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مقدمه
اهلبيت گنجوران دانشاند كه مزرعهي جان انسان را در چهارده قرن
اخير سيراب و شاداب ساختهاند .دانش اهلبيت از جنس دريافتني است نه
آموختني ،علم حضوري است نه حصولي و اين از آن جهت است كه آنان حقيقت
علم را با جان آسماني خويش دريافتهاند.
پيامبر اعظم سرسلسلهي اين خاندان نور و روشنايي ،هرچند كه خود
درسناخوانده و مكتبنرفته بود ،اما پيام و رسالت او ،تالوت ،خواندن ،آموختن،
فراگرفتن و علم و آگاهي بود.
خاندان آن حضرت نيز كه از چشمهي حيات او سيراب بودند؛ همانند آن
بزرگ ،خورشيد دانش و آگاهي را درگذرگاه اعصار فرا راه جويندگان دانش و
بصيرت ،تابان و فروزان نگه داشتند و با بهرهمندي از انوار الهي او ،مسير پويندگان
را روشن و جان جويندگان را تابناك و سرشار ساختند.
بيترديد كاوش در سرچشمههاي نور اهلبيت و بازخواني سيره و
آموزههاي آن بزرگواران در روزگار ما -مانند همهي روزگاران -خدمتي بزرگ
به انسانيت است .خدمتي كه فراتر از آن ،خدمتي متصور نيست و از اين روي
بر تمامي كساني كه دل آنان براي انسان ميتپد فرض است كه با ژرفانديشي و
ژرفكاوي در معارف اهلبيت گوهرهاي ناب و آموزههاي رهاييبخش اين
گنجينهي عظيم و الهي را استخراج كنند و به بشر تشنه و جگر سوختهي عصر
حاضر ارائه نمايند.
مجموعهي دوازده جلدي رهتوشه به همت علما ،انديشمندان و محققان ديني
كشور عزيزمان در سالهاي گذشته تأليف و چندبار تجديد چاپ شده است.
اين مجموعه ،در برگيرندهي موضوعات متعددي پيرامون زندگي و سيرهي
ت عليبنموسيالرضا است .نظر به حجم باالي
عالمآلمحمد؛ حضر 
صفحات اين مجموعه تصميم بر اين شد كه كل مجلدهاي آن در قالب دو جلد،
خالصه و تقديم خوانندگان گرامي شود.
در تلخيص اين اثر ضرورت ايجاب ميكرد كه بخشهايي از مطالب تكراري در
اين كتابها حذف شود .همچنين فهرست منابع كتابها از پايان آن حذف شده
است .لذا تمامي دوستداران و انديشمندان مباني ناب اسالمي در صورت احساس
ضرورت به توضيح مفصلتر مطالب ،ميتوانند به كتب اصلي مراجعه و مطالب

رهتوشه()2
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كامل را با منابع مستند آ ن مطالعه نمايند.
اميد است زايران عزيز و تمامي مخاطبين ارجمند ،كالم و سيرهي ائمهمعصومين
را وسيلهاي براي تأمين نيازهاي معنوي و فكري خود قراردهند و با مطالعه اين
اثر ،توشههاي سعادت و كمال را برگيرند و نيز خدمتگزاران خود در اين آستان
مقدس را از دعا فراموش نفرمايند!

رهتوشه()2
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرضا عليه آالف
و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين سيما موالنا علي بن موسي ّ
التحية و الثناء
درآمد:
خداشناسي و توحيد اساسيترين اصل اسالم است ،اسالم همه مردم را به سوي
توحيد فرا ميخواند و از شرك باز ميدارد ،از اين روست كه از امام رضا
روايت شده كه« :التوحيد نصف الدين» 1اصوالً اساس دعوت همهي انبيا الهي
توحيد بوده است.
توحيد محور معارف قرآن است به صورتي كه ميتوان گفت همه معارف قرآن
از توحيد سرچشمه ميگيرد و اگر معارف قرآن را بخواهيم به يك اصل بازگردانيم
همان توحيد است.
محور اساسي آموزههاي پيامبر و اهل بيت نيز توحيد است و مردم را به
توحيدگرايي و شركگريزي سفارش كردهاند .مطالبي كه در پي ميآيد ،بخشي از
مضامين احاديث نقل شده از امام رضا دربارهي توحيد است كه به زبان روز
و در قالبهاي جديد دستهبندي شده است.

الرضا ،ص.103
 .1عيون اخبار ّ

فصل اول :اقسام توحيد:
مقدمه:
واژهي «توحيد» به معناي «يگانه دانستن و يكتا شمردن» است.اما از نظر اصطالح
در نزد متكلمان (دانشمندان عقايد) و فالسفه و عرفا معاني گوناگوني دارد .هر
1
چند كه مقصود همگي بيان يگانگي خداست.
معموالً توحيد را به چهار قسم« :توحيد ذاتي ،صفاتي ،افعالي ،و عبادي» تقسيم
ميكنند ،البته برخي صاحب نظران معاصر اقسام ديگري براي توحيد ذكر كردهاند
كه عبارتند از:
 .1توحيد در وجوب وجود .2 ،توحيد در خالقيت .3 ،توحيد در تدبير و ربوبيت
تكويني .4 ،توحيد در ربوبيت تشريعي .5 ،توحيد در اولوهيت و معبوديت.6 ،
توحيد در عبادت .7 ،توحيد در استعانت .8 ،توحيد در هراس از خدا .9 ،توحيد
در اميدواري به خدا .10 ،توحيد در مبحت .11 ،توحيد استقاللي (عالم هستي
2
عين ربط است).

 .1معارف قرآن ،آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي ،ج ،1صص 87ـ . 79
 .2همان ،صص 51ـ .49
الرضا ،صص 98ـ .97
 .3عيون اخبار ّ
 .4بقره.22 /
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الف :توحيد ذاتي:
توحيد ذاتي به معناي آن است كه ذات خداي متعال يكتاست و شريكي براي
او نيست نه تركيبي در درون ذاتش هست و نه خداي ديگري بيرون از ذات او
وجود دارد.
 .1خدا يكتا و يگانه (واحد و اَحد) است:
از امام رضا روايت شده كه:
«او (خداي متعال) لطيف ،دانا ،شنوا ،بينا ،يكتا ،يگانه ،مقصود است و نه فرزندي
3
ميآورد و نه زاده شده و هيچ كس مانند او نيست».
 .2خدا مثل و مانند ندارد:
4
از امام رضا روايت شده كه تفسير آيهي «براي خدا همانند قرار ندهيد!» ،
فرمودند« :يعني شبيهها و همانندهايي از بتها (براي خدا) قرار ندهيد ،كه تفكر

رهتوشه()2

نميكنند و نميشنوند و نميبينند و تواناي بر چيزي نيستند ،در حاليكه شما
1
ميدانيد كه آنها تواناي بر چيزي نيستند».
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ب :توحيد صفاتي:
مقصود از توحيد صفاتي آن است كه صفاتي را كه به خدا نسبت ميدهيم چيزي
غير از ذات خدا نيست و صفاتي مثل قدرت ،علم و … موجوداتي غير از ذات
خدا نيستند .يعني خداي متعال مثل انسان نيست كه نخست جاهل است سپس
عالم ميشود.
 .1صفات خدا عين ذات اوست:
 .2اولين نام و صفت خدا چيست؟
از امام رضا روايت شده كه:
«علي عظيم»
«پس اولين چيزي كه خداي متعال براي خودش انتخاب كرد نام
ّ
(بزرگ برتر) بود ،چرا كه از همه نامهاي او باالتر است .پس معناي آن اين است
«علي»
كه خدا و نام او برتر و بزرگ است .آن اول نامهاي اوست چرا كه (صفت)
ّ
2
از همه چيز برتر است».
 .3نام و صفت خدا همسان است.
«محمد بن سنان ميگويد از امام رضا در مورد اسم پرسيدم كه چيست؟
حضرت فرمود( :اسم) صفتي براي موصوف است».
3
توضيح :قرآن كريم ميفرمايد :وهلل ِ أْ َ
وه ب ِ َها« و نامهاى
ماء ال ْ ُح ْسنَ 
ى فَا ْد ُع ُ
ال ْس ُ
نيكو فقط از آ ِن خداست؛ پس او را با آنها بخوانيد»
 .4خدا ديده نميشود:
امام رضا فرمودند« :در حقيقت خداي متعال به مكان وصف نميشود و به
4
وسيله چشم و وهم درك نميشود».
 .5خدا شبيه مردم نيست و مثل ندارد:
 .6خدا مكان ندارد:
امام رضا فرمودند« :اي اباصلت ،در حقيقت خداي متعال به محل و مكان
الرضا ،ص.106
 .1عيون اخبار ّ
الرضا ،ص.99
 .2عيون اخبار ّ
 .3اعراف.180 ،
 .4توحيد ،ص.89

وصف نميشود (مكان ندارد)».
 .7توضيح صفات الهي از زبان امام رضا:
حسين بن خالد گويد :امام رضا فرمودند :خداوند دانايت كند! بدان كه
خداوند قديم است (يعني از ازل بوده است) و ازلي بودن صفتي است كه به آدم
عاقل ميفهماند كه چيزي قبل از او نبوده است و در بقايش نيز چيزي با او و
همراه او نخواهد بود ،با اقرار عا ّمه و معجزهي ِ
ت براي ما روشن ميشود كه
ص َف ْ
چيزي قبل از خدا نبوده و در بقايش نيز چيزي به همراهش نخواهد بود ،و گفتار
كساني كه گمان ميكنند قبل از او و يا همراه او چيزي بوده است ،باطل ميگردد.
زيرا اگر چيزي به همراه او ميبود ،نميبايست خداوندخالق او باشد زيرا آن چيز،
هميشه از ازل با خدا بوده است پس خدا چگونه ميتواند خالق چيزي باشد كه
هميشه 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 كه آن اول ،خالق اين
دوم ،باشد.
سپس خداوند خود را با نامهايي وصف نموده است و آن زمان كه خلق را آفريد
از آنها خواست و آنها را بر اين عبادت واداشت كه خدا را با نامها بخوانند ،او
خود را با اين نامها ناميده است :شنوا ،بينا ،قادر ،قاهر ،زنده ،قيّوم و پا برجا ،ظاهر
و آشكار ،باطن و پنهان ،لطيف و دقيق ،خبير و آگاه ،قوي ،با عزت ،حكيم ،عليم و
امثال اين اسامي و آن زمان كه غلو كنندگان تكذيب كنندگان اين اسامي را ديدند
و شنيدند كه ما دربارهي خدا ميگوييم :چيزي مثل خدا نيست و هيچ چيز به
حالت و كيفيّت خدا وجود ندارد ،گفتند :شما كه ميگوييد هيچ چيز مثل و شبيه
خدا نيست ،چطور شما ،در اسماء ُحسني با خدا شريك هستيد؟ و به تمامي آن
ِ
حاالت
نامها ناميده ميشويد؟ پس اين خود دليلي است بر اين كه شما در تمام
خدا يا حداقل در بعضي از آنها مثل خدا هستيد ،زيرا هم شما و هم او داراي يك
سري نامهاي نيكو هستيد.
به آنها بايد گفت :خداوند تبارك و تعالي ،نامهايي از نامهاي خود را به
بندگانش نهاده ،ولي معاني آنها با هم متفاوت است ،مانند مواردي كه يك اسم،
دو معني مختلف دارد ،دليل بر اين ُمدعي ،زبان و گفتار شايع ميان مردم است ـ و
خداون د ـ هم با همين زبان و روش با آنها صحبت كرده ،به گونهاي كه بفهمند،
تا دليل و حجتي باشد بر آنها در تضييع آنچه تضييع كردهاند.
1
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الرضا ،ص.89
 .1عيون اخبار ّ
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ما خدا را عالِم ميناميم اما عالم بودن او به اين صورت نيست كه او را علمي كه
نبوده اكنون به دستش آورده ،چيزي را بداند و به كمك آن علم ،آنچه را بعدا ً بدان
برخورد ميكند حفظ نمايد ،و در خلقت مخلوقاتش فكر و انديشه كند ،چطور
چنين چيزي ممكن است و حال آن كه گذشتگاني را كه خود نابود ساخته ،همه
براي او حاضرند و در محضرش هستند.
و نيز پروردگار ما ،شنوا است ولي نه با عضوي از بدنش كه با آن بتواند بشنود
ولي نتواند ببيند (مثل گوش درما) كما اين كه ما با آن عضوي كه ميشنويم
نميتوانيم ببينيم ولي خداوند عزوجل فرموده است كه هيچ صدايي بر او پوشيده
نيست و مثل ما نيست .حال اسم شنوا بر ما و خدا اطالق ميشود ولي معني و
مصداق آن با هم فرق دارد.
س ما كه با چشم ميبينيم
و همچنين است بصير (بينا) ولي نه با عضو ،برعك 
و استفاده ديگري از آن نميتوانيم ببريم ،ولي خداوند ،بينا است و به هيچ شيء
ديدني ،جهل ندارد.
او قائم است اما نه به معني ايستادن روي پا با زحمت و سختي و خستگي مثل
ايستادن ساير اشيا ولي وقتي ميفرمايد خدا قائم است معنايش اين است كه حافظ
و َقيّم اشياء است.
خداوند عزوجل حافظ و قيّم هر كسي است در كارهايي كه ميكند.
ِ
اما لفظ لطيف به معني كمي ،كوچكي و نازكي نيست ،بلكه به معني «نفوذ در
األم ُر» (يعني :فالن
اشياء» و «دركنشدن» ميباشد ،مثل اين جمله« :ل َ ُط َف َعنِّي َهذَ ا ْ
ُالن فِي َمذ َهبِ ِه َو قَ ْول ِ ِه» (يعني :فالني در روش و
امر از من پنهان شد) و «ل َ ُط َف ف ٌ
گفتارش لطيف و ظريف است) به اين معني كه او روش و گفتاري پيچيده دارد و
عقل را متعجب ميسازد و از دسترس به دور است و بسيار عميق و ظريف بوده
و فكر و انديشه به او نميرسد .و همچنين است خداوند ،دقيقتر و پيچيدهتر از
آن است كه با حد و وصفي درك شود.
و اما خبير ،كسي است كه چيزي از نظر او پنهان نيست و هيچ چيز از
دسترسش دور نميماند ،ولي نه با تجربه و آزمايش به اين صورت كه اين آزمايش
به او چيزي بياموزد ،خداوند تبارك و تعالي از ازل به آنچه ميخواسته خلق كند،
خبير و آگاه بوده است ،اما در ميان مردم ،به كسي خبير گفته ميشود كه جاهل
باشد ولي در صدد يادگيري و آگاهي يافتن برآيد .در اين مورد هم اسم ما و خدا
مشترك است ولي معناي آن متفاوت.
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و اما ظاهر ،به اين معني نيست كه با سوار شدن بر اشياء و نشستن بر آنها ،از
آنها باال رفته است بلكه به اين خاطر به او ظاهر گفته ميشود كه بر همه چيز
چيره و قاهر است و بر همه چيز غلبه يافته و نسبت به همه چيز قادر است.
وجه ديگري نيز براي ظهور خداوند هست و آن اينكه :او براي هر كس كه او
را بخواهد ظاهر و هيچ چيز بر خدا پوشيده نيست و تدبير هر چه ديده ميشود،
به دست اوست ،پس چه ظاهري از خداوند ظاهرتر و آشكارتر است؟
و اما باطن ،به معني «درون اشياء بودن» نيست به اين معني كه درون اشيا َغ ْور
و نفوذ كند .بلكه به اين معني است كه به درو ِن اشيا اطالع و آگاهي دارد و تدبير
آن به دست اوست.
و اما قاهر به ممارست كردن و رنج كشيدن و نيرنگ و فريب زدن و يكديگر
را كنار زدن نيست و آن چنان كه بعضي مردم ،بر بعضي ديگر چيره و قاهر و
غالب ميشوند ولكن در مورد خداوند به اين معني است كه تمام آنچه را خلق
كرده ،همه در مقابل ايجاد كنندهشان ذليل و خوار هستند و در مقابل خواستههاي
او نميتوانند خودداري و امتناع نمايند و از حيطهي قدرت او يك چشم بر هم
زدن هم نميتوانند خارج شوند .و او فقط يك فرمان «ايجاد شو» ميدهد و آن
مخلوق ،ايجاد ميشود.
 . 8سخنراني امام رضا در توحيد صفاتي:
قاسم بن ايّوب گويد :وقتي مأمون خواست حضرت رضا را به واليت
عهدي منصوب كند بنيهاشم را جمع كرده ،به آنان چنين گفت :من تصميم دارم
پس از خود «رضا» را به خالفت برگزينم .بني العباس از روي حسادت گفتند:
آيا ميخواهي مردي نادان را كه هيچ آشنايي با خالفت و سياست ندارد ،وليعهد
خود كني؟! كسي را نزد او بفرست تا به اينجا بيايد و نمونههايي از جهالت او را
كه دليل خوبي بر عليه او خواهد بود ببيني! مأمون نيز حضرت را فرا خواند.
بني العباس گفتند :يا ابا الحسن! به منبر برو و ما را راهنمايي كن تا خداوند را
بهطور صحيح شناخته و بر آن اساس عبادت نماييم.
حضرت به منبر رفته ،سر به زير انداختند و بدون اينكه صحبتي كنند مدتي
به همان حالت نشستند ،سپس حركتي كرده ،از جاي برخاستند( .محمد بن يحيي
بن عمر بن علي بن ابي طالب ـ از سادات ـ نيز گويد :من خود شاهد سخنان
حضرت در آن مجلس بودم).
حضرت ،حمد و ثناي الهي به جاي آورده و بر پيامبر اكرم و اهل بيتش
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درود فرستادند آنگاه فرمودند:
مرحله اول در عبادت خدا ،شناخت اوست ،و پايه و اساس شناخت خداوند
منحصر به فرد دانستن اوست و قوام و اساس توحيد اين است كه صفات (زايد
بر ذات) را از ذات خداوند منتفي بدانيم زيرا عقل انسان خود گواهي ميدهد كه
هر چيزي كه از صفت و موصوفي تركيب شده باشد ،مخلوق است و هر مخلوقي
نيز خود شهادت ميدهد كه خالقي دارد كه نه صفت است و نه موصوف .و هر
صفت و موصوفي هميشه بايد با هم همراه باشند و همراهي دو چيز با هم ،نشانهي
حادث بودن آنهاست و حادث بودن هم با ازلي بودن منافات دارد ،پس كسي
كه بخواهد ذات خدا را با تشبيه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد ،در واقع خدا را
نشناخته است و كسي كه بخواهد كنه ذات خدا را دريابد ،در واقع قايل به توحيد
نيست (زيرا با اين كار عم ً
ال قايل شده است كه خداوند نيز مثل ساير موجودات
است و ميتوان به كنه اودست يافت ،و حال آن كه خداوند «تك» است و مثل و
مانند ندارد) و كسي كه براي او مثل و مانند قايل شود ،به حقيقت او آگاهي نيافته
است ،و كسي كه براي او نهايتي فرض كند او را تصديق ننموده است ،و كسي
كه بخواهد به او اشاره كند (يا در جهتي خاص به او اشاره كند) در واقع به سوي
خدا نرفته ،بلكه به سمتي ديگر توجه نموده است و به موجودي ديگر اشاره كرده
است (زيرا خداوند در جهت خاصي نيست تا بتوان به او در آن جهت اشاره كرد)
و هر كس او را تشبيه كند در واقع خداوند را قصد نكرده (بلكه به سراغ موجودي
ديگر رفته است) ،و هر كس براي خداوند اجزا و ابعاض قايل شود ،در واقع در
مقابل او تذلّل و خواري نكرده است و هر كس بخواهد با قوهي فكر خود او را
توهم نمايد ،در حقيقت به سراغ خدا نرفته است ،هر آنچه كه به همراه نفس و
ذات خود شناخته شود،مصنوع و ساخته شده است ،و هر آنچه در چيز ديگري
(يا به چيز ديگري) غير از خود ،قائم و پابر جا باشد ،معلول است و نياز به علت
دارد ،به وسيلهي مخلوقات و ساختههاي خدا ،ميتوان بر وجود او استدالل كرد و
توسط عقل است كه معرفت و شناخت او پا ميگيرد ،و به وسيلهي فطرت،حجت
بر مردم تمام ميشود ،آفرينش مخلوقات توسط خداوند ،حجابي است بين او و
آنها ،دوري و جدايي او از بندگانش ،مكاني و مادي نيست بلكه تفاوت وجودي
اوست با نحوهي وجود آنها ،و آغازداشتن خلقت مخلوقات ،دليلي است براي
ايشان بر اين كه خدا آغاز و ابتدا ندارد ،چون هر چيز كه آغاز و ابتدا داشته باشد،
نميتواند آغازگر چيز ديگر باشد ،و نيز آالت و ادوات دادن خدا به آنان دليلي
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است بر اين كه در خداوند آالت و ادوات وجود ندارد .زيرا آالت و ادوات شاهد
عجز و فقر صاحب آنهاست ،اسماء او محض عبارت و تعبير است ،و افعال و
كردار او مجرد تفهيم است ،ذات او حقيقت است و ُكنهش ،جدايي او از خلق،
بقاي او حد و مرز ساير پديدهاست ،هر كس بخواهد اوصاف خدا را دريابد ،او را
نشناخته است ،و هر كس بخواهد با فكر خود بر او احاطه پيدا كند در واقع از او
گذشته و او را پشت سر نهاده و بر چيز ديگري (كه ساختهي فكر او است) احاطه
پيدا كرده است ،و هر كس بخواهد ُكن ِه او را دريابد به خطا رفته است.
هر كه بگويد :چگونه است؟ او را (به مخلوقاتش) تشبيه نموده است ،و هر كه
بگويد :چرا و از چه راهي موجود شده است؟ در واقع براي او علت تصور كرده
است و هر كس بگويد :از چه موقع بوده است؟ براي او وقت و زمان تصور كرده
است ،و هر كس بگويد :در كجا قرار دارد؟ براي او جا و مكان خيال كرده است،
و هر كه بگويد :حدش تا كجاست؟ براي او نهايتي فرض كرده است ،و هر كس
بگويد :تا چه زماني خواهد بود؟ براي او غايت و انتهايي قرار داده است ،و هر
كس چنين كند بين او و ساير موجودات حد مشترك قرار داده است ،و هر كس
بين او و مخلوقاتش حد مشترك قرار دهد براي او اجزا پنداشته است ،و هر كس
او را داراي اجزاءتصور كند او را وصف نموده ،و هر كه او را وصف نمايد ،در
مورد خداوند به خطا رفته و كارش به الحاد و كفر ميانجامد.
و خداوند با تغيير يافتن مخلوقين ،تغييري نميكند ،كما اين كه با حد و حدود
مخلوقين (كه همگي محدود هستند) محدود نميشود ،احد است ولي نه به عنوان
عدد (ي در مقابل دو ،سه و )...ظاهر و آشكار است ولي نه به اين صورت كه
قابل لمس باشد ،آشكار و هويداست ولي نه به اين معني كه ديده شود ،باطن
و پنهان است ولي نه اين كه از مخلوقات غايب باشد ،دور است ولي نه از نظر
مسافت ،نزديك است ولي نه از جهت مكاني ،لطيف است ولي نه از نظر ،جسم،
موجود است ولي نه بعد از عدم( ،قبل از او عدم نبوده بلكه او هميشه موجود بوده
است) ،فاعل است وكار انجام ميدهد ولي نه از روي اجبار ،بلكه با اختيار تام،
ميسنجد و تصميم ميگيرد ولي نه با نيروي فكر ،تدبير ميكند ولي نه با حركت،
اراده ميكند ولي نه با آهنگ ،مشيت و اراده دارد ولي نه با عزم و تصميم ،درك
ميكند ولي نه با آلت و وسيلهي حس ،ميشنود و ميبيند ولي نه با گوش و چشم
و يا وسيلهي ديگر.
زمان و مكان ندارد ،چرت و پينكي و خواب او را فرا نميگيرد ،صفات مختلف
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او را محدود نميسازد ،آالت و ادوات نيز او را مقيد و محدود نميكند ،او قبل
از زمان بوده است ،و قبل از عدم وجود داشته است ،و ازليّتش از هر آغاز و
ابتدايي فراتر بوده است ،از خلقت حواس توسط او معلوم ميشود كه خود فاقد
اين حواس (باصره ،سامعه ،المسه ،ذائقه )… ،ميباشد ،و از ايجاد عناصر معلوم
ميشود كه عنصر ندارد ،و از آنچه بين اشياء ضديت برقرار كرده است دانسته
ميشود كه خود ،ضد ندارد ،و با ايجاد مقارنه و هماهنگي بين امور ،دانسته
ميشود كه قرين و هماورد ندارد ،بين نور و ظلمت ،آشكاري و گنگي ،خشكي
و تري و سرما و گرما ضديت برقرار كرده است ،امور نامساعد و دور از هم آنها
را به دور هم جمع كرده ،و امور نزديك را از هم جدا نموده است ،و پراكندگي
اينها و اجتماع آنها ،دليلي است بر وجود پراكنده كننده و گردآورندهاشان ،و
ي ٍء َخ َل ْقنَا َز ْو َج ْينِ ل َ َعلَّ ْم
و ِمن ُك ِّل َش ْ
اين آيهي شريفه اشاره به همين معني داردَ :
1
تَذَ َّك ُرونَ؛ و از هر چيز جفتى آفريديم ،باشد كه شما متذكر شويد  ،بين «قبل» و
«بعد» در اين مخلوق جدايي و فرق افكند تا همه بدانند او خود ،قبل و بعد ندارد،
غرايز اين موجودات نشان ميدهد كه غريزهدهندهي به آنان ،خود غريزه ندارد ،و
تفاوت يا نقص آنها دليلي است بر اين كه تفاوت دهندهي به آنان ،نقصي ندارد
و تفاوتي در ذاتش نيست ،زماندار بودن آنان بيان كنندهي اين واقعيت است كه
زمان دهندهي به آنان ،فاقد زمان و فراتر از آن است ،بعضي را از بعض ديگر پنهان
كرده تا دانسته شود ،غير از آن مخلوقات ،حجاب ديگري بين او و آنها نيست.
آن زمان كه مربوب و مخلوقي وجود نداشت ،او رب بود (يعني مقام ربوبيت
برايش ثابت بود) ،و آن زمان كه مملوك و مخلوقي نبود ،او مالك علي االطالق و
مستولي بر همه چيز بود.
(يعني مقام مالكيت علي االطالق و قدرت مطلقه برايش ثابت بود).
و آن زمان كه هيچ موجودي نبود تا معلوم واقع شود ،او عالم بود ،و آن زمان كه
مخلوقي در جهان نبود ،او خالق بود ،و نيز آن زمان كه مسموعي وجود نداشت،
معناي سمع (شنيدن) در مورد او صادق بود ،اين طور نيست كه فقط از نداشتن،
معناي سمع (شنيدن) در مورد او صادق بود ،اين طور نيست كه فقط از وقتي
دست به خلقت و آفرينش زد ،خالق محسوب شود ،بلكه قبل از شروع به خلقت
نيز ،خالقيت در مورد او مصداق داشته است.
چگونه ميتوان غير از اين را تصور كرد؟ حال آن كه ابتدا و آغازي ندارد و
 .1الذاريات.49 ،
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نميتوان با كلمهي «از» كه ابتدا و آغاز را نشان ميدهد او را در برخي زمانها
غايب فرض كرد ،بلكه هميشه و در همهي اوقات بوده است (بلكه او فراتر از
زمان است نه محدود به زمان).
و كلماتي مثل « َقدْ » (در زبان عربي) كه نشان دهندهي نزديكي زمان مورد نظر
به زمان ديگري است (مثل فعل ماضي نقلي در فارسي) نميتواند نشان دهندهي
نزديكي زمان او باشد (چون تمام ازمنه چه دور و چه نزديك همه نسبت به او
يكسان هستند) و كلماتي مثل «ل َ َع َّل» (به معني شايد) كه نشانگر احتمال و عدم
قطعيت است و در مورد مخلوقين ،خبر از وجود مانع يا موانعي براي حصول
كاري ميدهد در مورد او چنين مفهومي را نميرساند بلكه امر به ارادهي خدا
قطعي الحصول است.
و كلمهي « َمتَي» (كي؟ چه زماني؟) ،اگر چه در مورد خدا به كار ميرود ولي
نشان دهندهي وقت معيني براي او نيست ،و به كار بردن كلمهي «زمان» در مورد
او به اين معني نيست كه خداوند مظروف است و در محدودهي زمان قرار گرفته
است.
و نيز كاربرد كلمهي «مع» (به معني «با») در مورد او به اين معني نيست كه
خداوند با چيزي قرين و همراه است.
ادوات ،امثال خود را محدود ميسازد (يعني در حق تعالي تأثيري ندارد) ،و
آالت ،متناسب با امثال ونظاير خويش است ،و اينها ،نه در خداوند بلكه در ساير
اشياء مؤثرند ،ابتداي زماني داشتن باعث شده است كه اشياء و موجودات قديم
نباشند ،و قرب زماني داشتن ،آنها را از ازلي بودن باز داشته ،و فقدان بعضي
از حاالت وصفات ،آنهارا از كمال دور ساخته است ،افتراق و جدايي آنها
دليل و نشانهي وجود جداكنندهي آنهاست ،تباين و تفاوت آنها نشانهي وجود
تفاوتدهندهي آنهاست ،خالق اشيا ،توسط آنها ،بر عقول آدميان تجلي كرده و
به وسيلهي آنها ،از چشمها پنهان گرديده است ،مالك استدالل افكار دربارهي
خداوند ،همين اشيا و موجودات است ،در اشيا تغييرات را قرار داده و دليلشان
بر اساس اشيا است ،اقرار به وحدانيّت خود را به سبب وجود اين اشيا به آنها
الهام فرموده است.
تصديق و اقرار به خداوند توسط عقول صورت ميپذيرد و با اقرار به خدا ايمان
كامل ميگردد ،تا معرفت و شناخت نباشد ديانت كامل نميشود در واقع قايل به
تشبيه شده است ،هر چيزي كه در مخلوق يافت شود ،در خالقش وجود نخواهد
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داشت و هر آنچه در مورد او امكان داشته باشد ،دربارهي صانعش محال و ممتنع
خواهد بود ،در مورد او حركت وسكون وجود ندارد ،چگونه امكان دارد ،چيزي
را كه خود ايجاد كرده ،در مورد خود او ،مصداق يابد؟! يا آنچه را خودش آغاز
كرده و به وجود آورده به سوي او بازگشته و در مورد او مصداق پيدا كند؟ اگر
چنين بود ،نقص و كاستي و كمبود در ذاتش راه مييافت و ُكنهش ،از َو ْحدَ ت در
آمده ،داراي اجزا ميشد ،و أزلي بودن در موردش محال ميگرديد و خالق مثل
مخلوق ميشد.
اگر براي او پشت تصور شود ،مقابل و روبهرو نيز تصور ميشود ،و اگر براي
او تمام بودن فرض شود ،نقصان هم فرض مي شود ،كسي كه ،حدوث دربارهاش
محال نيست ،چگونه ميتواند ازلي باشد؟ كسي كه ايجاد شدن دربارهاش محال
نباشد چگونه ميتواند ايجاد كنندهي اشياء باشد؟ اگر چنين بود نشانهي مخلوق و
مصنوع بودن در او وجود ميداشت و خود آيه و نشانه ميشد (براي يك موجود
ازلي ديگر) نه اين كه موجودات ديگر آيه و نشانه براي او باشند.
قول محال كه مخالف حق و حقيقت است حجتي در بر ندارد ،و سؤال دربارهي
خدا ،فاقد جواب است ،و در غير اين صورت ،خداوند تعظيم و احترام نشده
است ،و در عقيده به اينكه خداوند به كلي (چه در ذات ،چه در صفات و افعال)
با مخلوقين مباينت و غيريت دارد ،ظلم و افتدايي نيست ،موجود ازلي محال است
كه مركب باشد يا دوئيت (دوتا بودن) در او راه يابد،و آنچه آغازي ندارد،محال
است مخلوق باشد و آغاز و انجامي برايش تصور شود.
معبودي نيست ،جز «اهلل» كه بزرگ و بلندمرتبه است ،كساني كه خدا را با ديگر
موجودات يكسان ميدانند ،دروغ گفتهاند و به ضاللت بزرگي دچار گشتهاند و
به وضوح و آشكارا زيان نمودهاند .و درود خدا بر محمد و اهل بيت پاكش
باد! 1و تا اخالص نباشد ،معرفت و شناخت انجام نميگيرد ،و با اعتقاد به تشبيه،
اخالصي در بين نخواهد بود.
ج :توحيد افعالي:
توحيد افعالي چند گونه تقرير و بيان شده است ،از جمله اين كه مقصود از
توحيد افعالي آن است كه خدا در كارهايي كه انجام ميدهد نيازي به كمك ندارد
و مستقل و يگانه است و اگر كاري به وسيله اسباب انجام ميشود آن اسباب را
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد ،ج ،1ص ،302ح .51
 .1عيون اخبار ّ

نيز خدا ميآفريند و يا اين كه همه تأثيرات در جهان از خداست و هر كاري كار
1
خداست.
 .1كارهاي مردم تقدير شده است.
حمدانبن سليمان نقل ميكند كه به امام رضا نامه نوشتم كه كارهاي بندگان
(خدا) مخلوق است يا غير مخلوق؟ حضرت در پاسخ نوشتند :كارهاي بندگان
2
(خدا) در علم خداي متعال دو هزار سال قبل از آفرينش آنها مقدّ ر شده است.
البته اين مطلب به معناي مجبور بودن انسان نيست چرا كه تقدير كارها با لحاظ
اراده و اختيار بشر تقدير شده است.

 .1همان ،ص.95
 . 2همان ،ص.105
الرضا ،ج ،1ص.150
 .3عيون اخبار ّ
 .4همان ،ص.127

رهتوشه()2
27

شرح   بینهایت

د :توحيد عبادي
مقصود از توحيد عبادي آن است كه انسان فقط خدا را بپرستد و غير خدا را
نپرستد و شريك در معبود نداشته باشد.
3
عن الرضاّ :اول عبادة اهلل معرفته ،و اصل معرفة اهلل توحيده
نخستين مرحله پرستش الهي ،شناخت اوست و اصل شناخت خدا يگانه
دانستن اوست.
ه  :شاخههاي فرعي توحيد:
 .1توحيد در وجوب وجود:
روايت شده كه شخصي به نام فتح از امام رضا در مورد پايينترين مرتبه
معرفت پرسيد .حضرت فرمودند:
«پائينترين مرتبه معرفت به خدا آن است كه اقرار شود به اين كه هيچ خدايي
جز او نيست و شبيه و نظيري ندارد و او قديم (ازلي) است و موجودي ثابت است
كه هيچ گاه از ميان نميرود ،و هيچ چيزي مانند او نيست».
 .2توحيد در خالقيت:
خدا ايجاد كننده همه چيزها و صورتگر همگان است.
او (خداي متعال) ايجاد كننده همه چيز و خالق اجسام و تصويرگر همه ی
4
صورتهاست.
 .3توحيد در تدبير (ربوبيت تكويني)

امام رضا از پدارنش از پيامبر روايت ميكنند كه :در حقيقت خداي
متعال دو هزار سال قبل از آفرينش آدم اندازهها را اندازهزني كرد و تدبير امور را
1
مشخص كرد.

فصل دوم :نشانههاي خدا:
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الف :نشانههاي خدا در آسمان و زمين:
يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار از قول پدرانشان از امام
عسكري نقل كردهاند كه آن حضرت از امام هادي و ايشان از امام
جواد و ايشان از امام رضا و آن حضرت از امام كاظم و ايشان از
امام صادق و امام صادق از امام باقر و ايشان از امام سجاد نقل
فرمودند كه آن حضرت دربارهي آيهي :ال َّ ِذى َج َع َل ل َ ُك ُم أْ َ
اء
ال ْر َ
ض فِ َراش ًا َوال ْ َّس َم َ
اء؛ (همان) كسى كه زمين را بسترى و آسمان را بنايى براى شما قرار داد،2
بِنَ ً
چنين فرمودند :يعني خداوند زمين را متناسب با طبيعت ،خوي و بدنهاي شما
قرار داد .آن را نه چنان داغ و سوزان نمود كه شما را بسوزاند و نه چنان سرد كه در
آن يخ بزنيد ،باد آن نه چنان خوشبو است كه از آن سردرد بگيريد و و نه آنچنان
بد بو كه شما را اذيّت كند( ،و زمين) ،نه همچون آب نرم است كه شما را غرق
كند و نه آنچنان سخت كه نتوانيد در آن خانه بنا سازيد و قبر بكنيد؛ بلكه خداوند
عزوجل ،آن مقدار صالبت در آن نهاده است كه براي شما مفيد و نافع باشد و
بتوانيد خود و ساختمانهايتان را بر آن نگه داريد و در آن خاصيتي قرار داده است
تا براي خانهسازي و قبر كندن و بسياري از منافع ديگر شما مناسب باشد؛ پس به
اين دليل زمين را براي شما همچون بستر گردانيده است .سپس خداوند ميفرمايد:
اء؛ و آسمان را بنايي براي شما قرار داد ،3مراد از «بناء» در اينجا
َ
اء بِنَ ً
وال ْ َّس َم َ
«سقف» است؛ سقفي كه ماه وآفتاب و ستارگانش را بهخاطر منافع شما در حركت
وأَنْ َز َل ِم َن ال ْ َّس َما ِء َماءً؛ و از آسمان
و چرخش در آورده است .سپس ميفرمايدَ :
آبى فرو فرستاد 4.يعني باراني كه از باال فرو ميفرستد تا به قلههاي كوه و تپه و
قعر درهها برسد ،سپس اين باران را به صورتهاي مختلف ،ريز و تند ،درشت و
 .1همان ،ص.108
 .2بقره.22 ،
 .3همان.
 .4همان.

شديد و نمنم در آورد تا زمينها اين بارآنها را در خود فرا گيرد و اين باران را
يكجا و يك پارچه نازل نفرمود كه در اين صورت تمام زمينها ،درختان ،كشت
و زرع و ميوههاي شما نابود ميشد .و خداوند در ادامه ميفرمايد :ف ََأ ْخ َر َج ب ِ ِه
ِم َن الثَّ َم َر ِ
ات ِر ْزق ًا ل َ ُك ْم؛ و بهوسيلهي آن آب از محصوالت رزقى براى شما بيرون
آورد ،1يعني از آنچه از زمين ميرويد ،براي شما رزق و روزي قرار داد .فَ َ
ال
تَ ْج َع ُلوا لهلِ ِ أَنْ َدادا ً؛ براى خدا همانندهايى (معبودگونه) قرار ندهيد2؛ يعني از ميان
بتهايي كه نه عقل دارند ،نه ميشنوند ،نه ميبينند و نه توانايي بر كاري دارند،
شبيه قرار ندهيد ،و حال آنكه خود شما هم ميدانيد كه آن بتها نميتوانند اين
نعمتهاي فراوان و بزرگي را كه خداوند تبارك و تعالي به شما داده ،به شما عطا
كنند( 3.نِد يعني انباز و شريك)

 .1همان.
 .2همان.
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج ،1ص ،278ح .36
اخبار
 .3عيون
ّ
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ب :داليل خداشناسي:
محمدبنعبداهلل خراساني ،خادم حضرت رضا گويد :مردي زنديق بر آن
حضرت وارد شد ،و گروهي نيز حضور داشتند ،امام فرمودند :بگو ببينم،
اگر حرف ،حرف شما باشد (مطلب آن طور كه ميگوييد باشد) ـ هر چند كه اين
طور نيست ـ آيا ما و شما يكسان نيستيم؟ و نماز و روزه و زكات و اعتقادات
ما ضرري به ما نرسانده است؟ مرد چيزي نگفت .امام فرمود :و اگر حرف،
حرف ما باش د ـ كه حق هم همين است ـ آيا در اين صورت شما به هالكت
نيفتاده و ما نجات نيافتهايم؟ زنديق گفت :خداوند به تو لطف و رحمت فرمايد،
برايم توضيح بده كه خدا چگونه است؟ و كجاست ؟ حضرت فرمود :واي بر تو!
آنچه تو گمان كردهاي غلط است .او جا و مكان را ايجاد كرده است ،او بود ولي
هيچ جا و مكاني وجود نداشت ،كيفيت را او ايجاد كرده است ،و هيچ چگونگي
و كيفيتي وجود نداشت ،لذا با كيفيت يا جا و مكان و حواس قابل درك نيست و
به هيچ چيز شبيه نمي باشد .مرد گفت :حال كه با هيچ حسي از حواس پنجگانه
قابل درك نيست پس،اص ً
ال نيست.
حضرت فرمود :واي بر تو! چون حواست از درك او عاجز است ،ربوبيت
او را نكار ميكني؟ و حال آنكه ما وقتي از ادراكش عاجز ميشويم يقين ميكنيم
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كه او رب ما است ،و او چيزي است بر خالف ساير اشياء ،مرد گفت :پس بگو
خدا چه زماني ،بوده است؟ حضرت فرمود :تو به من بگو ،خداوند كي نبوده
است تا بگويم از كي بوده است ،مرد پرسيد :چه دليلي بر وجود خدا هست؟
حضرت فرمودند :وقتي به جسدم مينگرم و ميبينم نميتوانم در طول و
عرض چيزي از آن كم كنم يا بر آن بيفزايم و سختيها را از آن دفع كنم و چيزي
به سود آن انجام دهم ،ميفهمم كه اين ساختمان بنا كنندهاي دارد و به او معتقد
ميشوم ،مضاف ًا به اين كه دوران فلك را به امر و قدرتش و ايجاد شدن ابرها و
گردش بادها و حركت ماه و خورشيد و ستارگان و ساير آيات عجيب و متقن
الهي را ميبينم ،و لذا ميفهمم كه اينها همه تقدير كننده وايجاد كنندهاي دارد.
مرد پرسيد پس چرا پنهان است؟ حضرت فرمود :در پرده بودن او از خلق به
دليل گناهان بسيار آنهاست ،اما خود او هيچ چيز پنهاني در شب و روز ،برايش
پنهان نيست .پرسيد :پس چرا چشم او را نميبيند؟ حضرت فرمود :براي اين
كه فرقي باشد بين او و بين خلقش كه قابل رؤيت هستند .مضاف ًا به اين كه شأن
او ّ
اجل از اين است كه چشم او را ببيند و يا فكر او را درك نمايد يا عقل ،او را
ادراك كند ،مرد گفت :پس حد و وصفش را برايم بيان كن .امام فرمود :حد و
وصفي ندارد .مرد پرسيد :چرا؟ حضرت فرمود :زيرا هر چيزي كه حدي دارد،
وجودش تا همان حد امتداد دارد و چون حد و مرز پذيرفته ،پس قابليت زياد
شدن را نيز دارد و وقتي قابليت زيادشدن را داشته باشد قابليت نقصان را نيز دارد،
پس او نه حد دارد نه زيادي ميپذيرد نه چيزي از او كم ميشود نه قابل تجزيه
است و نه با فكر درك ميشود.
مرد پرسيد :شما كه ميگوييد :او لطيف ،سميع (شنوا) ،حكيم ،بصير (بينا) و عليم
است يعني چه؟ آيا كسي ميتواند بدون گوش ،شنوا باشد ،يا بدون چشم بينا باشد
يا ظريف و دقيق باشد ولي دست نداشته باشد و يا حكيم باشد ولي صنعتگر
و سازنده نباشد؟ حضرت فرمود« :لطيف» در بين آدميان ،موقعي اطالق ميشود
كه كسي بخواهد كاري يا صنعتي انجام دهد .آيا نديدهاي وقتي كسي ميخواهد
چيزي اتخاذ كند يا كاري كند اگر با دقّت و ظرافت انجام دهد ،ميگويند فالني
چقدر با ظرافت و دقيق است؟ پس چطور به خداوند بزرگي كه مخلوقاتي ريز و
درشت دارد ودر جانوران روحهايي قرار داده و هر جنسي را از جنس ديگر متباين
ساخته به طوري كه هيچ شبيه يكديگر نيستند ،لطيف (دقيق و با ظرافت) گفته
نشود؟ پس هر كدام از اين مخلوقات در تركيب ظاهرياش لطفي از خالق لطيف

و خبير داراست ،سپس در درختان و ميوههاي خوراكي و غير خوراكي آن دقت
كرديم و آن وقت گفتيم :خالق ما ،لطيف است ولي نه مانند لطيف بودن مخلوقات
در كارهايشان ،و گفتيم :او شنوايي است كه صداي تمام خاليق از عرش تا فرش
از مورچههاي ريز گرفته تا بزرگتر از آن ،در دريا و خشكي بر او پوشيده نيست
و زبان آنها را با هم اشتباه نميكند و در اين موقع گفتيم :او شنواست ولي بدون
گوش و گفتيم او بيناست ولي نه با چشم ،زيرا او اثر دانهي بسيار ريز و سياه
خردل را در شب ظلماني بر روي سنگ سياه ميبيند و نيز حركت مورچه را در
شب تاريك مي بيند و از نفع و ضرر آن مطلع است و آميزش و بچهها و نسل
آن را ميبيند ،و در نتيجه گفتيم :او بيناست اما نه مانند بينا بودن مخلوقات .راوي
1
گويد :و اين سؤال و جواب به همين منوال ادامه داشت تا آن زنديق مسلمان شد.
و مطالب ديگري غير از اين هم در حديث هست.

فصل سوم :گفتگوهاي توحيدي (مناظرات):
 .1ابو جعفر بزنطي گويد :عدهاي از ماوراء النهر خدمت امام رضا رسيدند و
عرضه داشتند :ما براي پرسيدن سه مطلب به خدمت شما آمدهايم اگر در اين سه
مورد به ما جواب دادي،خواهيم دانست كه تو دانشمند هستي .حضرت فرمودند،
بپرسيد .گفتند :خداوند در كجاست؟ چگونه است؟ و تكيهاش بر چيست؟
حضرت در جواب فرمودند :خداوند خود ،كيفيت و چگونگي را خلق فرموده (و
فراتر از كيفيت و چگونگي است) پس خودش اص ً
ال كيفيت (هستيش حد و اندازه
و چگونگي) ندارد (و اين سؤال در مورد او بيمعني است) و جا و مكان را خود
خلق كرده (و فراتر از مكان است) پس خود بينياز از مكان است ،و تكيهاش بر
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج ،1ص ،265ح .28
 .1عيون اخبار ّ
 .2همان ،ص ،271ح .32
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ج :دليل حدوث جهان:
حسين بن خالد گويد :روزي ،مردي بر امام رضا وارد شد و سؤال كرد:
يا ابن رسول اهلل! چه دليل هست بر حدوث عالم؟ حضرت فرمودند :تو نبودي،
سپس به وجود آمدي ،و تو خود ميداني كه نه تو خود خويش را ايجاد كردي و
2
نه كسي كه مانند تو است ،تو را به وجود آورده است.
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قدرتش بوده و هست آنان گفتند :شهادت ميدهيم كه تو دانشمندي.
شيخ صدوق مؤلف كتاب ،گويد :منظور حضرت از اين كه فرمودند« :تكيهاش
بر قدرتش بوده و هست» اين است كه «تكيهاش بر ذاتش بوده و هست» زيرا
1
قدرت جزء صفات ذات است.
 .2محمد بن عرفه گويد :از حضرت رضا سؤال كردم :خداوند اشيا را با
قدرت خلق كرد يا بدون قدرت؟ حضرت در جواب فرمودند :نميتوان گفت
اشياء را با قدرت (خارج و جدا) خلق كرده است .زيرا وقتي بگويي اشيا را با
قدرت خلق كرده ،گويا قدرت را چيزي غير از خدا دانستهاي و آن را وسيله
خلقت اشيا پنداشتهاي و اين خود شرك است ،و اگر بگويي اشيا را به غير قدرت
ديگر خلق كرده است معني اين حرف اين است كه خداوند اشيا را با قدرتي كه
بر آنها داشته خلق كرده است (و گويا خودش صرف نظر از اين قدرت الزم
براي خلق اشيا ،ضعيف و ناتوان بوده است) ليكن خداوند نه ضعيف است ،نه
عاجز ،و نه محتاج به چيز يا شخص ديگر ،بلكه خداوند سبحان ،قادر و تواناست
و اين قدرت و توانايي عين ذات اوست و با ّ
لذات قادر است نه به وسيلهي قدرتي
2
خارج از ذات خود.
 .3حسين بن ّ
بشار گويد :از حضرت رضا سؤال كردم :آيا خداوند ميداند
چيزي كه موجود نيست ،اگر قرار بود موجود باشد ،چگونه ميبود؟ حضرت
فرمودند :خداوند به همه چيز ،قبل از اين كه موجود شوند ،عالم است .خداوند
ميفرمايد :إِن َّا ُكنَّا ن َ ْستَ ِ
ون؛( 3در حقيقت ما آنچه را همواره
نس ُخ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
انجام مىداديد پيوسته رونوشت بر مىداشتيم) و دربارهي اهل جهنم فرموده است:
ول َ ْو ُر ُّدوا ل َ َعا ُدوا ل ِ َما ن ُ ُهوا َع ْن ُه َوإِن َّ ُه ْم ل َ َكا ِذبُونَ4؛ (و اگر (بر فرض به دنيا) باز
َ
ً
ً
گردانده شوند ،حتما به آنچه كه از آن منع شده بودند بر مىگردند؛ و قطعا كه
آنان دروغگويانند) پس خدا ميدانست كه اگر آنان را به زندگي دنيا بازگرداند
آنها مجددا به سراغ كارهايي كه از آن نهي شده بودند ميرفتند .و نيز (دليل ديگر:
در قصه خلق آدم) مالئكه چنين گفتند :أتَ ْج َع ُل فِي َها َم ْن يُ ْف ِس ُد فِي َها َويَ ْس ِف ُ
اء
ك َ
الدِّم َ
دِّس ل َ َ
ك؛( 5آيا در آن كسى را قرار مىدهى كه در آن
َون َ ْح ُن ن ُ َسبِّ ُح ب ِ َح ْم ِد َك َون ُ َق ُ
 .1همان ،ص ،234ح .6
 .2همان ،ص ،235ح .7
 .3جاثيه.3 ،
 .4انعام.28 ،
 .5بقره.30 ،

فساد كند و خونها بريزد؟ در حالى كه ما به ستايش تو تنزيه مىگوييم ،و تو را
پاك مىشماريم) .و خداوند چنين فرمود :إِن ِّي أَ ْع َل ُم َما َ
ون؛( 1در واقع
ال تَ ْع َل ُم َ
من آنچه را كه [شما] نمىدانيد ،مىدانم) .پس خداوند هميشه قبل از اشيا و قبل
از خلقت آنها ،به آنها علم داشته است ،پس پاك و من ّزه است خداوند (از آنچه
به جهل دربارهاش گفته ميشود) و بسي بلندمرتب ه (تر) است و باالتر ،اشيا را خلق
كرده است و قبل از خلق آنها ،به آنها علم داشته همان گونه كه ميخواسته است،
2
اين چنين است پروردگار ما ،هميشه عالم ،بينا و شنوا بوده است.
 .4صفوان بن يحيي گويد :از امام رضا سؤال كردم :فرق بين ارادهي خدا و
ارادهي مخلوقين چيست؟ حضرت فرمودند :ارادهي مخلوقين عبارتست از :فكر و
انديشه و سپس تصميم به كاري كه صحيحتر به نظر ميآيد ،اما در مورد خداوند،
اراده فقط عبارت است از ايجاد ،و نه چيز ديگر.

فصل چهارم :شبهات خداشناسي و پاسخها:

 .1همان.
الرضا ترجمهي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج ،1ص ،236ح .8
 .2عيون اخبار ّ
 .3قيامت 22 ،و .23
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج ،1ص ،229ح .2
 .4عيون اخبار ّ
 .5همان ،ص ،241ح .13
 .6قلم.42 ،
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الف :شبهاتي پيرامون آيات قرآن:
وه يَ ْو َمئِذٍ
و ُج ٌ
 .1ابراهيم بن ابي محمود گويد :امام رضا آيهي شريفهي ُ
ن ِ
ى َرب ِّ َها نَا ِظ َر ٌة؛( 3چهره هايى كه در آن روز شادابند * فقط به سوى
َّاض َره * إِل َ 
پروردگارشان نظر مىكنند ).را چنين تفسير كردند :يعني اين صورتها درخشان
4
بوده و منتظر ثواب پروردگارش بوده است.
 .2محمد بن عبيده گويد :از امام رضا دربارهي اين آيهي شريفه سؤال كردم:
ما َمنَ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد ل ِ َما َخ َل ْق ُت بِيَ َد ّيَ؛ (اى ابليس! چه چيز تو را بازداشت كه بر
َ
چيزى كه با دستان (قدرت)م آفريدم ،سجده كنى؟! سورهی ص ،آيهي  )75حضرت
5
فرمود :منظور از دست ،قدرت و نيرو است.
 .3حسن بن سعيد از امام رضا چنين نقل كرده است كه حضرت آيهي
الس ُجودِ؛( 6روزى كه (لباس) از ساق
شريفهي يَ ْو َم يُ ْك َش ُف َعن َساقٍ َويُ ْد َع ْو َن إِلَى ُّ

رهتوشه()2
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(پا)ها برطرف شود (و كار مشكل گردد) و به سجده فراخوانده مىشوند) را
اينگونه تفسير فرمودند :روزي كه حجابي از نور كنار ميرود و مؤمنين به سجده
1
ميافتند ولي پشت منافقين سخت ميشود و نميتوانند سجده كنند.
 .4ابراهيم بن ابي محمود گويد :از حضرت رضا دربارهي اين آيه سؤال
و تَ َر َك ُه ْم فِي ُظ ُل َم ٍ
ات َ
اليُ ْب ِص ُرونَ؛( 2و در تاريكىها رهايشان كرد در حالى
كردمَ :
كه نمىبينند) حضرت فرمودند :برعكس مخلوقات كه ميتوان دربارهي آنها الفاظ
«رهاكردن» و «تركنمودن» را به كار برد نميتوان با اين الفاظ خداوند را وصف
كرد( .و صحيح نيست كه بگوييم خداوند فالن كس را رها كرد يا ترك نمود و…)
بلكه (مطلب از اين قرار است كه) وقتي ميداند كه آنها از كفر و ضاللت دست
بر نميدارند ،لطف و كمك خويش را از آنها دريغ ميدارد و آنها را به حال
خودشان رها ميكند كه هر كاري بخواهند انجام دهند.
ُ
ى قُ ُلوبِه ِْم َو
ختَ َم اهلل َع َل 
راوي گويد :از حضرت دربارهي اين آيه سؤال كردمَ :
ى َس ْم ِعه ِْم؛( 3خدا بر دلهاى آنان و بر گوششان م ُهر نهاده) حضرت فرمودند:
َع َل 
منظور از «ختم» ( ُمهر زدن) ُمهري است كه بر دل كفار به جزاي كفرشان نهاده
شده است .همانطور كه خداوند ميفرمايد :ب َ ْل َطبَ َع اهللُ َع َل ْي َها ب ِ ُك ْف ِر ِه ْم فَ َ
ون
ال يُ ْؤ ِمنُ َ
إِلاَّ قَلِيالً؛( 4بلكه خدا به خاطر كفرشان ،بر آن (دل)ها ُمهر نهاده؛ پس جز اندكى
ايمان نمىآورند).
راوي گويد :از حضرت سؤال كردم :آيا خداوند بندگانش را بر معصيت كردن
مجبور ميكند؟ حضرت فرمودند :خير ،بلكه آنها را مخيّر ميكند (تا هر آنچه
خواهند ،انجام دهند) و مهلت ميدهد تا توبه كنند.
ّ
گويد :پرسيدم آيا خداوند بندگانش را به كارهايي كه توان آن را ندارند ،مكلف
و
ميكند؟ حضرت فرمودند ،چگونه چنين كند و حال آن كه خودش ميگويدَ ،
ك ب ِ َظ َّ
َما َرب ُّ َ
ال ٍم ل ِ ْل َعبِي ِد؛( 5و پروردگارت به بندگان بيدادگر نيست ).سپس حضرت
ادامه دادند :پدرم موسي بن جعفر از قول پدرشان جعفر بن محمد برايم
نقل كردند كه ،هر كس گمان كند كه خداوند بندگانش را بر گناه مجبور ميكند و
يا بر كارهايي كه طاقتش را ندارند مك ّلف مينمايد ،گوشت قربانياش را نخوريد،
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ص ،242ح .14
 .1عيون اخبار ّ
 .2بقره.17 ،
 .3بقره.7 ،
 .4نساء.155 ،
فصلت.3 ،
ّ .5

شهادتش را نپذيريد و پشت سرش نماز نخوانيد و از زكات ،چيزي به او ندهيد.
 .5عبدالعزيز بن مسلم گويد :از امام هشتم دربارهي اين آيه سؤال كردم:
ن َ ُسوا اهللَ فَنَ ِسيَ ُه ْم؛( 2خدا را فراموش كردند ،پس (خدا نيز) آنان را به فراموشى
سپرد) ،حضرت فرمودند :خداوند نه سهو ميكند و نه چيزي را فراموش مينمايد،
بلكه سهو و نسيان مربوط به مخلوقاتي كه نبودند و خلق شدند است ،آيا به اين
ان َرب ُّ َ
ك ن َ ِسيّ ًا؛( 3و پروردگارت فراموشكار نيست)
و َما َك َ
آيه برخورد نكردهايَ :
بلكه معني آيه چنين است :خداوند ،كساني را كه او و قيامت را فراموش كردهاند
اين گونه جزا ميدهد كه خودشان را از ياد خودشان ميبرد ،همان طور كه در جاي
4
َ
ك ُه ُم ال ْ َف ِ
نسا ُه ْم أَن ُف َس ُه ْم أُ ْولئِ َ
و َ
ون؛
اس ُق َ
ال تَ ُكونُوا َكال َّ ِذ َ
ديگر فرمودهَ :
ين ن َ ُسوا اهللَ فَأ َ
(و همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند پس (خدا) خودشان را از
يادشان برد؛ آنان بهحقيقت بدكاران عالمند ).و نيز ميفرمايد :فَالْيَ ْو َم ن َ ْن َسا ُه ْم َك َما
اء يَ ْو ِمه ِْم َهذَ ا؛( 5پس همانگونه كه مالقات اين روزشان را فراموش كردند
ن َ َسوا ل ِ َق َ
و نشانههاى ما را همواره انكار مىنمودند( ،ما هم) امروز آنان را به فراموشى
مىسپاريم ).يعني رهايشان ميكنيم همان طور كه آنها ،از آماده شدن براي چنين
6
روزي طفره ميرفتند و اين كار را ترك كرده بودند.
 .6علي بن حسن ّ
فضال از پدرش چنين نقل كرده است :كه از امام هشتم درباره
7
ٍ
ِ
لاَّ
ون؛ (هرگز چنين نيست
اين آيه سؤال كردمَ  :ك إِن َّ ُه ْم َعن َربِّه ِْم يَ ْو َمئذ ل َ َم ْح ُجوب ُ َ
قطع ًا در آن روز آنان از (مالقات) پروردگارشان منع شدهاند ).حضرت فرمودند:
معني آيه اين است كه از ثواب پروردگار خويش محروماند.
ك َوال ْ َم َل ُ
اء َرب ُّ َ
ك َص ّف ًا
و نيز راوي گويد :دربارهي اين آيه سؤال كردمَ :
و َج َ
َص ّف ًا؛ 8حضرت فرمودند :خدا برتر از انتقال و جابهجايي است .معني آيه اين
است كه فرمان پروردگار آمد و فرشتگان صف به صف بودند ،و دربارهي اين آيه
ون إِلاَّ أَن يَ ْأتِيَ ُه ُم اهللُ فِي ُضلَلٍ ِم َن ال ْ َغ َما ِم َوال ْ َم َ
الئ ِ َكةُ؛( 9آيا
سؤال كردمَ  :ه ْل يَ ْن ُظ ُر َ
1
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الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج ،1ص ،247ح .16
 .1عيون اخبار ّ
 .2توبه.67 ،
 .3مريم.64 ،
 .4حشر.19 ،
 .5اعراف.51 ،
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد ،ج ،1ص ،250ح .18
 .6عيون اخبار ّ
 .7مطففين.15 ،
 .8فجر.22 ،
 .9بقره.210 ،
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انتظارى غير از اين دارند كه خدا و فرشتگان ،در سايبانهايى از ابرها به طرفشان
آيند( ،با اين كه چنين چيزى ممكن نيست ).فرمود :يعني «آيا منتظرند كه خداوند
مالئكه را در ميان ابرها به سراغشان بفرستد» و همينگونه نيز اين آيه نازل شده
س ِخ َراهللُ ِم ْن ُه ْم؛( 1خدا آنان
است .راوي گويد :دربارهي اين آيات سؤال كردمَ :
و َم َك ُروا َو َم َك َراهللُ؛( 2و [دشمنان نقشه كشيدند
را (با كيفر خود) ريشخند كند) و َ
و] فريبكارى كردند ،و خدا ترفند كرد؛ و خدا ،بهترين ترفندكنندگان است ).و
ون اهللَ َو ُه َو َخا ِد ُع ُهمْ؛( 3بهراستى كه منافقان با خدا نيرنگ مىبازند؛ در
يُ َخا ِد ُع َ
حالى كه او به آنان ترفند مىزند) حضرت فرمود :خداوند نه مسخره ميكند ،نه
استهزاء ،و نه نيرنگ و فريب به كار ميبرد ،بلكه مطابق عمل مسخره و استهزاء و
نيرنگ و فريب آنان به آنها جزا ميدهد ،خداوند بسيار بسيار برتر از آن چيزهايي
4
است كه ظالمين ميگويند و ميپندارند.
 . 7اباصلت هروي گويد :روزي مأمون دربارهي اين آيه از امام سؤال كرد:
ات َو أْ َ
ماو ِ
ان َع ْر ُش ُه َع َلى ال ْ َما ِء لِيَ ْب ُل َو ُك ْم
ال ْر َ
ض فِي ِستَّهي أَيَّا ٍم َو َك َ
و ُه َو ال َّ ِذي َخ َل َق َّ
الس َ
َ
5
َ
أَيُّ ُك ْم أ ْح َس ُن َع َمالً؛ (و او كسى است كه آسمآنها و زمين را در شش روز [و
دوره] آفريد؛ و تخت (جهاندارى و تدبير هستى) او بر آب بود؛ تا شما را بيازمايد
كه كدامين شما نيكوكارتر است) .حضرت فرمود :خداوند تبارك و تعالي ،عرش
(تخت پادشاهي) ،آب و مالئكه را قبل از خلقت آسمانها و زمين آفريد و مالئكه
با توجه نمودن به خود و عرش و آب ،بر وجود خداوند استدالل ميكردند،
سپس خداوند عرش خود را بر روي آب قرار داد تا بدين وسيله قدرت خود را
به مالئكه نشان بدهد .تا مالئكه بفهمند كه خداوند بر هر كاري تواناست ،سپس
با قدرت و توانايي خويش ،عرش را بلند كرده و بر فراز آسمانهاي هفتگانه قرار
داد ،آنگاه ،در حالي كه بر عرش خود تسلط و استيال داشت ،آسمانها و زمين را
در شش روز آفريد ،هر چند توانايي داشت كه در يك چشم بر هم زدن اين كار را
انجام دهد ،لكن آنها را در شش روز آفريد تا با اين كار ،آنچه را كه از آسمانها
و زمين ميآفريند ،كم كم و يكي يكي به مالئكه نشان دهد تا به وجود آمدن هر
يك از آنها ،در هر مرتبه ،براي مالئكه ،دليلي باشد بر (قدرت) خداوند و خداوند،
 .1بقره.15 ،
 .2آل عمران.54 ،
 .3نساء.142 ،
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد ،ج ،1ص ،252ح .19
 .4عيون اخبار ّ
 .5هود.7 ،

 .1همان ،ص ،254ح.21
 .2يونس 99 ،و .100
 .3همان.
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عرش را به خاطر نياز ،نيافريده است زيرا او از عرش و تمام مخلوقات بينياز
است .در مورد ذات اقدس او نميتوان گفت كه :بر روي عرش نشسته است زيرا
او جسم نيست .خداوند بسيار بسيار برتر و واالتر از صفات مخلوقين است.
اما دربارهي اين قسمت از آيه كه ميفرمايد :لِيَ ْب ُل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َمالً؛ (تا
شما را بيازمايد كه كدامين شما نيكوكارتر است ).منظور اين است كه خداوند
آنها را آفريد تا با طاعت و عبادت و تكايف خود ،آنها را بيازمايد ،اما نه به
عنوان امتحان و آزمايش ،زيرا او هميشه همه چيز را ميدانسته است.مأمون در
اينجا گفت :مرا آسوده خاطر كردي يا ابالحسن! خداوند به تو آسودگي خاطر
1
عنايت فرمايد!
ِ
آَ
اء َرب ُّ َ
ك ل َم َن َم ْن في
سپس مأمون ادامه داد :معني اين آيه چيستَ :
ول َ ْو َش َ
َ
َ َ
أْ َ
ِ
ِ
ان لنَ ْف ٍ
ال ْر ِ
س أ ْن تُ ْؤم َن
اس َحتَّ 
ين * َو َما َك َ
ى يَ ُكونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
ض ُك ُّل ُه ْم َجميع ًا أفَأنْ َت تُ ْكر ُِه النَّ َ
إِلاَّ ب ِ ِإذ ِْن اهلل ِ؛( 2و اگر (بر فرض) پروردگارت مىخواست ،حتم ًا تمام كسانى كه
در روى زمين هستند ،همگى آنان ،ايمان مىآوردند؛ و آيا تو مردم را وا مىدارى
تا اين كه مؤمن شوند؟! * و براى هيچ كس (ممكن) نيست كه جز با رخصت خدا
ايمان آورد) امام فرمود :پدرم موسي بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد و او
از پدرش مح ّمد بن علي و او از پدرش علي بن الحسين و او از پدرش حسين بن
علي و او از پدرش علي بن ابي طالب نقل كرده است كه :مسلمانان به پيامبر
اكرم عرضه داشتند :يا رسول اهلل! اگر آن كساني را كه بر آنها قدرت داشتي،
مجبور ميكردي مسلمان شوند ،تعداد ما زياد ميشد و در مقابل دشمنان نيرومند
ميشديم ،حضرت فرمودند :من نميخواهم با بدعتي كه خداوند در مورد آن،
دستوري به من نداده است ،خداوند را مالقات كنم و من كسي نيستم كه بخواهم
در كاري كه به من مربوط نيست دخالت كنم و اما اين قسمت از آيه كه ميفرمايد:
ان لِنَ ْف ٍ
س أَ ْن تُ ْؤ ِم َن إِلاَّ ب ِ ِإذ ِْن اهلل ِ؛( 3و براى هيچ كس (ممكن) نيست كه جز
و َما َك َ
َ
با رخصت خدا ايمان آورد ).به اين معني نيست كه انسانها از ايمان آوردن محروم
هستند بلكه به اين معني است كه بدون خواست خدا نميتوانند ايمان آورند.
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ب :شبهاتي پيرامون احاديث:
حسين بن خالد گويد :به امام رضا عرض كردم :مردم از رسول خدا 
روايتي نقل ميكنند كه حضرت فرموده :خداوند آدم را به شكل [خود]ش آفريد
امام در جواب فرمودند :خدا آنها را بكشد! اول حديث را حذف كردهاند،
(اصل حديث چنين است) ،روزي حضرت رسول از مقابل دو تن كه به
يكديگر دشنام ميدادند ميگذشتند ،يكي از آن دو به ديگري ميگفت :خدا
چهرهي تو و چهره هر كس را كه به تو شبيه است ،قبيح و زشت گرداند! رسول
خدا به او فرمود :اي بندهي خدا اين سخن را به برادرت نسبت مده زيرا
1
خداوند آدم را به شكل او آفريد.
ج :آيا توسل به پيامبر  و ائمه اطهار و شفاعت و كمك خواستن از آنها
با توحيد منافات دارد؟
توسل و شفاعت خواهي و كمك خواستن از ديگران ميتواند به دو صورت
انجام پذيرد:
اول :اين كه فرد توسلكننده و شفاعت خواه و مددجو اعتقاد داشته باشد كه
طرف مقابل او كسي است كه به صورت مستقل قادر است حاجات او را برآورده
كند و يا او را در رستاخيز شفاعت نمايد و نجات دهد و يا در دنيا به او كمك كند.
يعني قدرتي مستقل در برابر خدا تصور كند ،كه اين اعتقاد با توحيد افعالي
منافات دارد و منتهي به شرك ميشود چرا كه در بحث توحيد افعالي بيان شد كه
همهي اسباب و وسايل و قدرتها از خداست و خدا در انجام كارها مستقل است
و همهي تأثيرات از اوست.
برخي صاحبنظران و مفسران ،اين اعتقاد را معارض با آيات قرآن معرفي
2
كردهاند.
توسل كننده يا شفاعت خواه و مدد جو ،اعتقاد داشته باشد كه
دوم :اين كه فرد ّ
طرف مقابل او كسي است كه قدرت مستقل ندارد بلكه سرچشمه همه قدرتها
و شفاعتها خداي متعال است ولي خداوند بر اساس لطف و رحمت خويش در
برخي موارد با شرايطي خاص اجازه شفاعت به برخي افراد مثل پيامبران ،امامان
معصوم  ،شهداء و … داده است.
توسل به اولياي الهي را مصداق اين آيه دانستهاند:
برخي مفسران و صاحبنظران ّ
الرضا ،ترجمهي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد ،ج ،1ص ،240ح .12
 .1عيون اخبار ّ
 .2از جمله با آيات :يونس18 ،و غافر 60 ،و اعراف 179 ،و زمر44 ،؛ (ر.ك :آيين وهابيت ،صص 271تا .)284

آمنُوا ات َّ ُقوا اهللَ َوابْتَ ُغوا إِل َ ْي ِه ال ْ َو ِسي َلةَ؛
يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
(اي كساني كه ايمان آوردهايد ،خودتان را (از عذاب) خدا حفظ كنيد و به سوي
خدا وسيلهاي بجوييد).
2
در آيات قرآن ميبينيم كه هر چند گاهي شفاعت را براي خدا معرفي ميكند
ولي شفاعت را با رخصت الهي جايز ميداند.
من ذَا ال َّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َد ُه إِلاَّ ب ِ ِإ ْذن ِ ِه؛( 3چه كسي است كه نزد خدا شفاعت كند
َ
مگر با رخصت الهي ).و نيز در آيات مشابه شفاعت را براي كساني روا ميدارد
4
كه مورد رضايت باشند.
1

فصل پنجم پيامدهاي توحيد:

 .1مائده.34 ،
 .2قُل لهلِ ِ الشَّ فَا َع ُة َج ِميعاً؛ (زمر.)44 ،
 .3بقره.255 ،
يع إِلاَّ ِم ْن ب َ ْع ِد إِ ْذن ِ ِه).
(ما ِمن َش ِف ٍ
َ .4و الَيَ ْشف َُع َ
ون إِلاَّ ل ِ َمنِ ْارتَ َضى؛ (انبياء )28 ،و نيز مشابه ديگر در :يونس3 ،؛ َ
الرضا ،ج ،1ص.141
 .5عيون اخبار ّ
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 .1تسليم و رضا:
از امام رضا از پدارنش حكايت شده كه پيامبر از قول خداي متعال نقل
كرد كه فرمود :هر كس به قضاي الهي راضي نباشد و به تقديرات الهي ايمان
نياورد ،پس بايد به دنبال خداي ديگري باشد.
و نيز از پيامبر  نقل شد كه فرمود :در هر قضاي خداي متعال براي فرد مؤمن
5
اختيار است.
تذكر :قضا و قدر الهي به معناي اندازه داشتن امور در جهان است و اين كه
كارها به دست خداست يعني همان توحيد افعالي .و اين مطلب به معناي جبر
نيست بلكه همان طور كه ذيل حديث آمده است ،در اندازه زنيهاي الهي ،اختيار
انسان مالحظه شده است.
ولي آنچه مهم است آن است كه انسان بعد از آن كه در زندگي تالش خود را
كرد ،در مورد نتيجه كار راضي باشد و آن را تقدير الهي بداند.
اين مطلب موجب اميد به لطف الهي و مانع نااميدي در شكستها ميشود.
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 .2پيامدهاي اجتماعي:
فضل بن شاذان مطالبي را از امام رضا نقل كرده كه از ايشان شنيده است
از جمله ميگويد:
پس اگر بگويد :اولين واجب كدام است؟ پاسخش آن است كه آن اقرار به خدا
و وحدانيت او عزوجل و رسول او و حجتهايي كه از نزد او آمده است.
پس اگر بپرسد چرا خلق مأمور به اقرار به خدا و انبيا و حجتهاي او و
دستورات نازلهي او شدهاند؟ پاسخ داده ميشود كه براي علتهايي بسيار كه
از آن جمله اين است كه :هر كس اقرار به خداوند عزوجل نداشته باشد و از
نافرماني او اجتناب نورزد و از ارتكاب گناهان بزرگ خودداري ننمايد و در آنچه
شهوتش اقتضا ميكند و لذت ميبرد ازكسي هراس نكند و همچنين از فساد كردن
و ستمكاري ،و چون مردم چنين مفاسدي را بيپروا انجام دهند و هر شخصي
مرتكب اعمالي كه شهوتش را ارضا ميكند و هواي نفس او آن را طلب مينمايد
بشود بدون اين كه براي خود مراقبي بينديشد و پاسباني بر خود در نظر بگيرد ،در
اين صورت نابودي همهي مردم است ،و (بالنتيجه) بر يكديگر برجهند ،و بهزور
و تزوير از زنان كام گيرند به حرامي ،و اموال و ثروت را به تاراج ببرند ،و ريختن
خون ديگران ،و بهره گيري از زنان غير را مباح شمرند و برخي برخي را بدون
جرم و به ناحق به قتل رسانند ،و در اين خود خرابي دنيا و نابودي خلق و فساد
و تباهي كشتها و نسلها است ،و از جملهيآن علل يكي اين است كه خداوند
عزوجل حكيم و درستكار است ،و حكيم نباشد و وصف به حكمت نگردد مگر
آن كس كه از فساد منع كند و به صالح و درستي امر نمايد ،و از ظلم و ستم
جلوگيري و از زشتكاريها نهي كند ،و منع از فساد و امر به صالح و درستي و
جلوگيري از زشتكاريها ممكن نيست مگر پس از اقرار به خداوند عزوجل و
شناخت و آگاهي از امر كننده و بازدارنده ،و چنانچه مردم بدون اقرار و ايمان به
خداوند عزوجل و شناخت او رها ميشدند ،امر به كار درست و نهي از اعمال
نادرست ثابت نبود ،زيرا امر كننده و بازدارندهاي كه بشناسند در كار نبود ،و نيز ما
مييابيم كه مردمي در نهاني و پنهان كارهاي فاسد را دور از ديدهي ديگران انجام
ميدهند ،پس اگر اقرار به پروردگار عزوجل و ترس از او در نهان نباشد هر كس
در خلوت و نهان به شهوتراني خود و هر چه هوايش طلب كند بدون مراقبت
و ترس از احدي خود را اشباع ميكند ،و چون بداند كسي از او آگاه نيست ،در
هتك حرمت و ارتكاب گناهان كبيره تمادي مينمايد ،چون فعلش از ديدهي

ديگران مستور است ،و مراقبي ندارد ،پس در آن هالكت تمامي خلق خواهد بود،
پس قوا و پابرجايي خلق و صالح ايشان ممكن ن َبُ َود مگر به اقرار گرفتن از ايشان
به وجود خداوندعليم و خبير و داناي پنهان و پنهانتر ،امر كنندهي به درستكاري
و بازدارندهي از فساد و تبهكاري ،و آن كه هيچ چيز نهاني بر او پوشيده نخواهد
بود تا اين كه در اين جلوگيري باشد از آنچه در پنهان مرتكب خواهند شد از
1
هرگونه فساد و تباهي.
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الرضا ترجمهي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد ،ج ،2صص 200تا .202
 .1عيون اخبار ّ

پیشگفتار
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شناخت امام ،از مهمترین وظایف مسلمانان است؛ چرا که امام ،نور جهانافروزی
است که دنیا و آخرت بشر را نورانی میسازد و او را به مسیر سعادت رهنمون
میشود.
شناخت ویژگیهای امامت و مصادیق آن از مشکلترین مسائل است و بهترین
راه در این زمینه ،استفاده از دالیل عقلی و نقلی است که یکی از مهمترین منابع
آن؛ احادیث اهل بیت است.
نوشتاری که در پیش رو دارید ،مجموعهای از احادیث نقلشده از امام رضا
است که به شیوهای نوین دستهبندی و با توضیح مختصری ارائه میگردد.
در این احادیث ،دالیل عقلی و نقلی در موارد زیر به چشم میخورد:
اول :ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم.
دوم :جایگاه امامت در جهانشناسی و انسانشناسی اسالم.
سوم :شیوهی شناخت و تعیین امام معصوم.
چهارم :ویژگیهای پیشوای ا ّمت.
پنجم :امامت خاصه (انحصار امامت در آل رسول و دالیل امامت امام
علی و اشارهای به مهدویت).
1
ششم :جدایی از امامت و پیامدهای آن.

 .1نگارش این دفتر از تاریخ  86/5/1در صحن جامع رضوی ( َعلَی َص ِ
السالم) شروع شد .امید است مورد قبول حضرت
احبُ ُه َّ
حق و عنایت آن امام همام و مورد استفادهی دوستداران ایشان قرار گیرد!

اول :ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم

الرضا ،ج ،1ص 216و تحف العقول ،ص 436و الکافی ،ج ،1ص 198و بحاراالنوار ،ج ،25ص.120
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،همان و معانی االخبار ،ص 96و الکافی ،همان و بحاراالنوار ،ج ،25ص.120
 .2عیون اخبار ّ
الرضا ،همان و کمال الدین ،ج ،2ص 677و الغیبۀ ،ص 218و االحتجاج ،ج ،2ص 434و بحار االنوار،
 .3عیون اخبار ّ
همان.
الرضا ،ص 219و کمال الدین ،همان و معانی االخبار ،ص 98و الکافی ،ج ،1ص 198و بحاراالنوار،
 .4عیون اخبار ّ
همان ،ص.124
الرضا ،ص 220و کمال الدین ،همان و معانی االخبار ،ص 100و الکافی ،ج ،1ص 201و االحتجاج ،ج،2
 .5عیون اخبار ّ
ص 436و بحاراالنوار ،همان.
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 .1نقش امامت در دین:
الف .امامت؛ اساس اسالم:
1
در حقیقت امامت و رهبری اساس تعالی اسالم و فرع عالی آن است.
در این سخن به دو مطلب اساسی درمورد امامت اشاره شده است:
اول اینکه امامت از اصول اساسی اسالم و ضامن بقا و رشد آن است.
دوم اینکه امامت یکی از نتایج عالی تعالیم اسالم است که در مقام عمل بعد از
پیدایش اسالم تحقق مییابد.
ب .امامت؛ رهبر دین:
2
ام الدِّ ینِ ؛ امامت؛ پیشوایی و صاحب اختیاری دین است.
َّ
ام َۀ ِز َم ُ
إن إْال َِم َ
یعنی امام ،رهبری امور دینی مردم را از طرف خدا به دست میگیرد و بر
اساس تعالیم الهی ،عقاید و اخالق مردم را جهتدهی و احکام الهی را بیان و
اجرا میکند.
3
ج .امامت؛ سنگر دفاع از دین:
ِ5
4
اب َع ْن َح َر ِم اهلل ِ» و «اإلمام َحافِ ٌظ لِدِّ ینِ اهلل»
«و ال َّذ ُ
«و اإل َِمام یَذُ ُّب َع ْن ِدینِ اهلل ِ»َ ،
َ
در این سخنان بر سه نقش اساسی امامت تأکید شده است:
اول اینکه امام ،حافظ دین الهی است و با بیان ،تقویت و اجرای آن ،از
اضمحالل دین جلوگیری میکند.
دوم اینکه در هنگام تهاجم فرهنگی به دین خدا ،امامت سنگر دفاع از دین
میشود و با سالح منطق و برهان از آن دفاع میکند.
سوم اینکه پیشوای مسلمانان ،پاسدار حدود الهی است و اجازه نمیدهد که در
جامعهی اسالمی ،حرمت احکام الهی ،شکسته و حرام خدا حالل شود.
د .امامت مایهی نظاممندی دین است.

ام الْدِّ ینِ »
ام ن ِ َظ ُ
«اإلم ُ
َ
یکی دیگر از نقشهای امامت و رهبری آن است که به تنظیم امور دینی مردم
میپردازد؛ یعنی نظامسازی میکند و امور دینی مردم را سامان میبخشد.
1
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 .2نقش امامت در عبادت:
الف .امامت؛ مایهی اتمام عبادت:
«به واسطهي رهبری و امامت نماز ،زکات ،روزه ،حج و جهاد کامل و تمام
2
میشود و غنایم و صدقات ذخیرهسازی میگردد».
امام از طرفی به بیان جزئیات احکام نماز ،روزه ،زکات ،حج و جهاد میپردازد
و زمینهی کاملشدن آنها را فراهم میکند؛ از طرف دیگر عبادت بدون اعتقاد به
امامت صحیح است اما مقبول نیست.
ب .امام؛ الگوی اعمال عبادی:
3
«امام سرچشمه قداست ،پاکیِ اعمال ،زهد ،علم و عبادت است».
امامت؛ سرچشمهی کارهای نیک و الگوی افراد جامعه دراین زمینه است و
مردم از امام خود ،اعمال و عبادت صحیح را میآموزند.
 .3نقش امامت در جامعه( :نقشهای سیاسی ،اجتماعی ،قانون گذاری و)...
الف .امامت؛ مایهی نظاممندی جامعهی اسالمی:
4
«ان االمامه ...و نظام المسلمین»
ب .امامت مایهی اصالح دنیای مردم:
5
«ان االمامة ...و صالح الدنیا»
ج .امامت مایهی سربلندی مسلمانان و مؤمنان:
6
«ان االمامة ...و ع ّز المؤمنین»
 .1همانها.
الرضا ،ج ،1ص 216و الکافی ،ج ،1ص198و تحف العقول ،ص 426و
اخبار
عیون
و
ص96
االخبار،
 .2معانی
ّ
االحتجاج ،ج ،2ص 434و بحاراالنوار ،ج ،25ص.120
الرضا ،ج ،1ص 220و معانی االخبار ،ص 100و االمالی الصدوق ،ص 677و الکافی ،ج ،1ص 201و
 .3عیون اخبار ّ
بحار االنوار  ،ج ،25ص.124
الرضا ،ج ،1ص 216و معانی االخبار ،ص 96و کمال الدین ،ج ،2ص 677و االمالی الصدوق ،همان و
 .4عیون اخبار ّ
الکافی ،ج ،1ص 198و بحار االنوار  ،ج ،25ص.120
الرضا ،همان و معانی االخبار ،همان و کمال الدین ،همان و االمالی الصدوق ،ص 674و الکافی ،همان.
 .5عیون اخبار ّ
 .6همانها.

«االمام و ع ّز المسلمین»
د .امامت؛ ضامن اجرای قوانین:
2
«باالمامة ...و امضاء الحدود و االحکام»
3
«و االمام ...یقیم حدود اهلل»
ه .امامت؛ نهاد قانونگذاری:
4
«امام ،حالل الهی را جایز و حرام الهی را ممنوع میسازد».
امامِ مسلمانان حق دارد در چهارچوب قوانین کلی الهی که در قرآن بیان شده
است ،برخی مقررات اجرایی را تشریع کند؛ یعنی برخی امور را حالل یا حرام
اعالم نماید.
و .امامت؛ هدایتگر مردم:
«امام ،با حکمت و نصیحت نیکو و دالیل قاطع ،مردم را به سوی پروردگار فرا
5
میخواند».
6
«االمام الداعی الی اهلل»
7
«االمام راع [داع] ال ینکل»
از مهمترین نقشهای امام و پیشوای مسلمانان ،راهنمایی مردم به سوی خداست.
ز .امامت؛ دشمنشکن:
8
«االمام و غیظ المنافقین و بوار الکافرین»
یکی از نقشهای اجتماعی رهبری ،مبارزه با دشمنان داخلی و دشمنان خارجی
است .دشمنان داخلی همان منافقان هستند که به ظاهر مسلماناند ولی در باطن
همدست کفار هستند؛ دشمنان خارجی همان کافران هستند و رهبر اسالمی
همچون سدی در برابر هر دو گروه ایستاده است.
ح .امام؛ رهبر سیاسی مردم:
1
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الرضا ،همان و الکافی ،همان و بحاراالنوار ،ج ،25ص.124
 .1عیون اخبار ّ
 .2همانها.
 .3همانها.
 .4همانها.
الرضا ،همان و کمال الدین ،ج ،2ص 677و االمالی الصدوق ،ص 674و الکافی ،همان و االحتجاج ،ج،2
 .5عیون اخبار ّ
ص 434و بحاراالنوار ،همان ،ص.120
الرضا ،همان ،ص 219و االحتجاج ،همان و بحاراالنوار ،همان ،ص.124
 .6عیون اخبار ّ
الرضا ،همان ،ص 220و کمال الدین ،ج ،2ص 677و االمالی الصدوق ،ص 677و الکافی ،ج،1
 .7عیون اخبار ّ
ص 201و االحتجاج ،همان ،ص.436
الرضا ،همان ،ص 219و کمال الدین ،همان ،ص 678و الغیبة النعمانی ،ص ،218الکافی ،همان ،ص.198
 .8عیون اخبار ّ
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«امام ،از سیاست آگاه است و اطاعت او واجب است و بر پا دارندهی دستورات
1
الهی و خیرخواه بندگان خدا است».
امام ،رهبر سیاسی کالن جامعهی اسالمی است .رهبر جامعهی اسالمی
سیاستهای کالن نظام اسالمی را تعیین میکند.
 .4نقش امامت در رستاخیز:
اول .امامت؛ مایهي شفاعت
2
«و یشفع»
3
بر اساس آیات قرآن کریم ،شفاعت با رخصت الهی انجام میشود و برای
4
افرادی تحقق مییابد که رضایت الهی شامل حالشان شود.
شفاعت امام در رستاخیز ،تج ّلی هدایت او در دنیاست و شفاعتپذیری مردم
در قیامت ،تجلی هدایتپذیری آنها در دنیاست.
رهتوشه()2
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 .1امامت جانشین و امین خدا در زمین:
«در حقیقت امامت جانشینی خدای متعال (در زمین) است».
6
«امام امین خدا در زمین اوست».
7
«و خلیفته فی بالده»
«(امامت) جانشینی او در سرزمينهاي اوست».

5

 .2مقام امامت ،باالتر از نبوت:
خص اهلل ع ّز َو ّ
جل بها ابراهیم الخلیل  بعد النبوه
عن الرضا :ان االمامه ّ
و الخ ّله مرتبۀ ثالثه و فضیله شرفّه بها و اشاد بها ذکره فقال ع ّز َو ّ
جل :انی جاعلک
الرضا ،همان ،ص 220و کمال الدین ،همان و معانی االخبار ،ص 100و الکافی ،همان ،ص.201
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،همان ،ص 213و بحاراالنوار ،ج ،25ص.117
 .2عیون اخبار ّ
 .3من ذالذی یشفع عنده الاّ باذنه؛ (بقره )255 ،و مشابه آن :طه 109 ،و سبأ.23 ،
 .4و ال یشفعون الاّ لمن ارتضی؛ (انبیاء )28 ،و مشابه آن :مریم.87 ،
الرضا ،ج ،1ص 216و االمالی الصدوق ،ص 674و بحار االنوار ،ج ،25ص.120
 .5عیون اخبار ّ
الرضا ،همان ،ص 219و االمالی الصدوق ،ص 677و االحتجاج ،ج ،2ص 434و بحار االنوار ،همان.
 .6عیون اخبار ّ
الرضا ،ص 219و کمال الدین ،ج ،2ص 677و معانی االخبار ،ص 98و الکافی ،ج ،1ص 198و
 .7عیون اخبار ّ
الغیبة النعمانی ،ص 218و بحار االنوار ،ج ،25ص.124

للناس امام ًا.
«در حقیقت امامت مقامی است که خدای عزوجل به ابراهیم خلیل
اختصاص داد».
در واقع مقام امامت بعد از امتحانات متعدد به این پیامبر الهی عطا شد ،بنابراین
مقام امامت؛ مقامی معنوی ،سیاسی و اجتماعی است که از مقام نبوت باالتر است.
1

 .3مقام امام؛ مقام پیامبر:
عن الرضا :ان االمامة هی منزلة االنبیاء.
«در حقیقت ،امامت جایگاه پیامبران است».
همانطور که در قرآن بیان شده است ،خدای متعال مقام امامت را به افرادی
3
همچون ابراهیم داده است.
بنابراین امامت مخصوص افرادی کمالیافته در حد پیامبران الهی است .البته
امامت با نبوت ُمالزم نیست یعنی ممکن است امام ،پیامبر باشد یا نباشد.
2

 .5فرشتگان با امام سخن میگویند:
ً 5
«یکون محدثا»
توگوی فرشتگان الهی است( .مطالب را به او الهام میکنند)».
«امام ،مخاطب گف 
در آیات متعدد قرآن از سخن گفتن فرشتگان الهی با پیامبران و در چند مورد
الرضا ،ج ،1ص 216و معانی االخبار ،ص 96و کمال الدین ،ج ،2ص 675و االمالی الصدوق،
 .1عیون اخبار ّ
ص 674و الکافی ،ج ،1ص.198
الرضا ،همان و معانی االخبار ،همان و االمالی الصدوق ،همان و الکافی ،همان و بحار االنوار ،ج،25
 .2عیون اخبار ّ
ص.120
 .3بقره.124 ،
الرضا ،ج ،1ص 219و مشابه آن در :ص 222و االحتجاج ،ج ،2ص 434و بحاراالنوار ،ج ،25ص.124
 .4عیون اخبار ّ
ج،4
الرضا ،همان ،ص 212و معانی االخبار ،ص 102و الخصال ،ج ،2ص 527و من ال یحضره الفقیه،
 .5عیون اخبار ّ
ص 418و االحتجاج ،ج ،2ص 436و بحاراالنوار ،همان ،ص.116
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 .4امام؛ حجت الهی:
«و حجته علی عباده»
«امام ،حجت خدا بر بندگان اوست»؛ یعنی دستورات الهی به وسیلهي رهبر
جامعهی اسالمی به مردم ابالغ میشود و بعد از آن عذری برای مخالفت با
دستورات الهی وجود ندارد.
4

رهتوشه()2

نیز از سخن گفتن فرشتگان با غیر پیامبران یاد شده است.
 .6امام از مردم به مردم سزاوارتر است:
1
«یکون اولی النّاس بالنّاس منهم بأنفسهم»
«امام سزاوارترین مردم نسبت به مردم است ،به طوری که از خود مردم نسبت
2
به آنها سزاوارتر است».
 .7امام ،معصوم از گناه و نقص:
«امام ،از گناهان پاک و از عیبها به دور است».
4
«امام ،منبع پاکی و طهارت است».

3
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مسدد قد امن الخطایا و الزلل و العثار یخصه اهلل عزوجل
«و هو معصوم مؤید موفق ّ
5
بذلک لیکون حجته علی عباده و شاهده علی خلقه»
«امام ،معصوم و مورد تأیید و موفق (به انجام وظایف الهی) و استوار در انجام
وظایف به تأیید الهی است که از خطاها و لغزشها مصون است؛ خدای متعال این
ویژگی را به امام بخشید تا حجت خدا بر بندگانش و گواه بر آفریدگانش باشد».
 .8دعای امام ،مستجاب است:
«دعای امام مورد قبول خدای متعال قرار میگیرد ،بهطوری که اگر (بر فرض)
6
در مورد صخرهای بخواهد (و دعا کند) به دو نیم تقسیم میشود».
 .9علم امام و آگاهی از امور غیبی و آینده:
امامان معصوم از چند طریق بر علوم اشراف یافتند؛ نخست از طریق پیامبر
الغمه ،ج ،2ص 290و بحاراالنوار ،همان.
الرضا ،همان ،ص 212و من ال یحضره الفقیه ،همان و کشف ّ
 . 1عیون اخبار ّ
 .2النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ (احزاب.)6 ،
الرضا ،ج ،1ص 219و کمال الدین ،ج ،2ص 678و معانی االخبار ،ص 98و االمالی الصدوق،
 .3عیون اخبار ّ
ص 677و االحتجاج ،ج ،2ص 435و بحاراالنوار ،ج ،25ص.124
الرضا ،همان ،ص 220و کمال الدین ،همان و معانی االخبار ،ص 100و االمالی الصدوق ،همان و
 .4عیون اخبار ّ
االحتجاج ،همان ،ص 436و بحاراالنوار ،همان و الغیبة النعمانی ،ص.221
الرضا ،همان و کمال الدین ،همان و معانی االخبار ،همان و الکافی ،ج ،1ص 203و بحاراالنوار ،همان،
 .5عیون اخبار ّ
ص 127و الغیبة النعمانی ،همان.
الرضا ،همان ،ص 212و معانی االخبار  ،ص 102و من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص 418و االحتجاج ،ج،2
 .6عیون اخبار ّ
ص 436و بحاراالنوار ،همان ،ص.116

الرضا ،همان و علل الشرایع ،ج ،2ص 314و المناقب ،ج ،1ص 253و بحاراالنوار ،همان.
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،همان.
 .2عیون اخبار ّ
الرضا ،ج ،2ص.200
 .3عیون اخبار ّ
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اکرم که بسیاری ازمطالب ایشان نسل به نسل به امامان منتقل شده است،
دوم از طریق الهامات الهی و اتصال به عالم غیب و سوم از طریق قرآن کریم و
تدبر در آن.
الف .آگاهی از اسامی شیعیان تا روز رستاخیز
«نزد امام نوشتهای است که در آ ن نامهای شیعیان تا روز رستاخیز ثبت شده
1
و نیز نوشتهای است که اسامی دشمنان آنها تا روز رستاخیز ثبت شده است».
ب .اعمال بندگان را میبیند
«بین امام و خدای متعال ،ستونی از نور است که در آن کارهای بندگان را
مشاهده میکند و هرگاه نیازمند اطالعاتی باشد ،از آنها آگاه میشود و (اطالعات
فشرده) برای او باز و گسترده میگردد و به آنها علم مییابد و (گاهی) بسته
میشود و از آنها آگاه نمیشود».
ج .آگاهی از حوادث آینده از طریق پیامبر اکرم
«هر چه از حوادث آینده که امام قبل از وقوع آنها خبر میدهد ،از طریق
مشخصاز پیامبر به دست آورده؛ یعنی از پدرانش ارث برده و آن اخبار در اصل
2
از [سوی] جبرئیل از خدای دانای اسرار رسیده است».
د .امام از دل و ذهن مردم با خبر است
حکایت شده است که شخصی از امام رضا پرسید« :چگونه شما از دلهای
مردم خبر میدهید؟»
حضرت در پاسخ فرمودند :آیا سخن پیامبر که فرمودند« :از زیرکی و فراست
مؤمن بپرهیزید و خود را حفظ کنید که مؤمن با نور الهی به امور نظر میکند»،3
به تو نرسیده است؟
پرسشکننده گفت« :آری شنیده ام».
حضرت فرمودند« :هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه زیرکی و فراستی دارد و به
اندازهی ایمانش و مقدار بینش و دانشی که دارد با نور الهی به امور مینگرد و خدا
همهی فراستهایی 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 میدهد و از منبع علم و حکمتش به

آنها چیزهایی عطا میکند که به دیگران نمیدهد ،بنابراین دانش آنان باالتر از
1
دانش اهل زمانشان است.
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 .10امام ،میراث دار پیامبر و امامان
الف .امام ،جانشین پیامبر و ائمه اطهار
در واقع امامت ...وراثت اوصیا ...و جانشینی پیامبر و مقام امام علی و
2
میراث امام حسن و امام حسین ...است.
پیامبر اسالم در موارد متعدد بر این مطلب تأکید کردند ،از جمله در جریان
غدیر خم و انتصاب امام علی به امامت .سپس اين امانت الهي ،یعنی خالفت
و جانشینی پیامبر در ساير ائمه معصومين تداوم یافت.
ب .سالح پیامبر نزد امام
اسلحهی پیامبر اکرم و شمشیر ذوالفقار(امیرالمؤمنین )نزد امام معصوم
3
است.
ِ
کتاب جامعه نزد امام
ج.
ِ
کتاب جامعه نزد امام معصوم است و آن نوشتهای است که طول آن هفتاد
ذراع (حدود  35متر) است و در آن ،همهی نیازمندیهاي فرزندان آدم وجود
4
دارد.
بر اساس روایات ،کتاب جامعه توسط امام علی تهیه و مطالب دینی و
5
شرعی در آن گردآوری شد.
د :کتاب جفر ،نزد امام
کتاب جفر بزرگ و کوچک نزد امام معصوم است که بر پوست بز و
گوسفند (نوشته شده) است و در آن ،همهی علوم حتی حکم خراش و ضربهی
6
تازیانه و نصف و ثلث آن بیان شده است.
الرضا ،ج ،1ص 220و معانی االخبار ،ص 100و الکافی ،ج ،1ص 201و الغیبۀ النعمانی ،ص 221و
 .1عیون اخبار ّ
االحتجاج ،ج ،2ص 436و بحاراالنوار ،ج ،25ص.127
الرضا ،همان ،ص 216و الکافی ،همان ،ص 198و کمال الدین ،ج ،2ص 677و االمالی الصدوق،
 .2عیون اخبار ّ
ص 674و الغیبۀ النعمانی ،ص 218و بحاراالنوار ،ج ،25ص.120
الرضا ،همان ،ص 212و معانی االخبار ،ص 102و الخصال ،ج ،2ص 527و من ال یحضره الفقیه ،ج،4
 .3عیون اخبار ّ
ص 418و بحاراالنوار ،همان ،ص.116
 .4همانها.
 .5بصائر الدرجات ،ص 151و الکافی ،ج ،1ص.238
الرضا ،ج ،1ص 212و معانی اخبار ،ص 102و الخصال ،ج ،2ص 527و من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص418
 .6عیون اخبار ّ
و بحاراالنوار ،ج ،25ص.116

براساس روایات« ،کتاب جفر» که احکام الهی در آن گردآوری شده است،
توسط امام علی تهیه شده 1و سپس هر امامی آن را به امام بعد از خود سپرده
است.
ه .مصحف حضرت فاطمه نزد امام
2
(یکون عنده مصحف فاطمه)
در روایات ،از کتابی با عنوان «مصحف فاطمه »یاد شده که حاصل
مکالمات حضرت زهرا با فرشتگان است و در هر عصری نزد امام آن عصر
امانت است.
 .11امام تأیید شدهی روحالقدس
«در حقیقت امام با روحالقدس تأیید میشود».
از امام رضا حکایت شده است که« :خدای ع ّزوجل ما را با روح الهی تأیید
کرده است؛ روح پاک و مطهری که فرشته نیست و با گذشتگان همراهی نکرده
است ،مگر با رسول خدا ،و این روح الهی با امامان از اهل بیت است،
آنان را تأیید میکند و موفق میسازد و آن ستونی از نور است که بین ما و خدای
4
متعال قرار دارد».
3

 .1بصائر الدرجات ،ص 151و الکافی ،ج ،1ص.238
الرضا ،ج ،1ص 212و معانی االخبار ،ص 102و الخصال ،ج ،2ص 527و من ال یحضره الفقیه ،ج،4
 .2عیون اخبار ّ
ص 418و بحاراالنوار ،ج ،25ص.116
الغمه ،ج ،2ص 291و بحاراالنوار ،همان،
الرضا ،همان ،ص 213و الخصال ،همان ،ص 528و کشف ّ
 .3عیون اخبار ّ
ص.117
الرضا ،ج ،2ص 200و بحاراالنوار ،همان ،صص 48و .134
اخبار
 .4عیون
ّ
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 .12امامت؛ نور جهانافروز و آب حیات
از امام رضا روایت شده است که فرمودند:
امام همچون خورشید جهانافروز است و در افق بلندی قرار دارد که دستها
و چشمها به او نمیرسد .امام؛ ماه فروزان ،چراغ روشنگر ،نور پر فروغ و ستارهی
هدایتگر در تاریکیها و بیابانهای خالی و دل دریاهاست .امام ،آب گوارای
تشنگان و راهنمای هدایتپیشه و نجاتدهنده از پرتگاههاست .امام چون آتشى
است بر تپه براى سرمازدگا ن و راهنمای انسانها در هالکتگاهها است؛ هر کس
از امام جدا شود هالک میشود .امام ابر باران زاست؛ بارانی مداوم و خورشیدي

رهتوشه()2

فروزنده ،آسمان سایهدار ،زمین گسترده ،چشمهی پُر آب ،برکه و باغ است.

1

 .13امام ،رفیق مهربان و پناهگاه انسانها
امام رضا فرمودند« :امام؛ فردی امین ،رفیق و برادری مهربان و پناهگاه مردم
2
در مشکالت عظیم است».
آری؛ رهبر جامعهی اسالمی باید اینگونه باشد که درعین صالبت و انجام
وظیفه ،دوست مردم باشد به طوریکه مردم در هنگام مشکالت ،او را پناهگاه
خود بدانند ،مشکالت را با او در میان گذارند و از او راهکار و کمک بخواهند.

رهتوشه()2
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 .14فضایل امام؛ موهبتی الهی
فضایلی که ویژهی امام گشته ،همه بدون درخواست او و غیر اکتسابی است؛ این
فضایل از طرف فضیلتدهندهی بخشنده (یعنی خدای متعال) به امام اختصاص
3
یافته است.
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 .15امام دارای شرح صدر الهامات علمی و توفیقات الهی
در حقیقت هنگامیکه خدای متعال بندهای را برای رسیدگی به کارهای دیگر
بندگانش انتخاب میکند ،شرح صدر(سینهای گشاده برای تحمل مشکالت) را به
او عطا میکند ،منابع حکمت را در دل او به ودیعت میگذارد و علم را به او الهام
میکند؛ بهطوریکه از آن پس در پاسخ به مسائل باز نمیماند و حیران نمیشود.
امام؛ معصوم ،مورد تأیید ،با توفیق و استوار در انجام وظایف به تأیید الهی است
که از خطا و لغزشها مصون است .خدای متعال این ویژگی را به امام بخشید تا
حجت خدا بر بندگانش و گواه بر آفریدگانش باشد و این موهبتی الهی است که
4
به هر کس بخواهد عطا میکند و خدا دارای موهبتی عظیم است.

سوم :شیوهي شناخت و تعیین امام معصوم
 .1تعیین امام با نصب الهی؛ بهدلیل عجز ِخرد انسانهای عادی از تعیین امام معصوم
الرضا ،ج ،1ص 219و االمالی الصدوق ،ص 674و الکافی ،ج ،1ص.198
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،همان و االمالی الصدوق ،ص.677
 .2عیون اخبار ّ
الرضا ،همان و الکافی ،ج ،1ص 201و االحتجاج ،ج ،2ص 435و الغیبة نعمانی ،ص.218
 .3عیون اخبار ّ
الرضا ،همان ،ص 220و الکافی ،همان و االمالی الصدوق ،ص.680
 .4عیون اخبار ّ

از امام رضا روایت شده است که میفرمایند:
«قدر و شأن امامت بزرگتر و جایگاه آن باالتر و خطیرتر و دورتر از دسترس
است که عقل انسانها به آن راه یابد و در دسترس آرای مردم قرار گیرد و امامی
1
را با انتخاب خود منصوب کنند».
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! عقلها منحرفِ ،خردها مضطرب ،خردمندان
حیران ،چشمها حسرتزده ،بزرگان کوچکشده ،حکیمان حیران ،صبوران قاصر،
گویندگان در تنگنا ،زیرکان ناآگاه ،شاعران وامانده ،ادیبان عاجز و سخنوران ناتوان
هستند و به کوتاهی خود اقرار کردهاند .چگونه ژرفای وجودی امام را وصف کنند
یا چیزی از او درک کنند یا جانشین او را بیابند.»...

 .3ناتوانی عموم مردم ازشناخت صفات امام
از امام رضا روایت شده است که فرمودند:
«چگونه ممکن است که مردم امام را برگزینند ،در حالیکه امام؛ دانایی است که جهل
4
در او راه ندارد ،دعوتکنندهای است که کوتاهی نمیکند ،منبع پاکی و طهارت است و.»...

الرضا ،همان ،ص 216و کمال الدین ،ج ،2ص 675و الکافی ،همان ،ص 198و بحاراالنوار ،ج،25
 .1عیون اخبار ّ
ص.120
الرضا ،همان ،ص 219و کمال الدین ،همان ،ص 678و االمالی الصدوق ،ص 677و االحتجاج ،ج،2
اخبار
 .2عیون
ّ
ص.435
الرضا ،همان ،ص 220و االمالی الصدوق ،همان و بحاراالنوار ،ج ،25ص.127
 .3عیون اخبار ّ
الرضا ،همان و معانی االخبار ،ص 100و الکافی ،ج ،1ص.201
 .4عیون اخبار ّ
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 .2علم و استجابت دعا؛ دو راه اساسی شناخت امام
2
«داللته فی خصلتین فی العلم و استجابه الدعوة»
یکی از نشانههای امامِ بر حق ،آن است که در قلهی علم عصر خویش قرار دارد و
داناترین و اعلم مردم است 3.نشانهی دیگر او آن است که دعاهایش مستجاب است.

رهتوشه()2

چهارم :ویژگیهای پیشوای ا ّمت
 .1آگاهترین مردم «اعلم الناس»« ،1مخصوص بالعلم»2؛ «االمام عالم ال یجهل»   3
امام وظایف سنگینی در رابطه با مردم و دین بر عهده دارد که دراین رابطه،
آگاهی از علوم مختلف برای او ضروری است ،حتی الزم است که دانشمندترین
فرد زمان خویش باشد و از آنجا که علم او الهی است ،با جهل آمیخته نمیشود.

رهتوشه()2
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 .2داورترین مردم «احکم الناس»  4
قرآن کریم ،مقام داوری را از مقامات پیامبران برشمرده 5که البته از مقامات
اجرایی و امامت ایشان است.
یکی از مقامات امام ،مقام قضاوت و داوری بین مردم است و امام ،قضات
جامعهی اسالمی را نصب و بر اساس عدالت ،بین مردم قضاوت و حکم میکند؛
از این رو الزم است که امام داورترین مردمباشد.
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 .3با تقواترین مردم «اتقی النّاس»
تقوای امام ،در باالترین مرتبه قرار دارد ،به طوری که ایشان هیچ گناهی مرتکب
نمیشوند و به درجهی عصمت رسیده اند.
6

 .4صبورترین مردم «احلم النّاس»7؛  «موسوم بالحلم»  8
از طرفي پیشوای مسلمانان با مشکالت شخصی و اجتماعی زیادی رو به رو
میشود؛ از این رو الزم است شکیباترین مردمان باشد .از طرف دیگر بیشترین
خدمات و عبادات را انجام میدهد که استقامت زیادی میطلبد.
الرضا ،همان ،ص 212و الخصال ،ج ،2ص 527و بحاراالنوار ،ج ،25ص.116
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،همان ،ص 219و کمال الدین ،ج ،2ص 678و معانی االخبار ،ص 98و بحاراالنوار ،همان ،ص.124
 .2عیون اخبار ّ
الرضا ،همان ،ص 220و کمال الدین ،همان و معانی االخبار ،ص 100و الکافی ،ج ،1ص 201و
 .3عیون اخبار ّ
بحاراالنوار ،همان.
الرضا ،همان ،ص 212و معانی االخبار ،ص 102و بحاراالنوار ،همان ،ص.116
 .4عیون اخبار ّ
 .5ص 26 ،و مائده 42،و  48و نساء.65 ،
الرضا ،ج ،1ص 212و معانی االخبار ،ص 102و بحاراالنوار ،ج ،25ص.116
 .6عیون اخبار ّ
 .7همانها.
الرضا ،همان ،ص 219و معانی االخبار ،ص 98و بحاراالنوار ،همان ،ص.124
اخبار
 .8عیون
ّ

 .5شجاعترین مردم «اشجع الناس»  1
رهبر مسلمانان در برابر دشمنان اسالم قرار میگیرد ،این مطلب شجاعت و
شهامت میطلبد .حتی رهبر باید رزمندگان و مسلمانان را در برابر دشمن تشویق
به مبارزه کند؛ از این رو باید خود ،شجاعترین مردم باشد.
 .6بخشندهترین مردم «اسخی الناس»  2
رهبری ا ّمت مستلزم روحیهای بخشنده است .اگر رهبری در مسائل اقتصادی
سختگیر و بخیل باشد ،مردم به زحمت میافتند .سیرهی پیامبر اکرم و
اهلبیت نیز حاکی از بخشش و گشادهدستی آنان است.
 .7عابدترین مردم «اعبد النّاس»  3
رهبر جامع ه باید بیشترین ارتباط را با خداوند داشته باشد و عابدترین مردمان
باشد .مطالعه در زندگی پیامبر اکرم ،حضرت زهرا و اهل بیت نیز
همین مطلب را نشان میدهد.

 .9فروتنترین مردم نسبت به خدا «یکون اشد النّاس تواضع ًا هلل ع ّز و ّ
جل»  5
امام ،فروتنترین مردم نسبت به خدای ع ّزوجل است .از آنجا که امام باالترین
معرفت را نسبت به خدای متعال دارد ،در برابر او کام ً
ال فروتن و خاشع است .در قرآن
6
آمده است که« :از میان بندگان خدا فقط دانشمندان از او میهراسند (و در برابر او
فروتن و خاشع میشوند) ».اینجاست که سوز و گداز شبانهی امام علی و دعاهای
صحیفهی سجادیهی امام علی بن الحسین معنادار میشود.
الرضا ،همان ،ص 212و معانی االخبار ،ص 102و بحاراالنوار ،همان ،ص.116
 .1عیون اخبار ّ
 .2همانها.
 .3همانها.
 .4همانها.
الرضا ،همان و معانی االخبار ،همان و الخصال ،ج ،2ص 527و االحتجاج ،ج ،2ص.436
 .5عیون اخبار ّ
 .6انّما یخشی اهلل من عباده العلماء؛ (فاطر.)28 ،
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 .8از پدر و مادر به مردم مهربانتر «اشفق علیهم من آبائهم و ا ّمهاتهم»
امام ،از پدر و مادر به انسان مهربانتر است؛ چون تا پای جان برای هدایت مردم
فداکاری میکند.
4

رهتوشه()2

 .10فرمانبردارترین مردم نسبت به دستورات الهی
(امام) دستورات الهی را بهتر از همهی مردم میگیرد (و عمل میکند) و بهتر از
1
همه مردم از موارد منعشده ،دوری میكند.

رهتوشه()2
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 .11امام نیز انسان است.
(امام) زاییده شده و فرزندانی دارد ( ،جسم او) سالم و بیمار میشود و میخورد
2
و مینوشد و ...میمیرد و دفن میشود و مورد زیارت قرار میگیرد و. ...
در قرآن آمده است که خداوند به پیامبر اکرم دستور میدهد که« :بگو من
3
فقط بشری همچون شما هستم».
ً
بیان این مطلب در مورد پیامبران و امامان ،اوال گویای بُعد جسمانی و بشری
آنهاست که آنان از جنس انسانها هستند و از این رو میتوانند الگوی ما باشند،
ثانی ًا یادآور بُعد جسمانی و وفات آنهاست که از انحراف و غل ّو مردم نسبت به
پیامبران و امامان جلوگیری میکند.
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 .12امام ،یگانهي روزگار
(امام) یگانهي روزگار خویش است که هیچ کس با او مقایسه نمیشود ،هیچ
دانشمندی همتراز او نیست ،جایگزینی برایش یافت نمیشود و همانند و مشابه
4
ندارد.
 .13امام از ستمکاران نیست.
از امام رضا روایت شده است که فرمودند:
خدای متعال (در قرآن 5خطاب به حضرت ابراهیم فرمود« :در حقیقت من
تو را امام برای مردم قرار دادم» 6.ابراهیم خلیل خوشحال شد و گفت« :از فرزندان
الرضا ،ج ،1ص 212و معانی االخبار ،ص 102و الخصال ،ج ،2ص 527و االحتجاج ،ج ،2ص.436
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،همان ،ص 213و الخصال ،همان ،ص 528و بحاراالنوار ،ج ،25ص.117
 .2عیون اخبار ّ
 .3قال انّما أنا بشر مثلکم یوحی الی؛ (کهف.)110 ،
الرضا ،ج ،1ص 219و معانی االخبار ،ص 98و کمال الدین ،ج ،2ص 678و االحتجاج ،ج ،2ص 435و
 .4عیون اخبار ّ
بحاراالنوار ،ج ،25ص.124
 .5بقره:124 ،و اذا ابتلی ابراهیم ربه بلکمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام ًا قال و من ذریتی قال الینال عهدی
الظالمین
الرضا ،ج ،1ص 216و معانی االخبار ،ص 98و کمال الدین ،ج ،2ص 675و االحتجاج ،ج ،2ص433
 .6عیون اخبار ّ
و الکافی ،ج ،1ص.198

و نسل من (نیز امام قرارده!)» خدای متعال فرمود« :عهد و پیمان من (امامت) به
ِ
امامت هر ستمکاری را تا روز رستاخیز باطل
ستمکاران نمیرسد» .پس این آیه،
اعالم کرد؛ امامت ،مخصوص افراد برگزیده شد؛ سپس خدا کرامت کرد و امامت
را در نسل افراد برگزیده و پاک قرار داد».
 .14امام؛ آگاه به امور سیاسی
1
بالسیاسه»
«االمام عالم ّ
امام ،رهبری جامعهی اسالمی را به عهده دارد ،از این رو باید در مسائل سیاسی
دخالت کند .سیاستی که امامان به دنبال آن هستند ،سیاست به معنای نیرنگبازی
و سیاسیکاری نیست؛ بلکه سیاست به معنای هدایت و مدیریت جامعهی اسالمی
در صحنهی داخلی و بین المللی و در راستای رسیدن به اهداف الهی و سعادت
است.

پنجم :امامت خاصه

الرضا ،همان ،ص 220و معانی االخبار ،ص 100و کمال الدین ،همان ،ص 678و الکافی ،ج،1
 .1عیون اخبار ّ
ص 201و بحاراالنوار ،ج ،25ص.124
 .2اشاره به :انعام.38 ،
 .3اشاره به :مائده.3،
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 .1دینِ تمام و کامل؛ با امامت «امام علی»
از امام رضا حکایت شده است که فرمودند:
در واقع خدای متعال پیامبرش را به جوار خویش نخوانده بود (و هنوز پیامبر
فوت نکرده بود) تا اینکه دین 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 جزایی و
احکام و هر چه مردم به آن نیازمند بودند را بیان کرد .پس خدای متعال فرمود:
2
هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکردیم.
و در حجةالوداع (هنگام بازگشت پیامبر در آخرین سفر حج در غدیر خم)
در آخر عمر پیامبر این آیه نازل شد« :امروز دین شما را کامل و نعمت خود را
بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان دین برای شما پسندیدم» 3.مسألهی امامت
از مواردی است که دین با آن تمام و (کامل) شد ،و هنوز پیامبر از دنیا نرفته بود
که آموزههای دینی را برای ا ّمت بیان کرد ،راههای آن را برای مردم روشن ساخت،
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و امت را واگذاشت به قصد اينكه راستي و حق را بيابند 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 دینش را کامل نکرده؛ قرآن را انکار کرده
است و هر کس قرآن را رد و انکار کند؛ کافر گشته است».
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 .2امامت ائمه بهخاطر علم و ایمان و با نصب الهی بود.
از امام رضا روایت شده است که فرمودند :پس خدای متعال فرمود« :در
حقیقت سزاوارترین مردم نسبت به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی
میکنند و این پیامبر اسالم و کسانی که ایمان آورده اند؛ و خدا سرپرست
مؤمنان است» 1.پس جانشینی ابراهیم فقط برای پیامبر اسالم بود .پس آن را
به دستور الهی به عهدهی علی واگذاشت ،بر اساس آنچه خدا الزم کرده بود
و (بعد از علی )در نسل برگزیدهی او قرار گرفت؛ (همان) کسانی که به آنها
علم و ایمان داد ،بر اساس کالم خدای متعال که فرمود« :و کسانی که علم و ایمان
به آنها داده شده است ،میگویند :حتم ًا شما بر فرمان خدا تا روز قیامت درنگ
کردید» 2.پس آن (امامت) بهصورت ویژه در فرزندان علی تا روز قیامت قرار
گرفت؛ چون بعد از محمد پیامبری نخواهد آمد( .بنابراین امامت تا رستاخیز
3
ادامه خواهد یافت .پس از کجا این جاهالن (رهبر و امام و خلیفه) بر میگزینند؟
 .3امامت؛ فقط در آل رسول
از امام رضا روایت شده است که فرمودند« :از کجا مثل این مطلب یافت
شد که پنداشتند آن (امامت) در غیر آل رسول یافت میشود؟! به خدا سوگند؛
به خودشان دروغ گفتند و سخن باطل بر دوش آنان سنگینی کرد و به جایگاه
سخت و لغزندهای رفتند که گامهایشان از آنجا به پایین میلغزد! مقام امامت را با
4
عقلهای حیران و ناقص و آرای گمراهگر نشانه گرفتند؛ پس از آن دورتر شدند!»

 .1اشاره به :آل عمران.68 ،
 .2اشاره به :روم.56 ،
الرضا ،ج ،1ص 216و معانی االخبار ،ص 96و کمال الدین ،ج ،2ص 675و الکافی ،ج ،1ص 198و
 .3عیون اخبار ّ
بحاراالنوار ،ج ،25ص.120
الرضا ،همان ،ص 220و معانی االخبار ،ص 98و کمال الدین ،همان ،ص 678و الکافی ،همان ،ص.201
 .4عیون اخبار ّ

 .4امام مهدي خواهد آمد.
از امام رضا روایت شده است که از قول پیامبر اکرم فرمودند:
«هنگامیکه مهدی عجلاهللتعالي فرجه ّ
الشريف از فرزندان من قیام میکند،
عیسی بن مریم فرود میآید و پشت سر او نماز میخواند و به او اقتدا
1
میکند».

ششم جدایی از امامت و پیامدهای آن
 .1هر کس از امام جدا شد ،به هالک میافتد:
«االمام و الدّ لیل فی المهالک ،من فارقه فهالک؛ امام راهنمای (انسانها) در
2
هالکتگاهها است؛ هر کس از او جدا شود ،به هالکت میافتد».

 .3پیامدهای غلو کردن درمورد امامان:
الف .غلو کنندگان ملعون و کافرند.
در احادیث متعددی از امام رضا غلو کنندگان ( ُغالت) مورد نکوهش قرار
5
گرفتهاند؛ گاهی امام رضا آنها را لعن کرده 4و گاهی آنها را کافر خواندهاند
الرضا ،ج ،2ص 202و بحاراالنوار ،ج ،25ص.136
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،ج ،1ص 216و معانی االخبار ،ص 98و کمال الدین ،ج ،2ص 677و الغیبة النعمانی،
 .2عیون اخبار ّ
ص 218و الکافی ،ج ،1ص.198
الرضا ،همان ،ص 220و الکافی ،همان ،ص 201و بحاراالنوار ،ج ،25ص.124
 .3عیون اخبار ّ
الرضا ،ج ،2ص 202و بحاراالنوار ،ج ،25ص.)273
 .4لعن اهلل الغالۀ (عیون اخبار ّ
 .5فقال الغالۀ کفار (همانها).
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 .2جدايی از امام؛ موجب سرگردانی و گمراهی و گرفتاری در دام شیطان:
از امام رضا در مورد کسانی که امامت را در غیر آل رسول میخواهند،
میفرمایند:
«در واقع راه مشکلی را دنبال میکنند ،تهمت میزنند ،به گمراهی منحرف
میشوند و در سرگردانی میغلتند؛ چون امام را با آگاهی ترک کردند و شیطان
کارهایشان را برای آنان آراست و آنان را از راه خدا بازداشت؛ در حالیکه آگاه
بودند ،از انتخاب راه خدا و پیامبرش روی گرداندند و به انتخاب(هوی و هوس)
3
خودشان میل پیدا کردند».
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و شیعیان را از همنشینی و ازدواج با آنها منع کردهاند.
ب .مفوضه؛ مشرکاند!
برخی احادیث از امام رضا بیانگر این است که ایشان با گروه مفوضه هم
به شدت برخورد میکردند و آنان را مشرک میدانستند؛ 2چراکه آنان نیز از حد
تجاوز میکردند و برخی مقامات همچون رازقیت و خالقیت را برای ائمه
قايل میشدند.
1
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جمعبندی و نتیجهگیری:
از مطالب این نوشتار روشن شد که امامت از اصولی است که مورد توجه امام
رضا بوده است و جایگاهی بلند در احادیث آن حضرت دارد .ایشان صفات
و ویژگیهای امام را به صورت مفصل بیان کردهاند ،که خالصهی آن چنین است:
امامت ،اساس اسالم و امام ،رهبر دینی مردم است.
امام ،مایهی سربلندی مسلمانان و ضامن اجرای قوانین الهی است.
«امامت» ،با قانونگذاری و هدایتگری ،جامعه را نظاممند میسازد.
«امام» ،رهبر سیاسی مردم است که در مواقع ضروری از دین دفاع میکند و
نقشی دشمنشکن دارد.
«امام» ،مایهی شفاعت امت در روز رستاخیز ،پناهگاه مردم ،نمایندهی خدا و
حجت او در زمین است.
مقام «امامت» ،همان جایگاه پیامبران الهی بلکه باالتر از مقام «نبوت» است.
«امام» ،شخصیتی معصوم از گناه و لغزش است که فرشتگان با او سخن میگویند
و مورد تأیید روحالقدس است ،دعایش مستجاب و از امور غیبی باخبر است.
و در نهایت؛ امام ،نور جهانافروز و آب حیات است که هر کس از او جدا شود،
در گمراهی میغلتد.
با توجه به صفات مذکور ،بشر عادی نمیتواند امام معصوم را بشناسد و
منصوب کند؛ امامان از طرف خداوند انتخاب میشوند.
و نخستین امام ،حضرت علی بوده و آخرین آنها ،امام مهدی عجلاهللتعالي
فرجه ّ
الشريف هستند.
الرضا ،همان ،ص 203و بحاراالنوار ،همان.
 .1عیون اخبار ّ
 .2همانها.

پيشگفتار
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نماز ،حضور در ضیافت معنوی و پر رمز و راز الهی است 1.نماز سکوی پرواز
تقرب به خدا 2و نزدیکترین حاالت بنده نسبت
به سوی حق و برترین وسیله ّ
4
به پروردگار جهانیان است 3.نماز ستون دین  ،محبوبترین اعمال بندگان در
محضر الهی ،5معراج مؤمنان ،6نور الهی ،7زینت اسالم و چراغ قلب مؤمنان است.8
نماز همچون سری برای پیکر زیبای دین است 9.موجب نازل شدن رحمتهای
بیکران الهی بر بندگان است .10در دادگاه عدل الهی نخستین سؤال از نماز خواهد
بود ،11اگر نماز بنده پاکیزه و مقبول باشد اعمال دیگرش نیز مقبول خواهد بود.12
مواظبت بر نماز باعث نور و حجت و نجات از آتش میگردد.13
ترک نماز ،خدا را خشمگین 14و اعمال را تباه میسازد .15کسانی که به عمد نماز
را ترک کنند ،از دینبهرهای ندارند 16و آنان که نماز را سبک بشمارند ،شیطان بر
آنان چیره ميشود و به گناهان بزرگ گرفتارشان میسازد.
و ما در این اثر چگونگی حضور در این ضیافت باشکوه را در تابلوی زیبای
سیره و کالم عالم آل محمد ،امام رئوف ،حضرت رضا به نمایش گذاشتهایم
و ارادتمندان به آن حضرت را به تماشای این تابلوي زیبا دعوت میکنیم.

 .1مستدرک الوسائل ،ج ،3ص.16
 .2وسائل الشیعه ،ج ،3ص.25
 .3ثواب االعمال ،ص.60
 .4همان ،ص ،17ح .12
 .5وسائل الشیعه ،ج ،3ص ،82ح .17
 .6مستدرک سفینة البحار ،ج ،6ص.333
 .7المعجم الکبیر ،ج ،19ص.106
 .8جامع االخبار ،ص.182
 .9الفردوس ،ج ،4ص.157
 .10غررالحکم ،ص.52
 .11وسائل الشیعه ،ج ،3ص ،22ح.10
 .12همان ،ح.13
 .13کنزالعمال ،ج ،7ح .18862
 .14المعجم الکبیر ،ج ،11ص.234
 .15مسند ابن حنبل ،ج ،9ص.12
 .16عوالی الاللی ،ج ،2ص.224

گفتار اول :اهتمام به نماز در سیره و کالم امام رضا

 .1بحاراالنوار ،ج ، 49صص 91تا .95
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فرصت وصال و نیایش و خلوت با محبوب برای محب و عاشق ،بسیار مغتنم
و لذتبخش است و نماز یکی از این فرصتهای طالیی برای وصال و نیایش
با محبوب حقیقی و مطلق هستی است .رجاء ابن ابی ضحاک که مدتی محافظ و
مواظب حضرت رضا بود و در طول سفر از مدینه تا مرو در رکاب حضرت
بود ،گزارش مفصلی از برنامه عبادی و نمازهای آن عاشق دلباخته الهی ارائه داده
است.
رجاء ابن ضحاک میگوید:
به خدا سوگند ،من مردی باتقواتر از او ندیدم ،کسی را ندیدم که در تمام
اوقاتش بیشتر از او به یاد خدا باشد و خوفش از خدا از او شدیدتر باشد.
همین که فجر طلوع میکرد ،نماز صبح را میخواند پس از آن مشغول دعا
(تسبیح ،تحمید ،تکبیر ،تهلیل…) بود تا طلوع آفتاب ،پس از طلوع آفتاب سجده
طوالنی میکرد ،پس از آن مشغول حدیث و موعظه مردم میشد تا نزدیک ظهر؛
نزدیک ظهر تجدید وضو کرده و به مصالیش میرفت ،پس از اذان ابتدا هشت
رکعت نافله ظهر میخواند ،سپس اذان و اقامه میگفت و مشغول نماز ظهر میشد.
بعد از نماز ظهر مشغول دعا میشد و در پایان سر به سجده میگذاشت و
صد مرتبه «شکرا ً لهلِ » میگفت .پس از آن ،نافلهي عصر میخواند و اذان و اقامه
میگفت و نماز عصر میخواند .سپس مدت مدیدی تسبیح و تحمید و تکبیر
و تهلیل میگفت و در پایان سر به سجده میگذاشت و صد مرتبه «حمدا ً لهلِ »
میگفت .وقتی مغرب فرا میرسید وضو میگرفت و اذان و اقامه میگفت و نماز
مغرب میخواند .بعد از نماز مدتی دعا میکرد ،سپس چهار رکعت نافلهي مغرب
میخواند .به هنگام نماز عشاء ،نماز و نافلهاش را میخواند و به بستر میرفت.
یک ثلث از شب گذشته از بستر بلند میشد ،در حالی که زبانش به تسبیح و
تحمید و تکبیر و تهلیل و استغفار گویا بود .مسواک میزد ،وضو میساخت و به
نماز شب مشغول میشد .در هر رکعت ،حمد یک بار و «قل هو اهلل احد» را سي
مرتبه می خواند .بعد از آن نماز جعفر طیار را میخواند ،وقتی فجر فرا میرسید
1
نماز نافله فجر را خوانده ،پس از آن نماز صبح را میخواند.

امامِ نیایشگران و نمازگزاران ،هشتمین اختر تابناک هدایت درباره اهمیت نماز
فرمود:
1
«بدان که افضل واجبات بعد از معرفت خدای ـ عزوجل ـ نماز پنجگانه است».
در زیارتنامه آن حضرت میخوانیم:
اشهد انک قد اقمت الصلوة و آتیت الزکاة و أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و
2
عبدت اهلل حتی أتاک الیقین.
«گواهی میدهم که تو نماز را اقامه کرده ،زکات دادهای ،امر به معروف و نهی
از منکر کردی ،و خدا را عبادت کردی تا به مقام یقین رسیدی».
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کیفر سستی در نماز
امام رضا فرموده است:
«تا وقتی که مؤمن نمازهای پنجگانه خود را به موقع و با شرایط به جا آورد،
شیطان پیوسته از او ترسان و هراسان است ،ولی هرگاه وی نماز خود را ضایع
3
کند ،شیطان بر او غالب میشود ،و او را وارد گناهان بزرگ مینماید».
رسول خدا  فرمود:
4
«هر که نمازش را سبک بشمارد ،با من پیوند و وابستگی معنوی ندارد .سوگند
به خدا ،بر حوض کوثر در جوار من وارد نخواهد شد».
امام رضا فرمود:
«هرگاه روز قیامت فرا رسد ،بنده را میخوانند ،پس اولین موضوعی که از او
سؤال میشود ،نماز است .اگر حدود و شرایط نماز را به طور کامل به جا آورده
باشد ،نجات مییابد ،اگر نمازش را با شرایط و آداب صحت یا قبولی آن به جا
5
نیاورده باشد ،او را به آتش میافکنند».
اهتمام به نماز اول وقت
ابراهیم بن موسی فزاز گوید:
الصالة الخمس.
 .1مستدرک الوسائل ،ج ،1ص :175اعلم ّ
ان افضل الفرائض بعد معرفة اهلل عزوجل ّ
 .2مفاتیح الجنان ،ص.914
 .3وسائل الشیعه ،ج ،3ص.81
 .4مستدرک الوسیله ،ج ،3ص ،25ح .2925
 .5وسائل الشیعه ،ج ،3ص.19

الرضا ،ج ،1ص 154و بحاراالنوار ،ج ،10ص 299و منتهی اآلمال ،ج ،3ص.1701
 .1عیون اخبار ّ
 .2مؤمنون.9 ،
 .3ماعون 4،و .5
 .4بحاراالنوار ،ج ،80ص.20
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روزی در خراسان در مسجد ،در خدمت امام رضا بودم ،بر چیزی که از آن
حضرت میخواستم ،اصرار کردم .در این هنگام امام برای پیشواز یکی از جماعت
طالبین بیرون رفت .در راه وقت نماز شده و امام به جانب ساختمانی که در آنجا
بود روی آورد و در زیر صخرهای که در نزدیکی آن ساختمان بود ،فرود آمد .تنها
من در خدمت حضرت بودم .حضرت فرمود :اذان بگو .عرض کردم :منتظر باشید
رن صلواة عن اول وقتها
تا اصحاب به ما بپیوندند .امام فرمود« :غفر اهلل لک!
ّ
التؤخ ّ
الی آخر وقتها من غیر ع ّلة :علیک ابدا ً باول الوقت؛ خداوند ،تو را بیامرزد! هرگز
نماز را از ا ّول وقت آن ،بدون علت به تأخیر نمیاندازیم ،همواره مراقب اول وقت
باش!» پس اذان گفتم و نماز خواندیم .پس از نماز ،دوباره آن را که از حضرت
خواستم ،یادآور شدم .در آن هنگام امام با تازیانهای خاکها را کمی کنار زد ،ناگاه
از زیر خاکها سکهای از طالی ناب پدیدار گشت ،امام آن را برداشت و
فرمود :این سکه طال را بگیر ،خداوند برای تو در آن برکت قرار دهد و از آن سود
ببری و آنچه را دیدی پنهان کن.
ابراهیم گوید:
«خداوند برای من از آن سکه برکت فراوان قرار داد ،آن چنان که در خراسان
لوازم زیادی خریدم که قیمت آنها به هفتاد هزار دینار طال میرسید ،و من از
1
همهي همگنان خود توانگرتر و ثروتمندتر شدم».
َّ
ِ
ِ
ين ُه ْم َع َلى َص َل َواته ِْم
والذ َ
حضرت امام رضا در تفسیر آیه شریفهيَ :
ون2؛ مؤمنان کسانی هستند که بر نمازهایشان محافظت میکنند .فرموده
يُ َحافِ ُظ َ
است« :مراد خداوند متعال مواظبت بر اوقات نماز است».
خداوند در قرآن این گروه را مذمت کرده و فرموده است:
ون؛ وای بر آن دسته از
ين ُه ْم َعن َصلاَ تِه ِْم َسا ُه َ
ين * ال َّ ِذ َ
ف ََويْ ٌل ل ِّ ْل ُم َص ِّل َ
3
نمازگزارانی که از نماز خود غافلاند!
دربارهي اين آيه نیز امام رضا فرمود:
«مراد از ساهون در این آیه آنهایی هستند که غافل از اوقات نمازهای واجب
4
خود هستند».
به همین دلیل است که امام معصوم میفرماید :امتحنوا شیعتنا عند مواقیت

الصالة کیف محافظتهم علیها؛ شیعیان ما را در اوقات نماز ،آزمایش کنید که چگونه
1
بر خواندن نماز در موعد مقرر محافظت میکنند.
امام رضا به یکی از اصحابش فرمود:
«برای هر نمازی سه وقت است :اول وقت ،وسط وقت ،آخر وقت .به جا آوردن
نماز در ا ّول وقت موجب خشنودی خدا ،و در وسط آن عفو پروردگار ،و در آخر
وقت غفران و آمرزش الهی است و بهترین اوقات ،اول وقت است و کسی حق
ندارد آخر وقت را برای نماز انتخاب کند .همانا نماز آخر وقت برای کسی مجاز
2
است که بیماری یا عذری داشته باشد ،یا این که مسافر باشد».
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رعایت آداب نماز
امام رضا ميفرمايند:
«ادب نماز این است که آن را با حضور قلب و فراغت اعضا و جوارح از هر
کاری ،به جای آوری و با ذلّت در مقابل خداوند بایستی و بهشت را در طرف
راست خود ببینی و آتش را در طرف چپ و صراط را پیش رو و خداوند را در
3
مقابل».
از فرمایشات ُد َرربار رضوی استفاده میشود که نماز آدابی باطنی و ظاهری
دارد.
الف :آداب باطنی
مقصود از آداب باطنی آن دسته از آدابی است که مربوط به قلب و باطن
انسانهاست.
 .1حضور قلب
در تعریف حضور قلب آمده است:
مقصود از حضور قلب ،این است که در هنگام نماز ،نزد نماز باشد ،نه مشغول
به امر دیگری که او را از نماز ،غافل میکند و همین مقدار که نمازگزار قلبش،
4
متوجه ظاهر و احوال و اقوال نماز باشد ،در تحقیق حضور قلب ،کافی است.
حضرت امام رضا در فرازهای سخنانش توجه به این چند نکته را در امر
 .1سفینة البحار ،ج ،2ص.44
 .2مستدرک الوسایل ،ج ،1ص 185و بحاراالنوار ،ج ،82ص.350
الرضا ،ص.43
 .3بحاراالنوار ،ج ،84ص 246و فقه ّ
 .4اسرار الصالة ،ملکی تبریزی ،ص.186

 .1بحاراالنوار ،ج ،84ص.247
 .2آداب الصالة ،ص:162علیک بالخشوع و الخضوع متواضع ًا به ع ّزوجلّ  ،متخاشع ًا علیک خشیة و سیماء الخوف.
 .3مؤمنون1 ،و :2قد افلح المؤمنون ،الذین هم فی صالتهم خاشعون؛
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حضور قلب برای هر نمازگزاری ضروری دانستهاند:
نماز را با حضور قلب و فراغت اعضا و جوارح از هر کاری به جای آورد.
با ذلت در برابر خداوند بایستد.
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.
الرضا نقل فرمودهاند:
حضرت علی بن موسی ّ
من روزی در فرع بودم(زمینی واقع در مابین مکه و مدینه) وقت نماز فرا رسید،
پس پیاده شدم و به سوی بوتهي ثمامه رفتم (در بیابان عربستان گاهی بوتههایی
که به قد یک درخت وجود دارد که از سایهشان به خوبی میتوان استفاده کرد).
همین که به نماز ایستادم و رکعتی خواندم ،یک افعی نزدیک من آمد و کنارم قرار
گرفت و من متوجه نماز شدم و از آن نکاستم و کم نکردم .افعی به من نزدیک 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 یارانم را که همراهم بودند ،فراخواندم و گفتم:
پشت سر شما زیر بوته افعی است .پس او را کشتند .آنگاه امام علی بن موسی
1
الرضا فرمود« :هرکس از غیر خدا نترسد خداوند او را کفایت مینماید».
ّ
 .2خشوع و خضوع
حضرت امام رضا فرمودهاند« :بر تو باد در نماز به خشوع و خضوع و این
که در پیشگاه خداوند ،چنان خاشع و خاضع باشی که خشیّت و خوف از سیمای
2
تو ظاهر گردد».
خداوند متعال فرموده است« :به راستی مؤمنان رستگار شدند؛ آنان که در
3
نمازهایشان خشوع کنندگاناند».
بندهای که برای خدمت و عبادت در پیشگاه خدای متعال میایستد ،موظف
است که با قلب و تمام جوارح و اعضاء اظهار عبودیت و بندگی کند.
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ب :آداب ظاهری
امام رضا در سخنان گهربار خود بیان فرمودهاند:
هرگاه خواستی نماز را به پای داری ،پس با بیرغبتی 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 این حالت مقابل پروردگارت همچون بنده ی
فراری گناهکار ،که در مقابل موالیش قرار گرفته ،بایست و قدمهایت را منظم کن،
و خداوند را ناظر بدان زیرا اگر تو خدا را نمیبینی ،او تو را میبیند .با ریش و
سایر 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 یا مخارج حروف باشد) و
برای زنان نیز روا نیست که با نقاب و روبند نماز بخوانند .هنگامی که در نماز
ایستادهای ،چشمت را به موضع سجده بیفکن و در هنگام نماز از خودت جزع
و ترس ظاهر کن و با دارا بودن این حاالت ویژه ،نشان بده که تو راغب به خدا
هستی و به وی عشق میورزی ،در حال قیام گاهی به این پا ،و گاهی به آن پایت
تکیه مکن .همچون کسی که میخواهد با نماز وداع کند ،نماز بگزار ،طوری که
دیگر موفق به ادای آن نمیشوی .بدان به یقین تو در برابر خداوند جبار هستی.
بنابراین ،به چیزی از اشیاء مشغول مشو و حدیث نفس مکن (چیزی غیر از یاد
خدا را در درونت راه مده) و دلت را از همه چیز غیر از یاد خدا و عبادت او فارغ
کن .و باید که فقط به کار نماز بپردازی و حق آن را کام ً
ال ادا نمایی.
در حال نماز ،به هنگام قیام دستهایت را روی رانهایت قرار ده ،و در افتتاح نمازت
تکبیر بگو و دستهایت را تا نرمهي گوش بلند کن ،به طوری که انگشتهای ابهامت
از گوش مقابل آن تجاوز نکند ،و در قنوت نماز واجب دستهایت از سر تجاوز نکند.
اما در نماز نافله و وتر مانعی نیست که دستها از سر تجاوز کند.
هرگاه به رکوع رفتی ،پس دستهایت را بر زانوهایت بگذار و انگشتانت را
بگشا و دستهایت را جمع کن و از محاذی زانوها و پاها خارج مکن و هنگام
برخاستنت از رکوع به تمام قامت بایست تا آن که مفاصلت کام ً
ال به مکان اصلی

اهتمام به نماز شب
در گزارش ابراهیم بن عباس چنین آمده است:
سیرهي آن حضرت چنان بود که شب کم میخوابید و بیشتر شب را بیدار
3
بود و به عبادت و نوافل مشغول بود.
 .1بحاراالنوار ،ج ،84ص.204
 .2همان ،ص.246
الرضا ،ج ،1ص.197
 .3عیون اخبار ّ
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خود برگردد ،و عروق و رگها جابهجا شود و سپس در سجده ،پیشانیت و کف
را بر زمین بگذار ،و انگشتان دستهایت 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
دستهایت را آزاد کن و مستقیم بر رانها بگذار ،زیرا دست روی دست گذاشتن،
عمل اهل کتاب است.
در هنگام نماز خمیازه مکش ،و دست و پا دراز مکن و آروغ نزن؛ و هرگاه این
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 سجدهات حرکت نکن ،و به جلو و عقب
نرو ،بلکه ثابت و بیحرکت باش! ...هرگاه به نماز ایستادی ،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 پیشانیات را بر خاک بگذار!
هرگاه به نمازت روی آوردی ،با توجه و حضور کامل قلبی به نماز ایستادی ،آداب
و شرایط نماز را حفظ کردی و با همه وجودت به سوی خدا رفتی؛ او نیز با همهي
رحمت و مغفرت و عنایتش به تو روی خواهد آورد .هرگاه از خدا رویگردان
1
شوی؛ خداوند نیز از تو روی گردان شود و تو را به حال خود رها خواهد کرد.
از امام هشتم دربارهي کیفیت نماز کامل سؤال شد ،حضرت فرمود:
«نماز کامل [که نمازگزار را از آفت فحشا و منکر بازدارد] نمازی است که دارای
شرایط زیر باشد .1 :حضور قلب  .2فراغت جوارح و اعضا از هر چیز (غیر از یاد
خدا)  .3با کمال ذلت و خاکساری در برابر خدا ایستادن  .4رسیدن به مرتبه یقین؛
که نمازگزار فرض کند بهشت طرف راست ،جهنم سوزان طرف چپ ،صراط
2
پیش رو ،و ذات اقدس الهی در مقابلش قرار دارد».

عالوه بر سیرهي عملی امام رضا ،در بيانات آن معصوم نیز سفارش
فراوانی به نافلهي شب شده است.
امام رضا فرموده است:
1
«نماز شب ،موجب خوشنودی خدا است».
نیز فرمود:
«بر شما الزم است که در به جای آوردن نماز شب کوشا باشید .هر بندهای در آخر
شب برخیزد ،و هشت رکعت نماز گزارد ،سپس دو رکعت نماز شفع ،و یک رکعت
نماز وتر به جای آورد ،و در قنوت آن هفتاد بار از خدا طلب آمرزش نماید ،از عذاب
2
قبر و آتش در پناه ایزدی قرار گیرد ،و عمرش طوالنی شود ،و وسعت رزق یابد».
امام رضا فرمودهاند:
«خانههایی که در آن نماز شب خوانده میشود ،بر اهل آسمانها نور میدهند،
3
همانطوری که ستارگان بر اهل زمین نور میدهند».
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از امام سؤال شد« :عبودیت چیست؟» امام فرمود« :در پنج چیز است:
 .1خالی بودن شکم .2 ،قرائت قرآن .3 ،نماز شب .4 ،تضرع در پیشگاه خدا در
4
صبحگاهان .5 ،گریه و زاری از خوف خدا».
تهجد ،مراقبت و مداومت کنید؛ زیرا که نماز شب ،احترام به
«بر نماز شب و ّ
ساحت اقدس پروردگار است؛ آن موجب افزایش روزی میگردد و چهرهها را
زیبا میسازد و رزق آن روز را ضمانت میکند .در نماز وتر درنگ و وقوف بسیار
کنید؛ زیرا که در حدیث آمده است که :هر کس در نماز وتر خود ،درنگ کند،
5
وقوف و درنگ او در محشر و روز قیامت ،اندک خواهد گشت».

گفتار دوم :اسرار و حکمتهای نماز
حکمتها و اسرار مقدمات نماز
 .1من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص :412رضوان اهلل الصالة بال ّیل.
 .2بحاراالنوار ،ج ،78ص ،161ح .53
ان البیوت ال ّتی یصلّی بالیل یزهر نورها ألهل السماء کما یزهر الکواکب الهل االرض.
 .3بحاراالنوار ،ج ،87صّ :161
خلو البطن و قرائة قرآن و قیام
[الرضا ]عن العبودیّة :قال :العبودیة خمسة اشیاءّ :
 .4الموعظ العددیه ،ص :159سئل ّ
التضرع عند الصبح و البکاء من خشیّة اهلل.
اللیل و
ّ
تدر الرزق و تحسن الوجه و تضمن رزق النهار و
 .5نشان از بینشانها ،ص :427حافظوا علی صالة اللیل ،فانّها حرمة ّ
الربّ ،
طول الوقوف فی الوتر ،قلّ وقوفه یوم القیامة.
طولوا الوقوف فی الوتر؛ فانّه روی :من ّ

الف :طهارت
نماز شرکت در ضیافت خلوت و نیایش با خدایی است که پاکی مطلق ،زیبایی مطلق
و نور مطلق است و نمازگزار برای آمادگی شرکت در چنین ضیافتی باشکوه باید ابتدا
ظاهرش را از آلودگی و باطنش را از پلیدیها و رذایل 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 این ضیافت خود را آماده کند.

 .2غسل
در غسل به شستن تمام بدن امر شده است؛ زیرا پستترین حاالت انسان و
شدیدترین حالت تعلق دنیوی انسان ،حالت جماع کردن است و از آنجا که بر
 .1ألن یکون طاهرا ً اذا قام بین یدی الجبّار عند مناجاته.
 .2نقیّ ًا من األدناس و النجاسه.
 .3مع ما فیه من ذهاب الکسل و طرد النعاس.
 .4و تزکیة الفؤاد للقیام بین یدی الجبار.
الرضا ،ج ،2ص ،172ح .1
 .5عیون اخبار ّ
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 .1وضو
امام پاکیها و زیباییها در بیان اسرار وضو به طهارت ظاهر و باطن اشاره کرده
و فرموده است:
1
 .1پاک بودن بنده هنگام ایستادن در مقابل خدا؛
2
 .2پاکیزه شدن از آلودگیها و نجاسات؛
3
 .3در وضو ،از بین رفتن کسالت و جلوگیری از حالت خواب آلودگی؛
4
 .4پاک کردن قلب برای حضور در محضر خدای جبار.
در روایتی از امام رضا نقل شده است:
«علت وضو ،این است که انسان در نماز ،میخواهد با اعضای ظاهرش که همان
اعضای وضوست در مقابل خداوند بایستد و فرشتگان را مالقات کند ،پس شستن
صورت برای سجده و خضوع در آن است؛ شستن دو دست به سبب آن است که
آنها را به درگاه خدا باال میبرد و پایین میآورد و با آن دو کف ،رغبت و رهبت
و تبتّل (حرکت دست ،که نشانه خوف و امید و طلب و عبودیت است) انجام
میدهد و مسح سر و روی دو پا برای این است که ظاهر و آشکار و برهنه است
5
و در جمیع حاالت نماز ،با این سه استقبال کند و رو به حق بایستد».
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تمام قسمتهای بدن ،جنابت پخش میشود ،الزم است برای پاک شدن از این
جنابت فراگیر ،همهي بدن شسته شود؛ از این رو پیامبر اکرم فرمود« :ان تحت
1
کل شعرة جنابة»؛ «همانا زیر هر مویی جنابتی است».
در روایتی از امام رضا نقل شده است:
«علت غسل جنابت ،پاکیزگی و نظافت ،و پاک کردن انسان خود را از منی و
تطهیر کردن سایر قسمتهای بدن است؛ زیرا جنابت از تمام اعضا خارج میشود،
2
پس تطهیر تمام بدن بر او واجب شده است».
علت غسل عیدین و جمعه و دیگر غسلها آن است که انسان با آنها ،پروردگار
خود را تعظیم ميكند و بزرگ میدارد و نیز به سبب آنها متوجه به خداوند کریم
و بزرگوار خود میشود و از خداوند درخواست آمرزش میکند و نیز به سبب این
که روز عید برای مردم شناخته شده است ،خداوند غسل این روزها را بزرگداشت
و تفضیل آنها بر دیگر روزها قرارداد و علت غسل جمعه ،طهارت و پاکی بنده
تا جمعه دیگر است.
علت غسل میت این است که میت را غسل دهند تا از آلودگیها و امراضی که
داشته ،پاک شود؛ زیرا میت با فرشتگان مالقات میکند و با اهل آخرت همنشین
میگردد.
علت غسل مس میت ،طاهر شدن شخص است از چرک و پلیدیهایی که به
جهت مس کردن میت به او رسیده؛ زیرا شخصی که از دنیا رفته ،روحش از او
مفارقت کرده و بیشتر میکروبها در پیکر او باقی میماند ،پس باید پس از تماس
3
با او ،تطهیر انجام شود.
ب :اوقات نماز
از حضرت امام رضا روایت است که به فضل بن شاذان فرمود:
«چنانچه کسی بپرسد که چرا نماز در این اوقات (اوقات معین و مخصوص)
بدون تقدم و تأخر واجب شده است ،جواب این است که این اوقات برای
همه مردم روی زمین معلوم و واضح است و عالم و جاهل آن را به چهار وقت
میشناسند و علت دیگر ،این که خداوند دوست داشته که بندگانش قبل از هر
 .1اسرار الصالة ،شهید ثانی ،ص 61و من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،43ح .170
 .2من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،43ح .171
الرضا ،ج ،2ص ،171ح .1
 .3عیون اخبار ّ

الرضا ،ج ،2صص 230تا .277
 .1عیون اخبار ّ
 .2همان ،ص.231
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کاری ،ابتدا طاعت خداوند را انجام دهند؛ پس ایشان را در اول طلوع روز ،امر کرده
است که به عبادتش بپردازند و سپس در پی کار و روزی خویش روند و چون نیمروز
شود از کار دست کشند و آن وقتی است که مردم به جای خود بازگردند و لباس از تن
به در آرند و بیاسایند 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 دنیایی
خود پردازند ،و چون شب شد ،لباس از تن بیفکنند و به جایگاه و منزل بازگردند ،پیش
از هر کار باید به عبادت و ذکر پروردگارشان ابتدا کنند و بعد به امور دیگر بپردازند ،از
این رو نماز مغرب را بر ایشان واجب فرمود ،و چون وقت استراحت و خواب آید و
از کوشش فراغت یافتند ،خداوند دوست داشته است که در آغاز به عبادت و طاعت
او پردازند ،سپس در پی اموری که میخواهند انجام دهند روند و از این جهت در این
وقت ،نماز عشاء را واجب کرد .اگر کسی بگوید :وقتی معین برای عصر نیست ،مانند
اوقات نمازهای دیگر ،چرا آن را بین ظهر و مغرب قرار داد و میان عشاء و صبح ،یا
میان صبح و ظهر قرار نداد؟ جواب این است :برای آنکه هیچ وقتی برای مردم از ضعفا
و از کار بر کناران و اقویا و کارگزاران آسانتر و راحتتر و مناسبتر برای نماز عصر
از این وقت معین نیست؛ زیرا 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 مشغولاند،
پس خداوند نخواست که آنان را از به دست آوردن روزی به کار دیگر مشغول کند نیز
مردم همگی قادر به شبخیزی نیستند و آن را درست هم درک نمیکنند و وقت آن
در نیمههای شب اگر باشد ،بیدار نمیشوند ،هرچند واجب باشد و امکانش هم برای
ایشان بسیار کم است ،پس خداوند بر آنان آسان گرفت و نماز عصر را در سختترین
ساعات شبانه روز مقرر نفرمود؛ بلکه وقت آن را در راحتترین هنگام قرار داد ،چنان
1
که خداوند ـ عزوجل ـ خود فرموده است« :یرید اهلل بکم الیسر و الیرید بکم العسر».
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 این اوقات
2
سهگانه ،نماز به جای آورده شود».
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حکمتها و اسرار نماز
الف :وجوب نماز
محرم اسرار الهی و رحمت واسعهي حق ،امام هشتم در نامه جامع و زیبای زیر
درحد توان ما خاکیان محجوب ،پرده از اسرار این ضیافت پر رمز و راز برداشته
و گوشههایی از آثار و برکات آن را بیان فرموده است :آن حضرت در نامهای به
یکی از اصحاب خود نوشته است:
«همانا علت وجوب نماز ،اقرار به ربوبیت پروردگار است و کنار گذاشتن شرک
و این که برای خدا مثل و نظیری نیست؛ و ایستادن 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 این 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 زیادی توفیق در دین و دنیا
ت است از :انزجار از غیر خدا ،و مداومت
باشد .آثار دیگری که در نماز است ،عبار 
بر ذکر حضرت باری در روز و شب تا بنده ،سید و مدبر امور و آفریننده خود را
فراموش نکند .چون فراموشی یاد حق ،سبب در پیش گرفتن راه سرکشی و طغیان
است .همچنین حکمتهای دیگری که در نماز است ،این که بنده به وظایف
بندگی خود در پیشگاه خدای خویش ،قیام کند و این عبادت ،او را از گناهان باز
1
دارد و مانعی برای او از گرایش به فساد و تبهکاری باشد».
امام رضا در بیانات ارزشمند خود ،آثار و برکات نماز را بیان فرمودهاند و
ما در این قسمت به توضیح مختصر هر یک از این اسرار و برکات میپردازیم.
 .1اقرار به ربوبیت
امام رضا فرموده است:
«علت وجوب نماز این است که نماز ،اقرار به ربوبیت خدا و نفی مثل و نظیر
2
برای او است».
اقرار به یکتایی و ربوبیت خدا ،اولین خواسته او از آفریدگان خود است؛
خدایی که« :همیشه بوده و همیشه باشد؛ از همه چیزها بینیاز است و همه چیزها
الرضا ،ج ،2ص 102و وسائل الشیعه ،ج ،3صص 4و  5و علل الشرایع ،ج ،2ص 317و من ال یحضره الفقیه،
 .1عیون اخبار ّ
ج ،1ص.139
الصالة أنها اقرار بالربوبیّة هلل عزوجل و خلع االنداد.
ّة
ل
ع
ص:70
همان،
الفقیه،
الیحضره
من
و
ص5
همان،
الشیعه،
 .2وسائل
ّ

به او نیازمند؛ توانای بر کمال و پادشاه بیزوال؛ قدوس بیعیب و بیمثال ،واحد
بیشریک و بی انباز؛ جبار بیقهر و نقصان و قهار بیعجز و بیاعوان؛ رازق
بیبخل و بیربیب و ملک بیمونس و بیمشیر؛ کریم بیطبع و بیسجیت و رحیم
بیدل و بیرقت؛ صمد بینقص و بیآفت؛ واحدی بیتألیف و تجزیت؛ همه خلق
را به او آرام و به او نیاز و او از همه بینیاز .هرچه در فهم آید که پادشاه ما چنان
است ،نه چنان است؛ بلکه آفریدگار آن است که همهي وصف وصافان و همهي
1
مدح مداحان و همهي توحید موحدان ،در کمال و جالل او ناچیز نماید».

 .3دوری از گناه
حضرت رضا فرموده است[« :نماز] ،موجب مداومت بر یاد خداوند در
شب و روز میگردد تا بنده ،موال و خالق خویش را فراموش نکند و به سرکشی
و طغیان نیفتد و همین توجه به خداوند و ایستادن در حضور اوست که انسان را
3
از گناهان دور میسازد و از انواع و اقسام فساد ،جلوگیری میکند».
«نماز» خود مانعی است بزرگ از این که آدمی به سوی گناه برود« :به درستی
 .1مفتاح النجاة ،ص.10
 .2وسائل الشیعه ،ج ،3ص 5و من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص[ :70علّة الصالة أنّها] قیام بین یدی الجبّار بالذّ لّ و المسکنة و
الخضوع و االعتراف.
 .3وسائل الشیعه ،ج ،3ص 5و من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.70
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 .2خاکساری و تواضع
امام رضا فرموده است[« :علت وجوب نماز] ایستادن در پیشگاه خداوند در
2
نهایت خضوع و تواضع و اعتراف به گناهان است».
نیایش به درگاه خداوند توانا ،راز و نیازی است که بنده خاکسار ،با معبود
و آفریدگار خود مینماید .در خلوت و تنهایی با تمرکز فکر ،توجه خود را به
سوی مبدأ و آفریننده موجودات ،که ملجأ و پناهگاه دل شکستگان است ،معطوف
میدارد و با خشوع و فروتنی ،درماندگی ،ناتوانی و پریشان حالی خود را به آستان
الوهیتش عرضه میدارد.
برای ادای بندگی و عرض حاجت ،بهترین چیز این است که شخص با افتادگی
و حالت عجز ،دست به توسل به سوی خالق گشوده و نماز به جای آورد.
حالوت و شیرینی عبادت «تواضع و فروتنی» است و بی آن ،نماز لذتی نخواهد
داشت.

که نماز ،انسان را از فحشا و منکرات باز میدارد و مهمترین و بزرگترین نتیجه
1
نماز ،یاد خدا است».
حضرت علی میفرماید« :نماز ،گناهان را همچون برگهای پاییزی میریزد
2
و غل و زنجیرهای معاصی را از گردنها میگشاید».
پیامبر فرموده است« :آنگاه که بنده خدا به نماز میایستد و همه توجهش
به سوی «اهلل» باشد ،در حالی که نمازش پایان مییابد که مانند روز تولّدش ،پاک
3
است».
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 .4تعظیم خداوند
امام رضا فرموده است[« :نماز] هر روز پیشانی بر زمین ساییدن ،برای تعظیم
4
پروردگار است».
صاحب جامع السعادات نیز در تعریف و بیان «تعظیم» مینویسد:
«تعظیم حالتی است که از دو معرفت حاصل میشود :یکی معرفت جالل و
عظمت خدا؛ زیرا هر که به عظمت او معتقد نیست ،نفس را به بزرگداشت او
وانمیدارد و این معرفت از اصل و ایمان است .و دیگر معرفت حقارت و ذلت
نفس و دانستن این که بنده مسخر و در تحت قدرت پروردگار است و از سود و
زیان خویش ناتوان و از این دو معرفت فروتنی و تواضع و خشوع حاصل میشود
که آن را “تعظیم” میگویند.
و تا هنگامي که معرفت حقارت نفس با معرفت جالله پروردگار آمیخته نشود،
حالت تعظیم و خشوع پدید نميآید؛ زیرا کسی که خود را از غیر بینیاز میانگارد
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؛ زیرا معرفت نیاز و
5
حقارت نفس ،همراه آن نیست».
 .5یاد خدا
حضرت رضا فرموده است[« :علت وجوب نماز این است که] آدمی همیشه
ان الصالة تنهی عن الفحشا و المنکر و لذکر اهلل اکبر
 .1عنکبوتّ :45 ،
الربق.
 .2نهجالبالغه ،خطبه  125و بحاراالنوار ،ج ،82ص :224انّها (الصالة) لتحت الذنوب ّ
حت الورق و تطلقها اطالق ّ
 .3محجة البیضاء ،ج ،1ص :382اذا قام العبد الی الصالة ،فکان هواه وقلبه الی اهلل تعالی ،انصرف کیوم ولدته ّامه.
مرات ،اعظام ًا هلل ع ّزوجلّ .
 .4وسائل الشیعه ،ج ،3ص[:5الصالة] وضع الوجه علی االرض کلّ یوم خمس ّ
 .5جامع السعادات ،ج ،3ص.414

هوشیار باشد تا گرد و غبار فراموشی حق بر دل او سایه نیفکند و مغرور نگردد».
حضرت آیت اهلل خامنهای “مدّ ظ ّلهالعالی” مینویسد« :یکی از عملهایی که
سرشار از انگیزه یاد خدا است و میتواند انسان را یکسره غرق در یاد خدا کند
و میتواند بیدار باش و به خویش آورنده باشد و میتواند همچون شاخص و
عالمتی ،رهروان راه خدا را ،بر روی خط مستقیم[ ،نگه] بدارد و از گیجی و گمی
2
حفظ کند و میتواند از لحظهای غفلت در زندگی آدمی مانع گردد...؛ نماز است».
1

 .1وسائل الشیعه ،ج ،4ص 9و من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص :70ان یکون ذاکرا ً غیر ناس و ال بطر.
 .2از ژرفای نماز ،ص.9
 .3وسائل الشیعه ،ج ،3ص 5و من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص :70و یکون خاشع ًا متذل ً
الدنیا.
الدین و ّ
ال راغب ًا طالب ًا للزیادة فی ّ
 .4بقره 45 ،و استعینوا بالصبر و الصالة و آنها لکبیرة الاّ علی الخاشعین.
 .5الخصال ،ج،2ص :522الصالة...برکة فی الرزق.
أن صالة الیل تجلب الرزق.
 .6ثواب االعمال ،صّ :69
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 .6طلب فزونی در دین و دنیا
الرضا فرموده است[« :علت وجوب نماز این است
حضرت علی بن موسی ّ
3
که آدمی] خاضع و فروتن و خواستار افزونی دین و دنیا باشد»
حضرت امام رضا در این فراز از سخنانش ،نماز را وسیلهای برای فزونی
دین و دنیا میداند و میفرماید که نمازگزار ،از طرفی خضوع و فروتنی خود را
در نماز نشان میدهد و به بندگی و فقر و نیاز خود در برابر خدا اعتراف میکند
و از طرف دیگر از نماز استعانت میجوید و آن را وسیلهای در جهت تعالی دیني
و دنیایی خود قرار میدهد.
خداوند متعال میفرماید« :به وسیلهي صبر و نماز در مشکالت کمک جویید،
به درستی که نماز ،بار گران و سنگینی است مگر بر کسانی که در برابر خدا خاشع
4
و تسلیماند».
در امور دنيوي ،نماز به زندگی انسان برکت میدهد و رزق و روزی شخص را
زیاد میکند و به او شخصیت و آبرو میبخشد.
5
پیامبر اكرم فرموده است« :نماز باعث برکت در رزق و روزی میشود».
و شیخ مفید روایت کرده است که« :نماز شب ،روزی را جلب و آن را زیاد
6
میکند».
نماز ،به زندگی انسان نظم میبخشد و بدین وسیله بر کارها و برنامههای روزانه
او تأثیر میگذارد و کیفیت و بازدهی وی را باال میبرد.

اوقات نماز ،طوری تنظیم شده است که نمازخوان عم ً
ال به نظم عادت میکند
و در تمام شوون زندگی ،آن را رعایت مینماید.
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 .7طلب مغفرت
امام رضا فرموده است:
1
«نماز ،تقاضای عفو و بخشش از گناهان گذشته است» .گناهانی که از روی
نادانی و غفلت از او سر زده است و اینک شرمنده و پریشان ،رو به سوی
بزرگی میکند و سر به سجده میگذارد و یا دستانش را ملتمسانه به سوی آسمان
میگشاید و طلب مغفرت و عفو مینماید.
ً
نمازگزار گناه نمیکند و در صورت ارتکاب به گناه ،سریعا توبه میکند و از
کرده خود به شدت اظهار ندامت و پشیمانی مینماید .آنگاه نماز میگزارد و نماز
را شفیع خود قرار میدهد و با تمسک به نماز ،سعی در پذیرش توبه خود میکند؛
آن هم توبهای راستین و نصوحوار...

جلوه  وصال

ب :اجزای نماز
ا .اذان و اقامه
آوای دلپذیر و روحبخش اذان ،دعوت آدمی برای حضور در خلوتگه راز و
باریافتن به مقام انس با حضرت محبوب است.
آوای اذان با شور و جذبه دلپذیری که در آن وجود دارد ،مسلمانان را به سوی
عبادت و پرستش آفریدگار دعوت میکند.
بانگ اذان ،بانگ رستاخیز عشق و دلدادگی است.
صدای اذان ،دلنوازترین نغمه و فرحبخش ترین سرود آسمانی است.
اذان ،اعالم موجودیت و فریاد مسلمانان علیه خدایان خیالی است .این گلنغمه
توحیدی ،با«اهلل» نام خدای بزرگ ،شروع میشود و به یگانگی آفریدگار جهان
و گواهی به رسالت پیامبر اوج میگیرد و با دعوت به رستگاری ،فالح ،عمل
نیک و نماز پایان میپذیرد.
عارف ربانی ،مرحوم ملکی تبریزی مینویسد:
«اذان ،دعوت برای مالقات است و همان گونه که روز قیامت ،مردم برای
عرضه شدن به خداوند فرا خوانده میشوند ،در این دنیا هم مؤذنان ،مؤمنان را
الرضا ،ج ،2ص.102
 .1عیون اخبار ّ

 .1اسرار الصالة ،ص.293
 .2بحاراالنوار ،ج ،81ص ،246ح .37
الرضا ،ج ،2ص.61
 .3عیون اخبار ّ
 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.195
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به مجلس حضور و معراج و زیارت حضرت پروردگار فرا میخوانند .پس اگر
معرفت انسان ،در این دنیا به حدی باشد که از این ندا لذت ببرد ،در آخرت نیز
از مالقات حضرت حق بیبهره نخواهد بود؛ چرا که معرفت در این دنیا به منزله
1
بذر مشاهده در آخرت است».
امام هشتم برای نمازهای واجب اذان و اقامه میفرمودند و به دوستان و
یاران خود نیز سفارش میکردند که در نماز اذان و اقامه بگویند .عباس بن هالل
از حضرت رضا نقل کرده که فرمود:
«هر کس هنگام نماز اذان و اقامه بگوید ،دو صف از فرشتگان با وی نماز
خواهند خواند و اگر اقامه بگوید یک فرشته طرف راست و یکی طرف چپ او
نماز خواهند خواند .سپس فرمود :شما هر دو صف را مغتنم بدارید (یعنی اذان و
2
اقامه هر دو را بگویید)».
امام رضا از پدران گرامش نقل کرده که رسول خدا فرمود:
3
«اذانگویان در روز رستاخیز از دیگران به اندازهي یک سر و گردن بلندترند».
حضرت رضا فرموده است:
«مردم به علل زیادی مأمور به اذان شدهاند؛ از آن جمله .1 :تذکر مردم  .2بیداری
غافالن  .3توجه به نماز  .4ترغیب مردم به یاد خدا و دعوت به یاد خدا  .5آشکار
4
کردن ایمان به اسالم و»...
در اذان دو شهادت (گواهی به یگانگی خدا ،و رسالت پیامبر )قرار داده شده
است؛ چنانکه در سایر حقوق دو شهادت قرار داده شده است (و دو شاهد الزم
است) .هرگاه بندهای به یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت رسول خدا
اقرار کند ،همهي مراحل ایمان و مراتب آن را پذیرفته است؛ زیرا اصل ایمان همان
شناختن خدا و رسول است.
علت اینکه در اذان ،پس از شهادتین ،مردم برای ادای نماز دعوت شدهاند ،این
است که اذان برای دعوت مردم به طرف نماز (در مکان مخصوصی) تشریع شده
گفتن«حی علی الصالة» (برای به پاداشتن نماز بشتابید) رسیدن
است و مؤذن با
ّ
«حی علی الصالة» در
وقت نماز را به نمازگزاران اعالم میکند و ندا به نماز یعنی ّ
«حی علی الصالة» چهار فصل مقدم
وسط اذان مقدر شد ،زیرا که مؤذن قبل از ّ
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«حی علی الصالة» چهار فصل دیگر
میدارد .دو تکبیر و دو شهادت و بعد از
ّ
میگوید ،زیرا پس از آن دو بار «حی علی الفالح» میگوید و مردم را به رستگاری
و نجات فرا میخواند تا آنها به عمل نیک و نماز ترغیب شوند .پس از آن دوبار
«حی علی خیرالعمل» میگوید تا مردم را به بهترین اعمال که نماز است تشویق
کند .پس از آن دوبار ،صدای خود را به «اهلل اکبر» و دوبار به «ال اله اال اهلل» بلند
میکند ،و کالم را با ذکر و یاد خدا که معبود یکتاست پایان میدهد همچنان که
با یاد همان نام آغاز نمود.
علت اینکه آخر اذان ،گفتن جمله «ال اله اله اهلل» مقرر شده است نه گفتن
«اهلل اکبر» این است که :چون «ال اله اال اهلل» نام خدا در آخر جمله قرار گرفته
است و خداوند میخواهد در اذان کالم به اسم او خاتمه یابد ،چنان که به اسم
وی آغاز شده است.
علت این که در پایان جملههای اذان ،به جای «ال اله اال اهلل»« ،سبحان اهلل» یا
«الحمد هلل» یا «اهلل اکبر» نیامده است( ،در حالی که نام خداوند در آخر این اذکار
نیز ميباشد) این است که «ال اله اال اهلل» اعتراف به یگانگی خدا ،و زدودن شرک
و نفی همتا و انباز برای خدای متعال است ،و این (اقرار) اساس و نخستین شعار
1
ایمان است و از تسبیح گفتن و حمد کردن ،مهمتر است».
 .2قیام
حضرت امام رضا فرمودهاند« :پس در مقابل پروردگارت چون بندهای
فراری  -و گناهکار ،که در مقابل موالیش قرار گرفته است  -بایست و قیام کن و
قدمهایت را منظم کن و خود را برای اطاعت از موالیت مستعد و مهیا ساز و به
2
چپ و راست توجه مکن!»...
 .3تکبیر
ی و
حال که آمادگی پیدا کردی و میخواهی نماز را شروع کنی ،نیت میکن 
دستها را به عالمت تسلیم باال میبری و تکبیر میگویی.
حضرت امام رضا فرمودهاند« :در افتتاح نمازت ،تکبیر بگو و دستهایت را
الرضا ،ج ،2ص 106و من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.195
 .1عیون اخبار ّ
 .2بحاراالنوار ،ج ،84ص :204فقف بین یدیه ،کالعبد اآلبق المذنب بین یدی مواله فصیف قدمیک انصب نفسک و ال تلتفت
یمین ًا و شماالً. ...

تا نرمهي گوش بلند کن!»
همچنین فرموده است:
«حرکت دستها در موقع تکبیر ،در توجه و ابتهال به خدا و حضور قلب مؤثر
2
است».
از امام صادق نیز نقل شده است که فرمود:
«چون تکبیر میگویی ،جز عظمت خدا [همه چيز] را ،کوچک شمار؛ زیرا،
خدای تعالی هنگامی که بندهای را تکبیر گویان میبیند ،در حالی که در قلبش
چیزی هست که با حقیقت تکبیر مخالف است ،میفرماید :ای دروغ گو! مرا فریب
میدهی ،قسم به عزت و جاللم از حالوت و شیرینی یادم ،محرومت میکنم و از
3
نزدیکیام و سرور مناجاتم ،منعت نمایم».
1

 .1همان :فاذا ،افتتحت الصالة ،فکبّر و ارفع یدیک بحذاء اذنیک. ...
 .2وسائل الشیعه ،ج ،4ص.727
 .3مصباح الشریعه ،ص.88
 .4وسائل الشیعه ،ج ،6ص ،38ح .7282

رهتوشه()2
83
جلوه  وصال

 .4قرائت
به هنگام خلوت با محبوب مطلق هستی و نماز و نیایش ،چگونه خالق و قادر
متعال هستی را ستایش کنیم؟ از او چه بخواهیم و از چه خطراتی به او پناه بریم؟
معلم قلم و بیان و قادر متعال و مهربان از سر لطف ،چگونگی گفتگو و نیایش 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 شدهاند تا قرآن مهجور و ضایع نگردد
و نیز به سبب این که قرآن محفوظ باشد و از بین نرود و فراموش نشود؛ و همانا
واجب شده که سوره حمد خوانده شود نه سورههای دیگر؛ زیرا هیچ سورهای
4
نیست که مانند سوره حمد ،جامع تمام خیرات و حکمتها باشد».
هرگاه بندهای بگوید« :بسم اهلل الرحمن الرحیم» ،خداوند میفرماید :بنده من
به نام من آغاز کرد و بر من الزم است که کارهای او را به انجام برسانم و به
زندگی او برکت دهم ،هرگاه بگوید« :الحمدهلل رب العالمین» خداوند جل جالله
میفرماید :بندهام حمد مرا به جای آورد و دانست نعمتهایی که در نزد او
میباشد ،از من است و بالها را من از وی دفع کردهام؛ اینک گواه باشید که من
عالوه بر آنها ،نعمتهای آخرت را نیز به او میدهم و او را از گرفتاریهای
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آخرت نجات میدهم؛ همان گونه که از بالهای دنیا نجاتش دادهام.
هرگاه بگوید« :الرحمن الرحیم» خداوند میفرماید :بندهام گواهی داد که من
رحمان و رحیم میباشم ،اکنون او را از رحمت و بخششهای خود بهرهمند
میسازم .هرگاه بگوید« :مالک یوم الدین» خداوند میفرماید :من شما را گواه
میگیرم همان گونه که او اعتراف کرد من مالک روز قیامت هستم ،حساب آن
روز را برایش آسان خواهم کرد و از گناهانش خواهم گذشت.
هنگامی که بندهای بگوید« :ایاک نعبد» خداوند متعال میفرماید :بندهام راست
میگوید و او فقط مرا عبادت میکند ،اینک شما شاهد باشید که من پاداش
عبادتهای او را میدهم تا کسانی که غیر از مرا عبادت کردهاند ،به حال او غبطه
بخورند و آرزوی مقام او را داشته باشند.
هنگامی که بندهای بگويد« :و ایاک نستعین» خداوند میفرماید :بندهام از من
یاری میخواهد و به من پناه آورده است ،من در کارها او را کمک خواهم کرد و
در سختیها به یاری او خواهم شتافت و در مشکالت دست او را خواهم گرفت.
هرگاه بندهای بگوید :اهدنا الصراط المستقیم »...خداوند میفرماید :بندهام هرچه
دلش میخواهد سؤال کند .من خواستههای او را اجابت میکنم و به آرزوهایش
میرسانم و از هرچه میترسد ،او را ایمن میسازم و آرامش و سکون به او
1
میدهم».
جهر و اخفات
از امام رضا درباره حکمتهای جهر و اخفات چنین نقل شده است:
«علت این که بعضی نمازها باید بلند و بعضی آهسته خوانده شود این است که
نمازهایی که باید بلند خوانده شوند( ،صبح ،مغرب ،عشاء) در اوقاتی است که هوا
نسبت ًا تاریک و واجب است بلند خوانده شوند که اگر کسی از آنجا عبور میکند،
بداند که جماعتی در آنجا نماز میخوانند تا اگر خواست به آنها ملحق شود؛
چون تاریکی مانع دیدن اوست و بلند خواندن باعث میشود او صدای نمازگزاران
را بشنود .ولی دو نمازی که آهسته خوانده میشود (ظهر و عصر) به دلیل این
2
که روز است و عملشان کام ً
ال قابل رویت است ،احتیاج به بلند خواندن ندارد».
 .1من ال یحضره الفقیه ،ج ،1صص 203و .204
 .2وسائل الشیعه ،ج ،6ص ،82ح .77406

 .5رکوع
«رکوع ،نمایشگر و نمودار خضوع انسان است در برابر قدرتی که او را قویتر از
خود میداند و مسلمان چون خدا را برترین قدرتها میداند ،در برابر او رکوع میکند
و چون هیچ موجودی جز خدا را برتر و فراتر از انسانیت نمیداند ،در برابر هیچ کس
و هیچ چیز دیگر سر خم نمیکند .در همان حال[که] تن را ،در برابر خدا به حالتی
1
خاضعانه درآورده است ،زبان را نیز به حمد و ستایش و بیان عظمت او میگشاید».
حضرت امام رضا در سفارشی گوهربار ،خطاب به نمازگزاران میفرماید:
«بدان به راستی که تو در برابر خداوند جبار هستی .بنابراین به چیزی از اشیاء
به بازی مشغول مشو… هرگاه به رکوع رفتی ،پس دستهایت را بر زانوهایت
2
بگذار و انگشتانت را بگشا و دستهایت را جمع کن».

 .1از ژرفای نماز ،ص.5
 .2بحاراالنوار ،ج ،8ص :204و اعلم انّک بین یدی الجبّار و ال تعبث بشیء من االشیاء و ...فاذا رکعت ،فالقم رکبتیک براحتیک
و تفرجبین اصابعک و اقبض علیهما. ...
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 .6سجود
حضرت امام رضا فرمودهاند« :جزء رسم و راه امامان شما ،دوری از گناه،
عفت و پاکدامنی ،راستگویی ،مصلحت اندیشی و سجدههای طوالنی است».
سجده ،باالترین مرحله خضوع ،واالترین درجه خشوع ،بهترین وسیله تقرب،
شایستهترین حالت برای استجابت و نیکوترین منزل برای دریافت انوار درخشان
حق تعالی و رسیدن به مقام قرب الهی است.
حضرت آیت اهلل خامنهای مد ظله العالي بیان زیبا و جالبی درباره سجود دارند.
ایشان مینویسند:
«جبهه بر خاک نهادن ،نشانه باالترین حد خضوع انسان است و نمازگزار ،این
حد نصاب تواضع را شایستهي خدا میداند؛ زیرا کرنش در برابر نیکی و زیبایی
مطلق است و آن را در برابر هر کس یا هر چیز غیر خدا ،حرام و ناروا میشمارد.
در همان حال که سر بر خاک نهاده و خود را غرق در عظمت خدا میبیند،
زبانش نیز با این حالت هماهنگی میکند و با ذکری که میگوید ،در حقیقت
عمل خویش را تفسیر می کند« :سبحان ربی االعلی و بحمده»؛ پاک و پیراسته
است خداوندگار من که برترین است و من ستایشگر اویم؛ خداوندگار برترین،
خداوندگار پیراسته و پاک .و تنها در برابر چنین موجودی است که سزاوار است

انسان ،زبان به ستایش بگشاید و جبهه بر خاک بسپارد».
وشاء در روایتی از امام رضا نقل میکند که آن حضرت فرمودند:
«نزدیکترین حاالت بندگان ،هنگامی است که بنده در حال سجده باشد و از
2
این جهت خداوند در قرآن فرموده است :سجده کن و خود را نزدیک گردان!»
1

گفتار سوم :نماز جماعت ،جمعه و عید
نماز جماعت
نماز جماعت ،باشکوهترین ،بهترین ،بیشترین ،پاکترین و معنویترین اجتماعات
دنیا است.
3
حضرت رضا فرموده است« :نماز جماعت ،بافضیلتترین[عبادات] است».
4
«فضیلت هر يك ركعت نماز جماعت برابر با دو هزار ركعت نماز فرادا است».
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اسرار نماز جماعت
پیرامون اسرار و فلسفه های نماز جماعت ،حضرت رضا فرمودهاند:
«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 میشمارد،
اتمام حجت گردد ...و نیز شهادت مردم به عدالت یکدیگر جایز و ممکن باشد.
5
همچنین جماعت ،که تعاون ب ر و احسان است ،بازدارنده از گناهان میباشد».
دو نکته دربارهي امام جماعت
 .1حضرت امام رضا فرموده است:
«اگر خواستی پشت امام جماعت قرار گیری ،تا وقتی که صف اول خالی است،
6
در صف دوم قرار نگیر!»
 .1از ژرفای نماز ،ص.5
 .2ادعیه و زیارت حضرت رضا ،ص 84و سفینة البحار ،ج ،1مادهي سجده :أقرب ما یکون الی اهلل و هو ساجد. ...
 .3جامع احادیث ،ج ،4ص.450
 .4بحاراالنوار ،ج ،88ص.4
 .5وسائل الشیعه ،ج ،5ص 372و بحاراالنوار ،ج ،88ص.12
 .6مستدرک الوسائل ،ج ،1ص.490

نماز جمعه
یکی از اجتماعات خیلی با ارزش و مهم مسلمانان ،نماز جمعه است.
الرضا در ترسیم جایگاه ویژهي نماز جمعه میفرمایند:
امام علی بن موسی ّ
«در نماز جمعه ،خطبه به این جهت قرار داده شده که چون نماز جمعه یک
حضور همگانی است ،خداوند چنین اراده کرده تا به حاکم مسلمانان امکان دهد
که مردم را نصیحت کند و به اطاعت ترغیب نماید و از معصیت بترساند و آنان را
بر آنچه مصلحت دین و دنیایشان است آگاه سازد و آنچه را در نقاط دیگر اتفاق
میافتد و در سرنوشت آنان موثر است به اطالع آنها برساند ،همچنین دو خطبه
قرار داده شده است تا در یکی حمد و ثنای خداوند انجام شود و در دیگری آنچه
از فرمان و نهی خداوند که به صالح جامعه است ،اعالم شود».
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نماز عید
مأمون از حضرت درخواست کرد که با مردم نماز عید بگذارد تا با ایراد
سخنرانی وی ،آرامشی به قلبشان فرو آید و با پیبردن به فضایل امام ،اطمینان
عمیقی نسبت به حکومت بیابند.
امام به مجرد دریافت این پیام ،شخصی را نزد مأمون روانه ساخت تا به
او بگوید« :مگر یکی از شروط ما آن نبود که من دخالتی در امر حکومت نداشته
باشم؟ بنابراین مرا از نماز معاف بدار!» مأمون پاسخ داد که« :من میخواهم تا در
دل مردم و لشکریان ،امر والیتعهدی رسوخ یابد تا احساس اطمینان كنند و
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 آنچنان خواهم رفت که رسول خدا
و امیرالمؤمنین؛ علي با مردم به نماز میرفت».
مأمون پاسخ داد که« :هرگونه میخواهی برو».
توشو داد و
همین که آفتاب سر زد ،امام از جا برخاست ،خود را شس 
عمامهای سفید بر سر نهاد .آنگاه پس از معطر ساختن خویش با گامهایی استوار
به راه افتاد .امام از کارکنان منزل خویش نیز خواسته بود که همینگونه به راه
بیفتند.
همه در حالیکه امام را حلقهوار در برگرفته بودند ،از منزل خارج شدند.
امام سر به آسمان برداشت و با صدایی نافذ چهار بار تکبیر گفت ،چنانکه
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گویی آسمان و در و دیوار شهر تکبیرش را پاسخ میگفتند .فرماندهان ارتش و
مردم ،منتظر ایستاده و خود را به بهترین وجه آراسته بودند .امام با اطرافیانش
پابرهنه از منزل خارج شد ،لحظهای دم در توقف کرد و این کلمهها را بر زبان
جاری ساخت:
َ
َ
َ
َ
أْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِيمة النْ َعا ِم َو
«اهلل أَ ْكبَ ُر اهللُ أ ْكبَ ُر اهلل أ ْكبَ ُر َع َل 
ى َما َه َدانَا اهلل أ ْكبَ ُر َع َلى َما َر َزقَنَا م ْن بَه َ
ال ْ َح ْم ُد لهلِ ِ َع َلى َما أَبْلاَ نَا».
امام رضا اینها را با صدای بلند میخواند و مردم نیز ه م صدا با او تکبیر
میگفتند .شهر مرو ،یکپارچه تکبیر شده بود و مردم تحت تاثیر آن شرایط به
گریه افتاده ،شهر را زیر پای خود به لرزه انداخته بودند.
چون فرماندهان ارتش و نظامیان با آن صحنه مواجه شدند همه بیاختیار از
مرکبها به زیر آمدند و کفشهای خویش را هم از پایشان درآوردند.
امام به سوی مصلی نماز حرکت کرد ولی هر ده قدمی که به پیش میرفت،
میایستاد و چهار بار تکبیر میگفت .گویی که در و دیوار شهر و آسمان همه
پاسخش میگفتند.
گزارش این صحنههای مهیج به گوش مأمون میرسید و وزیرش «فضل بن
سهل» به او پند میداد که اگر امام به همین شیوه راه خود را تا جایگاه نماز ادامه
دهد ،مردم چنان شیفتهاش خواهند شد که دیگر ما تأمین جانی نخواهیم داشت؛
بنابراین ،بهتر است او را از نیمهي راه برگردانیم.
مأمون نیز همینگونه با امام رفتار کرد .یعنی او را از رسیدن به جایگاه نماز
بازداشت و پیشنماز همیشگی را مأمور خواندن نماز عید کرد.
در آن روز وضع مردم بسیار آشفته شد و صفوفشان در نماز دیگر به نظم
نپیوست.

پيشگفتار
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ول ل َ َو َج ُدواْ اهللَ
الر ُس ُ
ول َ ْو أَن َّ ُه ْم إِ ْذ َّظ َل ُمواْ أَن ُف َس ُه ْم َجآؤ َ
َ
َاستَ ْغ َف ُرواْ اهللَ َو ْاستَ ْغ َف َر ل َ ُه ُم َّ
ُوك ف ْ
تَ َّواب ًا َّر ِحيم ًا؛ و اگر آنان وقتى به خود ستم كرده بودند پيش تو مىآمدند و از خدا
آمرزش مىخواستند و پيامبر [نيز] براى آنان طلب آمرزش مىكرد؛ قطعا خدا را
1
توبهپذير مهربان مىيافتند.
از جمله آداب مسلمین که از پیامبر اسالم به ارث رسیده است ،زیارت قبور
به خصوص شهدا و اولیاي الهی است؛ چنان که در روایات شیعه و اهل سنت
آمده است که ،پیامبر به زیارت شهدای احد میرفتند؛ و همچنین در قبرستان
بقیع برای زیارت قبور حاضر میگشتند .شیعیان و عاشقان اهل بیت به تبعیت
از پیامبر اسالم و معصومان در طی قرنهای متوالی تالش نمودهاند که با
تمام وجود با هر زحمت و مشقتی که هست این سنت نبوی را زنده نگه داشته و
خود را از نعمت عظمای والیت و توسل و شفاعت محروم ننمایند.
الرضا از جایگاه
در میان معصومان زیارت امام هشتم علی بن موسی ّ
خاصی برخوردار است و ائمهی اطهار سفارش فراوانی به این امر نمودهاند ،اما
الرضا مترتب است ،امری
این که چه فضایلی بر زیارت امام علی بن موسی ّ
است که با توجه به روایات در این مختصر به آن پرداخته شده است.

 .11نساء.64 ،

 .1فضایل و مزایای زیارت امام رضا

 .1 .1فضیلت بیشتر زیارت امام رضا از حج و عمره مستحبی
بخشی از روایات مربوط به فضیلت زیارت امام رضا ،روایاتی است که بر
برتری و فضیلت بیشتر زیارت ایشان نسبت به حج و عمره داللت دارد ،یعنی
عمره وحجی که برای تک تک اعمالش ،ثواب فراوان ذکر و نقل شده است در
مقابل زیارت امام با رعایت شرایطش از فضیلت و ثواب کمتری برخوردار
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همانگونه که در مقدمه بیان گردید ،توجه و توسل به اهل بیت عصمت و
طهارت بسیار ارزشمند بوده و سفرهی رحمتی است که خداوند سبحان
برای بهرهمندی انسانها گسترانیده است ،به خصوص در روایات برای زیارت
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا ،فضایل و فواید فراوانی ذکر شده است که
در ادامه به بررسی و توضیح تک تک روایات پرداخته میشود.
 .1زیارت امام رضا و فضیلت بیشترآن ،از حج و عمره مستحبی.
 .2زیارت امام رضا همانند زیارت امام حسین در ثواب.
 .3زیارت امام رضا همانند زیارت رسول خدا.
 .4زیارت امام رضا همانند زیارت خداوند در عرش.
 .5زیارت امام رضا و شفاعت معصومان.
 .6زیارت امام رضا و از بین رفتن غم و اندوه.
 .7زیارت امام رضا و به دست آوردن بهشت.
 .8زیارت امام رضا و بخشش تمام گناهان.
 .9زیارت امام رضا و کسب مقام و منبری کنار منبر پیامبر اسالم و
امیرالمؤمنین.
 .10زیارت امام رضا و استجابت دعا.
 .11زیارت امام رضا و در امان بودن از آتش جهنم.
 .12زیارت امام رضا و کمک و دستگیری زاير در سه جای مهم.
 .13زیارت امام رضا و اعطای پاداش مجاهدان در راه خدا.
 .14زیارت امام رضا و اعطای پاداش شهید در راه خدا.
 .15زیارت امام رضا و همراه بودن با امام در قیامت.
 .16ثواب دو رکعت نماز در کنار امام رضا.
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است .این دسته از روایات ،خود به شش گروه تقسیم میشود که در ابتدا به
صورت اجمال و سپس به صورت کامل ،روایات هر گروه بیان گردیده است:
روایاتی که تنها به ثواب بیشتر زیارت امام رضا نسبت به حج مستحبی
داللت دارد.
روایاتی که ثواب زیارت امام رضا را برابر با هفتاد حج پذیرفته شده نزد
خدا میداند.
روایاتی که ثواب زیارت امام رضا را برابر با هفتاد هزار حج پذیرفته شده
نزد خدا میداند.
روایاتی که ثواب زیارت امام رضا را برابر با هزار حج و عمره پذیرفته شده
نزد خدا میداند.
روایاتی که ثواب زیارت امام رضا را برابر با یک میلیون حج پذیرفته شده
نزد خدا میداند.
روایاتی که ثواب زیارت امام رضا را برابر با ثواب زیارت صد هزار حاجی
و عمرهگزار میداند.
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گروه اول:
محمد بن سلیمان میگوید« :از امام جواد در مورد شخصی که به قصد
حج واجبش «حجة االسالم» به مکه رفته است سوال کردم که وی در حالی که
ُمحرِم به احرام عمره تمتع میباشد ،داخل شهر شده و به لطف و کمک خداوند
موفق شده است عمره و حج خودش را انجام دهد .سپس به شهر مدینه رفته
و قبر پیامبر اسالم را در آنجا زیارت میکند .پس از آن در حالی که آگاه به
حق امامت و والیت شماست و میداند که شما حجت خداوند بر خلق خدا و
واسطهی فیض الهی هستید ،خدمتتان رسیده و عرض ارادت و ادب مینماید.
پس از زیارت قبر پیامبر اسالم و مالقات با شما ،به کربال رفته و در آنجا امام
حسین را زیارت مینماید .و سپس بعد از زیارت امام حسین به شهر
بغداد رفته و امام هفتم را زیارت نموده است و در نهایت به شهر خویش باز
میگردد .در سال بعد هنگام فرا رسیدن موسم حج ،خداوند حج دیگری (حج
تمتع مستحبی) 1روزی وی نموده است 2.کدام عمل با فضیلت تر است؟ این که
 .1حج واجب (حجة االسالم) برای هر فردی در طول حیاتش یک بار بیشتر نمیباشد و حجهای بعدی مستحبی خواهد بود.
 .2یعنی امکان رفتن به حجسال بعد نیز برایش مهیا گردیده است.

به حــج مستحبی برود و آن را به جا آورد ،و یا اینکه براي زیارت پــدرتان امام
رضا به خراسان برود؟»
امام جواد در جواب فرمودند« :به حج نرود؛ بلکه به منظور زیارت پدر
ما ،ابی الحسن علی بن موسی الرضا به خراسان برود .زیرا فضیلت زیارت
پدرم بیشتر است» .امام در ادامه فرمودند« :برای انجام زیارت در ماه رجب برود
نه االن؛ زیرا رفتن به زیارت و انجام آن در این زمان ،نسبت به ما و شما مورد
1
پسند سلطان نیست».

 .1یعنی حکومت مراقب است و در حال حاضر این عمل صورت نگیرد بهتر است ،انگار امام دستور به تقیه میدهند .البته
چنانکه در جای خود خواهد آمد زیارت امام در ماه رجب از ثواب بیشتری برخوردار است هرچند این امر ،منافاتی با
تقیهای بودن مسئله ندارد.
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گروه دوم و سوم:
گروه دوم و سوم روایاتی است که نه تنها بر فضیلت بیشتر زیارت امام رضا
بر اصل حج مستحبی داللت دارد ،بلکه زیارت امام را باالتر از هفتاد هزار حج
میداند.
یحیی بن سلیمان مازنی از امام هفتم موسی بن جعفر نقل میکند که امام
الرضا را زیارت کند نزد
فرمودند« :هر کس قبر فرزند من ،علی بن موسی ّ
خداوند سبحان ثواب هفتاد حج پذیرفتهشده را دارد» .یحیی بن سلیمان مازنی
میگوید« :خدمت امام عرض کردم :هفتاد حج؟» امام فرمودند« :بله هفتاد هزار
حج(یعنی نه هفتاد بلکه هفتاد هزار حج)» .وی میگوید« :عرض کردم :هفتاد هزار
حج؟» (یعنی در واقع از کالم امام تعجب کردم ،از این رو امام برای رفع
تعجب من ،دلیل این امر را ذکر کردند و) فرمودند« :چه بسا حجی که مورد قبول
واقع نمیشود (به خالف زیارت با معرفت امام)» .امام در ادامه فرمودند:
«هر کس فرزند مرا زیارت کند و شبی را نزد وی بگذراند ،همانند کسی است
که خداوند را در عرش زیارت نموده است» .سپس امام در ادامه فرمودند:
«هنگامی که روز قیامت برپا شود چهار نفر از اولین (اولیا و انبیای سابق) و
چهار نفر از آخرین (یعنی انبیا و ائمهی معصومین )برعرش خداوند رحمان
ایستادهاند .اما آن چهار نفری که از اولین هستند عبارتند از :حضرت نوح و ابراهیم
و موسی و عیسی و آن چهار نفری که از آخرین هستند عبارتند از حضرت
محمد و امام علی و امام حسن و امام حسین .سپس خطها کشیده شده

و مرزها جدا میشود ،و افراد دستهبندی میشوند ،پس هر کسی که قبر ائمهی
معصومین را زیارت کرده باشد با ما میماند ،و کنار ما مینشیند ،و در میان
آنان باالترین از جهت مقام ،و نزدیکترین آنها به حق و اهل بیت ،زايران
الرضا میباشند».
قبر فرزندم علی بن موسی ّ
این روایت به روشنی بر فضیلت بیشتر زیارت امام رضا بر حج مستحبی
داللت دارد.
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گروه چهارم وپنجم:
این گروه از احادیث و روایات نیز بر ثواب فراوان زیارت امام رضا داللت
میکند و میتوان ادعا نمود که تعیین مقدار خاصی از ثواب ،تنها از باب بیان ثواب
فراوان و غیر قابل شمارش زیارت است ،و بیان عددی خاص در هر ثواب در
واقع بیان کثرت ثواب است .در احادیث آمده است.
«علی بن حسن فضال از پدرش نقل میکند که امام رضا فرمودند :در
خراسان قطعه زمین و بقعهای است که زمانی محل رفت و آمد مالئکه میشود،
به گونهای که دستهای از مالئکه مرتب از آسمان به آنجا فرود میآیند و دستهای
دیگر از آنجا به آسمان پر میکشند و این رفت و آمد مالئکه تا روزی که در
صور اسرافیل دمیده شود و قیامت برپا شود ،ادامه خواهد یافت .از امام سوال
شد که این مکان کجاست؟ امام فرمودند :سرزمین طوس (مشهد الرضا) .و به
خدا قسم که این مکان باغی از باغهای بهشت است .پس هرکس مرا در آن محل
زیارت کند همانند کسی است که رسول اهلل را زیارت کرده و خداوند برای او
ثواب هزار حج قبول شده و هزار عمرهی پذیرفته شده مینویسد و من و پدرانم
شفاعت کنندگان او در روز قیامت خواهیم بود».
احمد بن محمد ابی نصر میگوید« :نامهای به خط امام رضا خواندم که امام
در آن فرمودند که« :به شیعیان من این مطلب را برسان و بگو که زیارت من نزد
خداوند سبحان با هزار حج و هزار عمرهای که قبول شده است برابر است وی
سپس میگوید :پس از دیدن این نوشتهی امام رضا ،خدمت امام جواد
رسیدم و عرض کردم زیارت پدر شما با هزار حج برابر است؟ (یعنی از سر
تعجب این سوال را از امام جواد نمود) امام جواد فرمودند :بله به خدا
قسم با هزار هزار (یک میلیون) حج برابری میکند .البته یک شرط دارد و آن این
که زیارت امام همراه با معرفت به حق امام و امامت باشد».

همین روایت را مرحوم شیخ صدوق نیز به اسناد خودش تا برسد به احمد بن
1
محمد ابی نصر بزنطی عینا نقل میکند.

 .1من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.349
 .2الکافی ،ج ،1ص ،200ح .1
 .3الکافی ،ج ،4ص ،549ح .2
 .4علل الشرایع ،ص.459
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گروه ششم:
همانطور که مشاهده شد زیارت عارفانه امام از صدها هزار حج و عمره
باالتر بوده و ثوابی که نصیب زاير امام میشود از ثواب صدها حاجي و
عمرهگزار بیشتر است و شاید یکی از حکمتهای این امر توجه به امامت است،
که از اصول دین میباشد ،و انجام حج هرچند بسیار مهم و دارای فضایل فراوانی
است ،لیکن در مقایسهی با توجه به امام و امامت اهمیت کمتری دارد ،زیرا حجاز
فروع دین میباشد و حتی حج بیوالیت ،حج با اصالت و حج واقعی نیست.
س االسالم النامی
چنان که در روایاتی از امام رضا آمده است :ان االمامة ا ُ ّ
2
«امامت بن و ریشهی اسالم در حال حرکت و بالنده است».
در واقع اعمال عبادی به خصوص حج که یک عمل عبادی مهم اجتماعی است
تنها زمانی نقش اصلی خود را به خوبی میتواند ایفا کند که تحت رهبری امامی
معصوم و عادل انجام پذیرد ،بر این اساس عبادات در جامعه بدون شناخت امام
آثار مورد نظر را به همراه ندارد ،زیرا از حقیقت حج که وجود امامی عادل است
برخوردار نیست.
در روایات دیگری امام باقر در این زمینه میفرمایند:
3
«تمام الحج لقاء االمام؛ کامل بودن حج به این است که امام مالقات گردد».
در روایت دیگری امام صادق میفرمایند:
الحج؛ هرگاه هر یک از
حجه بزیارتناّ ،
حج احدکم فلیختم ّ
الن ذلک من تمام ّ
«اذا ّ
شما حج به جا آورد ،باید حج خویش را با زیارت ما اهل البیت  تمام کند،
4
زیرا چنین عملی باعث کامل شدن حج است».
پس این دسته از روایات در مقام توجه به مکمل و جوهر و حقیقت حج است
و ذکر آن به منظور تکمیل عبادت مهم حج است.
اباصلت میگوید« :از امامرضا شنیدم که میفرمودند‹ :به خدا قسم هیچیک از
و
ما معصومین از دنیا نمیرود (به مرگ طبیعی) مگر این که کشته شده

به شهادت میرسد .خدمت ایشان عرض شد :ای فرزند رسول خدا چه کسی
شما را میکشد؟ فرمودند :بدترین مخلوقات خداوند در عصر من ،مرا به وسیلهی
سم میکشد و سپس مرا در مکانی دور و شهر غریبی دفن میکند؛ 1بدانید هر
کس مرا در غربت زیارت کند ،خداوند ع ّزوجل برای او ثواب هزار شهید و
هزار صدیق و درستکار ،و ثواب هزار حاجی و عمرهگزار و صد هزار مجاهد را
مینویسد ،در قیامت با ما محشور میشود و در درجات عالی بهشت همراه ما
خواهد بود».
الرضا ،و أمالي شیخ صدوق ،از
روایت ذکر شده ،در کتاب عيون أخبار ّ
2
پسر متوكل تا برسد به اباصلت نقل شده است.
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 .2 .1زیارت امام رضا همانند زیارت امام حسین در ثواب
جایگاه اباعبداهلل الحسین در بین ائمهی اطهار جایگاه ویژه ای است که
در فضیلت و ثواب زیارت این امام همام روایات فراوانی وارد شده است ،به
گونهای که در تعیین ثواب و کثرت فضایل زیارت سایر معصومان ،به عنوان
مالک و میزان سنجش ثواب قرار گرفته که از جملهی آن روایات ،روایت زیر
میباشد:
حسن بن علی وشا میگوید :خدمت امام رضا عرض کردم پاداش کسی
که قبر یکی از ائمهی اطهار را زیارت کند چیست؟ فرمودند همان ثوابی که
برای زیارت قبر امام حسین داده میشود .عرض کردم پاداش کسی که قبر امام
حسین را زیارت کند چیست؟ فرمودند :به خدا قسم بهشت پاداش زیارت
امام حسین است.
در این روایت ثواب زیارت هر یک از ائمه برابر با زیارت ابا عبداهلل
الحسین قرار داده شده است ،که از جملهی ائمه خود امام رضا
میباشد .از این رو زیارت امام رضا نیز مشمول این روایت میگردد.
 .3. 1زیارت امام رضا همانند زیارت رسول خدا
از جمله فضایلی که برای زیارت امام رضا نقل شده است ،این است که
زیارت ایشان و ثواب آن همانند زیارت پیامبر خدا در مدینه است ،و این
 .1یعنی برای نادیدهگرفتن عزت و مقام واالی ما و بی توجهی مردم به ما ،مرا در مکانی طرد و مطرود دفن میکند.
الرضا ،ج ،2ص 256و االمالی الصدوق ،ص.63
 .2عیون االخبار ّ

 .4 .1زیارت امام رضا همانند زیارت خداوند در عرش
در برخی از روایات که به آن اشاره شد ،آمده است کسی که به زیارت امام
رضا میرود و شبی را در آنجا بیتوته میکند ،مانند کسی است که خدا را
در عرشش زیارت نموده است .بیتوته نمودن و شب ماندن در مشهد الرضا
کنایه از این است که زايران امام رضا در غالب موارد مسافر بوده و از راه دور
میآیند و تنها به عشق امام تحمل راه دور را نموده و شب را در آنجا ميمانند،
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مطلبی است که خود امام بیان نمودهاند و حتی حرم خویش را محل رفت و آمد
مالئکه توصیف نمودهاند.
«عبد اهلل بن فضل هاشمی میگوید :نزد امام صادق بودیم که مردی از اهل
طوس داخل شد و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا کسی که قبر امام حسین
را زیارت کند چه پاداشی دارد؟ امام صادق فرمودند :ای مرد طوسی؛ هرکس
قبر امام حسین را زیارت کند در حالی که میداند او از طرف خدای عزوجل
امام برحق است و اطاعت او واجب است ،خداوند تمام گناهان گذشته و آیندهی
او را خواهد بخشید و حتی مقامی به او میدهد که شفاعت او را نسبت به پنجاه
گناهکار قبول خواهد نمود .و هیچ درخواست و حاجتی از خداوند عزوجل
نمینماید ،اال این که خداوند آن را برآورده میکند .راوی میگوید در این هنگام
امام موسی بن جعفر در حالی که کودکی بیش نبودند ،وارد مجلس شد ،امام
صادق ،امام هفتم را روی پای خویش نشاندند و بر پیشانی ایشان بین
چشمانشان را بوسیدند و سپس به من رو کردند و فرمودند :ای مرد طوسی؛ این
فرزندم امام و خلیفه و حجت خدا بعد از من است .به زودی از او مردی به وجود
میآید که برای خداوند در آسمان و برای بندگانش در زمین رضاست (یعنی هم
اسمش رضاست و هم راضی به رضای خداوند است و همچنین موجب رضایت
بندگان خداست) او در سرزمین شما (طوس که همان مشهد الرضاست) از سر
کینه و ظلم به وسیلهی سم کشته میشود ،و در حالی که در آن سرزمین غریب
است (و از اهل و نزدیکان خویش دور است) دفن میشود( .ای مرد طوسی)
بدان هرکس او را در آن سرزمین غریب ،زیارت کند درحالی که میداند او پس
از پدرش از طرف خداوند عزوجل امام و اطاعتاش واجب است ،همانند کسی
است که پیامبر اسالم را زیارت کرده است».

چنان که در روایت یحیی بن سلیمان مازنی در سابق بیان گردید.

1
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 .5 .1زیارت امام رضا و شفاعت معصومان
بحث شفاعت ،مهم و اعتقاد به آن یکی از اعتقادات اسالمی محسوب میشود
که دالیل فراوانی از آیات 2و روایات آن را به اثبات میرساند .شفاعت انبیا و
معصومان به معنای واسطه شدن نزد خداوند است تا برای افراد گنهکار
از خداوند طلب بخشش نمایند ،واین مطلبی است که در آیات متعدد خداوند
سبحان به آن امر نموده است 3.در اصلِ وجود شفاعت در روز قیامت هیچ اختالفی
نیست و طرح پارهای از شبهات توسط برخی افراد ،خللی در این امر به وجود
نمیآورد .در روایات آمده است که از امتیازات زايران امام رضا این است که
در روز قیامت هم امام و هم سایر معصومان نزد خداوند از وی شفاعت
مینمایند ،که به نمونههایی از این روایات اشاره میشود:
در بخشی از روایتی که در سابق ذکر گردید خود امام فرمودند« :هر کس مرا
4
زیارت کند ،من و پدرانم در روز قیامت از او شفاعت خواهیم نمود».
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در روایتی از مرحوم صدوق آمده است:
«حسن بن علی بن فضال از امام رضا نقل میکند :که شخصی از اهل
خراسان خدمت امام رضا رسیده و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا؛ پیامبر
اسالم را در خواب دیدم که انگار خطاب به من فرمودند :شما چگونه خواهید
بود (چگونه رفتار خواهید کرد) هنگامی که پارهی تن من در سرزمین شما دفن
میشود ،و شما امانت من را نگهداری و حفظ میکنید ،و ستارهی مرا در خاک
خود پنهان میکنید (دفن میکنید) .امام رضا در تفسیر و تعبیر خواب مرد
خراسانی فرمودند :من همان کسی هستم که در سرزمین شما دفن میشود ،و من
 .1يحيى بن سلميان المازني عن أبي الحسن موسى قال ... :من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار اهلل في عرشه؛ الكافي،
الرضا ،ج ،2ص 295و االمالی الصدوق ،ص.120
ج ،4ص 585و التهذيب :ج ،6ص 85و عیون اخبار ّ
َ
ِ
ولُ
َ
ْ
ول َْو أَن َّ ُه ْم إِذ َّظل َُمواْ أَنف َُس ُه ْم َجآؤ َ
يما؛ و اگر آنان وقتى به خود
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ً
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ً
َاستَ ْغف َُرواْ اهللَ َو ْ َ ُ َّ ُ
ُوك ف ْ
َ
ستم كرده بودند پيش تو مىآمدند و از خدا آمرزش مىخواستند و پيامبر [نيز] براى آنان طلب آمرزش مىكرد قطعا خدا را
توبهپذير مهربان مىيافتند( .نساء )64 ،
ين َوال ُْم ْؤ ِمنَ ِ
و ْاستَ ْغ ِف ْر لِذَ نب َ
ات؛ و براى گناه خويش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ايمان [طلب مغفرت
ِك َولِل ُْم ْؤ ِمنِ َ
َ .3
يب ِّم ْن َها؛ هر كس شفاعت پسنديده كند براى وى از آن نصيبى
كن]؛ (محمد)19،و َمن يَ ْشف َْع َشفَا َع ًة َح َسنَ ًة يَ ُكن ل َّ ُه ن َ ِص ٌ
خواهد بود( ،نساء )85 ،و آیات دیگر.
الرضا أنه قال  :من زارني في تلك البقعة ...وكنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة؛ التهذیب،
 .4عن أبيالحسنعليبنموسى ّ
ج ، 6ص 108و من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.351

 .6 .1زیارت امام رضا و از بین رفتن غم و اندوه
از جمله مشکالت بشر امروز ،افسردگی و دل مردگی او میباشد .عوامل
مختلفی چنین حالتی را برای انسان ایجاد میکند که از جملهی آن آلودگیهای
روحی و ارتکاب گناه میباشد .در آموزههای اسالمی ،چه آموزههایی که از قرآن
استفاده میشود و چه آموزههایی که از روایات به دست میآید ،توجه به خداوند
و هر آنچه در ارتباط مستقیم با خداوند میباشد باعث آرامش و شادابی میگردد.
امام باقر از قول پیامبر اسالم نقل میکند که پیامبر فرمودند :به زودی
پارهای از تن من (کنایه از فرزند و عزیز پیامبر امام رضا است) در شهر
خراسان دفن میشود ،هیچ غم زده و دل افسردهای نیست که او را زیارت کند ،اال
این که خداوند حزن و اندوه وی را از بین ببرد ،و هیچ گناه کاری نیست که او را
در خراسان زیارت کند اال این که خداوند گناهش را ببخشد».
توجه :از بین رفتن غم و اندوه از دل زايران معصومان امری است که در
 .1المزار ،ابو عبداهلل محمد بن جعفر بن علی المشهدي الحائری و الکافی ،ج ،4ص ،567ح .2
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پارهی تن پیامبر شما هستم ،و من همان امانت و ستارهی پیامبر هستم که
در سرزمین و خاک شما مدفون و پنهان میشوم .آگاه باش هر کسی مرا زیارت
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 مییابد ،هرچند به اندازهی گناهان جن و انس ،بار گناه بر دوشش باشد.
محمد بن مشهدی به اسناد خودش به وشاء از امام رضا نقل میکند که امام
میفرمودند« :هر امامی بر ذ ّمهی 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
این است که پس از شهادتشان به زیارت مزار و قبورشان بروند .پس هر کس قبور
ائمهی خویش را با میل و رغبت و عشق ،زیارت کند و هر آنچه مورد رضایت
ائمهی خویش است قبول داشته باشد ،و آن را تصدیق نماید ،در روز قیامت ائمهی
1
اطهار شفیعان آنان خواهند بود».
مجموع این روایات بر شفاعت امام رضا و سایر 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 این نعمتی است که به برکت زیارت معصوم
به دست میآید.

روایات متعددی آمده است و افراد زیادی به این امر اذعان و اقرار نمودهاند :که
با کوله باری از غم و اندوه به زیارت معصومان رفتهاند و پس از زیارت
احساس شادی و نشاط به آنان دست داده است و حتی عدهای در ارتباط با چنین
حالتی دچار شک و تردید میشوند ،که شاید عارض شدن چنین حالتی نشانهی
نبودن توجه و غفلت از واقعیت زیارت است؟ ولی باید بدانند که هر کس با توجه
و دقت ،آداب زیارت را به جا بیاورد ،احساس آرامش و سبکی را به برکت زیارت
معصومان پیدا میکند ،و برخی از علمای اسالمی در کتابهای روایی خود
1
بحثی را تحت عنوان «تفریج الکرب» یعنی گشایش غم و اندوه آوردهاند.
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 .7 .1زیارت امام رضا و به دست آوردن بهشت
«حضرت عبدالعظیم حسنی از امام جواد نقل میکند که آن امام همام
فرمودند :هرکسی که پدرم را در سرزمین طوس آگاهانه به حق امامت زیارت
نماید بهشت را برای او ضمانت و وعدهی حتمی میدهم».
«مرحوم صدوق به سند خود روایتی از پیامبر خدا نقل میکند که ایشان
فرمودند :به زودی پارهای از تن من (فرزندی از فرزندان من) در سرزمین خراسان
دفن میشود ،هیچ اهل ایمان و مسلمانی او را زیارت نمیکند االّ این که خداوند
2
متعال بهشت را برای او واجب میکند و جسمش را بر آتش جهنم حرام میکند».
«حسن بن علی وشا میگوید خدمت امام رضا عرض کردم پاداش کسی
که قبر یکی از ائمهی اطهار را زیارت کند چیست؟ فرمودند همان ثوابی که
برای زیارت قبر امام حسین داده میشود .عرض کردم پاداش کسی که قبر امام
حسین را زیارت کند چیست؟ فرمودند :به خدا قسم بهشت پاداش زیارت
3
امام حسین است».
در این روایت ثواب زیارت هر یک از ائمه برابر با زیارت ابا عبداهلل
الحسین قرار داده شده است از این رو شامل زیارت امام رضا نیز میگردد.
«امام نهم ،امام جواد االئمه فرمودند :هر کس در شهر طوس مزار پدر مرا
عارفانه به حقش زیارت کند بهشت را از جانب خدا برای او ضمانت میکنم.
4
(یعنی خداوند چنین پاداشی را برای او قرار داده است»).
 .1ر .ک .کتاب «المزار» شیخ مفید.
 .2من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.351
 .3مسند االمام الرضا ،ص .149
 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.349

لطایف حدیث:
از جمله ویژگیهای ائمهي معصومین  علم آنان به گذشته و آینده میباشد؛
لذا امام علی بن ابیطالب در این روایت از آینده خبر میدهد و این که بر
سر یکی از فرزندان بزرگوار آن حضرت چه میآید ،به راستی چه سخت است
دانستن حوادثی که در انتظار انسان و یا عزیزان انسان است و این چنین علمی
برای مردم عادی قابل تحمل نیست و تاب و تحمل عظیم ميخواهد که جز در
وجود معصومان قابل تصور نیست.
 .1هود.114 ،
 .2وسائل الشیعه ،ج ،10الباب  82من ابواب المزار ،ص ،432ح .1
 .3الكافي ،ج ،4ص.585
 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.349
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 .8 .1زیارت امام رضا و بخشش گناهان
انجام هر عبادت و به طور کلی هر کار خیری در دنیا ،کمترین تاثیری که دارد از
بین بردن بدیها و کفارهی گناهان است ،چنان که در قرآن کریم آمده است :إ َِّن
السيِّئَ ِ
ال ْ َح َسنَ ِ
ات َذل ِ َ
ِينِ؛ خوبيها بديها را از ميان مىبرد
ك ِذ ْك َرى لِل َّذا ِكر َ
ات يُذْ ِه ْب َن َّ
1
اين براى پندگيرندگان پندى است.
حمدان بن اسحاق نیشابوری میگوید :خدمت امام نهم عرض کردم:
پاداش و ثواب کسی که قبر پدر بزرگوار شما امام رضا را زیارت کند چیست؟
امام در پاسخ فرمودند :هرکس قبر پدر مرا زیارت کند تمام گناهان گذشته و
2
آینده او بخشیده میشود.
ایوب بن نوح از ابی جعفر ثانی یعنی امام جواد نقل میکند که امام
فرمودند« :هر کس قبر پدر مرا در طوس زیارت کند خداوند تمام گناهان او را
میبخشد ،و هنگامی که روز قیامت برپا میشود ،در کنار منبر پیامبر اسالم
3
منبری برای وی قرار میدهند ،تا خداوند از حساب بندگانش فارغ گردد».
نعمان بن سعد از امیرالمومنین علی نقل میکند که امام فرمودند« :به زودی
مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان به وسیله سم مسموم و به شهادت میرسد،
که اسم او همانند اسم من (علی) است و اسم پدر او ،اسم پسر عمران پیامبر یعنی
موسی است (علی بن موسی) .آگاه باشید که هر کس در غربت او را زیارت کند،
خداوند متعال تمام گناهان گذشته و آینده او را میبخشد .هر چند مقدار گناهان او به
4
تعداد ستارگان آسمان و قطرات باران ،و برگ درختان باشد».

نکته دیگری که امام به آن تأکید دارند بخشش گناهان شخص زاير به هر
میزانی که باشد است ،لذا امام میفرماید« :ولو گناهان وی به تعداد ستارگان
آسمان یا برگ درختان باشد!» یعنی اگر چه مقدار گناهان شخص به میزانی باشد
که قابل شمارش نباشد ،خداوند به برکت زیارت امام رضا آنها را میبخشد؛
زیرا کسی که امام خویش را با شرط آن یعنی «عارف ًا بحقه» زیارت کند در واقع
از کارهای بد خویش توبه نموده است ،و به برکت چنین زیارتی مسیر خویش را
مسیر اهل بیت قرار داده است و بیتردید دلی که متوجه امام رضا شود
با چنین آگاهی و عرفانی ،خداوند گناهانش را میبخشد.
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الرضا فرمودند« :برای زیارت هیچ
یاسر خادم میگوید كه علی بن موسی ّ
قبری بار سفر نبندید (بسته نمیشود) مگر برای زیارت قبرهای ما اهل بیت،
آگاه باشید که من از سر جور و ظلم به سم کشته میشوم و در سرزمینی دور
و غریب دفن میگردم ،پس هرکس به قصد زیارت من بار سفر ببندد دعایش
2
مستجاب و برآورده میشود و گناهش بخشیده میشود».
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لطایف روایت:
در مكاني که اهل بیت ـ چه زنده و چه مرده ـ حضور داشته باشند ،آن
مکان محل رفت و آمد مالئکه و زیارتگاه عرشیان است ،پس زاير امام رضا
بلکه زاير هر یک از ائمهی معصومین ،باید بداند که در جمع مالئکه به
زیارت میپردازد و قدر خویش را بیشتر بداند.
امام باز در مقام پاداش زاير خویش میفرمایند :از جمله چیزهایی که نصیب
زاير میگردد ،ثواب هزاران حج و عمره است و این که در آخرت نیز مورد
شفاعت اهل بیت قرار میگیرد تا گناهانش بخشیده گردد ،همان گونه که در
قبل از اين بیان گردید.
 .9 .1زیارت امام رضا و کسب منبری کنار منبر پیامبر اسالم و        
امیرالمؤمنین؛ علي
 .1وی از محدثان شهر قم بوده است و از حضرت رضا روایات فراوانی در اصول دین و فروع و همچنین در آداب و سنن
الرضا ،ص.536
نقل میکند .احمد بن ابی عبداهلل برقی در مسایلی از او نقل میکند .ر.ک راویان امام رضا در مسند ّ
 .2الخصال ،ص.144

همان طور که در بخشهای گذشته بیان شد زیارت امام رضا باعث باال
رفتن مقام شخص میگردد ،یعنی زاير امام رضا در قیامت در کنار رسول
و وصی و جانشین پیامبر قرار میگیرد ،چنان که در روایت ایوب بن نوح و
حمدان بن إسحاق گفته شد.

 .11 .1زیارت امام رضا و در امان بودن از آتش جهنم
حضرت عبدالعظیم حسنی 2میگوید از امام نهم جواد االئمه شنیدم که
میفرمودند« :هیچ زايری از زايران پدرم امام رضا نیست که در راه زیارت
وی مورد اذیت و آزاری مانند بارش باران یا سرما یا گرما ،قرار گیرد اال این که
خداوند به واسطهی این مقدار از اذیت شدن ،جسمش را بر آتش جهنم حرام
3
گرداند (کنایه از این که از آتش جهنم در امان خواهد بود)».
حضرت عبدالعظیم حسنی میگوید :از امام علی بن محمد عسکری( امام
دهم؛ امام هادی )شنیدم که میفرمودند« :اهل قم ،اهل آیهی غفران میباشند
الرضا را در شهر طوس زیارت
به واسطهی اینکه آنان جدم علي بن موسى ّ
 .1بقره.216 ،
 .2او عبدالعظیم بن عبداهلل بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب از عالمان و محدثان جلیل القدر است که
حضور سه امام را یعنی امام رضا ،امام جواد و امام هادی را درک نموده و از آن سه بزرگوار حدیث نقل میکند ،وی در
زمان خالفت متوکل از مدینه به شهر ری هجرت و حدود سال  250هـ  .ق .درگذشت؛ ر.ک :راویان امام رضا ،ص.246
 .3االمالي الصدوق ،ص.654
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 .10 .1زیارت امام رضا و استجابت دعا
از جمله اموری که هر زايری با تمام وجود آرزو مینماید ،این است که حاجات
و خواستههای خویش را در هنگام زیارت به برکت ارادت به اهل بیت
مستجاب و برآورده شده ببیند ،ولیکن باید توجه داشت که برآورده شدن حاجات
تنها به اجابت آن در دنیا نیست ،چه بسا اموری که از خداوند سبحان در خواست
میکنیم ولی به صالح ما نباشد ،و از طرف دیگر هم ،گاهی اوقات چیزهایی را
دوست نداریم ولی درواقع به صالح ما میباشد چنان که در قرآن آمده است
و َع َسى أَن تَ ْك َر ُهواْ َش ْيئًا َو ُه َو َخ ْي ٌر ل َّ ُك ْم َو َع َسى أَن تُ ِحبُّواْ َش ْيئًا َو ُه َو َش ٌّر ل َّ ُك ْم َواللُهّ يَ ْع َل ُم
َ
1
َوأَنتُ ْم َ
ون ؛ و بسا چيزى را خوش نمىداريد و آن براى شما خوب است
ال تَ ْع َل ُم َ
و بسا چيزى را دوست مىداريد و آن براى شما بد است و خدا مىداند و شما
نمىدانيد.
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1
الرضا برود و در راه
میکنند  ،آگاه باشید هر کس برای زیارت علي بن موسى ّ
زیارت به مقدار چکیده شدن یک قطره باران بر وی اذیت گردد ،خداوند جسمش
2
را بر آتش جهنم حرام میگرداند».
اباصلت هروی نقل میکند که از امام رضا شنیدم که میفرمودند« :به
درستی که به زودی مظلومانه و از سر کِین مسموم شده و به وسیلهی سم کشته
میشوم و در کنار هارون دفن خواهم شد ،و خداوند عزوجل تربت مرا محل رفت
و آمد شیعیان و اهل بیتم قرار میدهد .پس هر کس مرا در غربت زیارت کند،
بر من واجب است که روز قیامت به دیدنش بروم .و قسم به خدایی که حضرت
محمد را به واسطهی انتخابش برای رسالت ،عزیز و با کرامت گردانید و او را
از بین تمامی مخلوقاتش برگزید ،هیچ یک از شما درکنار قبر من دو رکعت نماز
به جا نمیآورد ،اال این که هنگام مالقات با خداوند ،مستحق مغفرت و بخشش
خداوند خواهد بود .قسم به خدایی که حضرت محمد را برای رسالت انتخاب
نمود و ما را به واسطهی امامت ،مورد احترام و تکریم قرار داد ،و وصایت و
جانشینی پیامبر اکرم را به ما (ائمهی اطهار )اختصاص داد .زايران قبر
من بهترین و با کرامتترین گروهی خواهند بود که روز قیامت بر خداوند وارد
میشوند و هیچ مؤمنی نیست که برای زیارت ما بیاید و قطرهای باران از آسمان بر
وی بچکد اال این که خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام کند (یعنی به واسطهی
3
این مقدار کم از سختی ،آتش جهنم را نمیچشد)».
ابوهاشم جعفری میگوید :از امام جواد شنیدم که میفرمود« :بین دو کوه
سرزمین طوس ،قطعهای از بهشت است که هر کس داخل آن شود در روز قیامت
4
از آتش جهنم در امان است».

 .12 .1زیارت امام رضا و کمک و دستگیری در سه جای مهم
بی تردید بحث از قیامت و مواقف و مکانهای هول انگیز و خطرناک آن و
عبور از هریک از آن ایستگاهها ،همواره برای اهل ایمان مهم بوده و میباشد.
 .1اهالی شهر قم از همان ابتدا از مریدان و عاشقان اهل البیت عصمت بوده و هستند و این که امام از آنان با این
الرضا نزدیکترند و توفیق
عنوان یاد میکند به علت این است که آنان ساکن ایران بوده و نسبت به شهرهای عراق به مشهد ّ
بیشتری برای زیارت امام رضا داشتهاند.
الرضا ،ج ،2ص.260
 .2عیون اخبار ّ
الرضا ،ج ،2ص ،226ح .1
 .3عیون االخبار ّ
 .4التهذيب ،ج ، 6ص 109و من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.349

ابراهیم بن اسحاق نهاوندی میگوید امام رضا فرمودند :هر کس برای
زیارت من و یا قبرم از راه دور بیاید و مرا زیارت کند ،من هم در روز قیامت در
1
سه جا به فریاد او میرسم و او را از ترس آن سه جا نجاتش میدهم.
 .1هنگامی که شخص نمیداند کتاب اعمال او به دست راست یا به چپ او
داده میشود؛
 .2هنگام عبور از پل صراط؛
 .3هنگام سنجش اعمال شخص.

 .1التهذیب ،ج ،6ص 85و الخصال ،ص 167و من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.249
 .2انعام :160،هر كس كار نيكى بياورد ،ده برابر آن [پاداش] داده خواهد شد.
 .3انشراح :6 ،آرى با دشوارى آسانى است.
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لطایف روایت:
از ویژگیهای معصومان ،احسان و لطف آنان نسبت به مردم است ،که این
لطف و احسان در جایی که دیگران در حق آنان احسان و لطفی کرده باشند بیشتر
خواهد بود ،و منشا چنین رفتاری تربیت و آشنایی با آموزههای الهی میباشد،
من َجاء بِال ْ َح َسنَ ِة فَ َل ُه َع ْش ُر أَ ْمثَال ِ َها،2
همانگونه که خداوند در قرآن میفرمایدَ :
یعنی نه تنها جزا و پاداش کار خیر واحسان ،احسان و خیر است ،بلکه پاداش
آن عمل پسندیده چندین برابر میباشد .لذا امام نه تنها زحمت زاير خویش
را جبران میکند بلکه پاداش چندین برابر به او میدهد .زیرا زايری که سختی
دوری راه را برای دیدن محبوب و موالی خویش تحمل میکند ،امام رحمت نیز
به چندین برابر جبران میکند.
از نکات مهم در پاداش امام رضا توجه به آخرت و مشکالت اساسی
انسانهاست .زیرا بیشک مشکالت دنیوی و ترسها و هولهایی که در دنیا برای
انسان ایجاد میشود ،هرچند سخت و بزرگ باشد پس از مدتی از بین میرود،
زیرا یکی از سنتهای الهی از بین بردن و رفع سختیها و ترسها میباشد.
چنان که در قرآن فرموده است إ ِ َّن َم َع ال ْ ُع ْس ِر يُ ْسرا ً 3یعنی با هر سختی و امر
ناخوشایندی که برای انسان پیش میآید ،گشایش و رفع مشکل است و با توجه
به عمر کوتاه انسانها ،این مشکالت هم کوتاه خواهد بود .اما آن مشکلی که به
راحتی قابل رفع نیست و از دیگران کاری بر نمیآید ،مشکالت اخروی و هول و
ترس از بعضی مسایل اخروی است .این حالت انتظار و ندانستن حکم خداوند
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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 نمیداند چه
سرنوشتی در انتظار اوست و این هول و ترس و انتظار بسیار سخت است .لذا
امام میفرمایند :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
زیارتم آمده ،من هم هنگام غربت و تنهایی او را کمک مینماییم.
مکان سخت دوم هنگامی است که شخص میخواهد از پل صراط عبور کند.
پلی که در وصفش گفته شده است :از مو نازکتر و از شمشیر تیزتر است ،و انسان
باید با کوله باری از اعمال که بر دوشش سنگینی میکند از آن عبور کند .اعمالی
که کمر شخص را میشکند .لذا امام میفرماید :در این هنگام که بسیار سخت
است و از دیگران کاری بر نمیآید من به کمک زاير خویش میروم.
مکان و موقف سوم ،وقت رسیدگی به پروندهی اعمال شخص است و آن
هنگامی است که اعمال شخص در کفهی ترازو قرار میگیرد آن هم نزد خداوندی
1
ال َذ َّر ٍة َخ ْيرا ً يَ َره َو َمن يَ ْع َم ْل ِم ْث َق َ
که فرموده ف ََمن يَ ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َش ّرا ً يَ َر ُه
خداوندی که در سنجش اعمال مثقال مثقال حساب میکند و دقت میکند و
اعمال خالی از عشق و خلوص را پوچ و سبک میداند ،لذا وقتی شخص مالحظه
میکند اعمال با این دقت محاسبه میشود و هیچ حرف و عمل و نیّتی از نظر
خداوند مخفی نمانده ،ترس و دلشوره سراپای او را در بر میگیرد و خویش را
بی پناه و ضعیف میبیند .لذا امام میفرماید :ولو زاير من نداند ،که چه چیزی
باید از ما بخواهد و چه چیزی به صالح اوست ،و یا اصال نمیداند که مشکالت
و خطرهایی که او را تهدید میکند چیست! ولی ما در سه جای مهم و سخت
آخرت او ،حاضر میشوم و مشکالت او را حل میکنم .اعمال او را از سبکی
خارج میکنم و چون از سر اخالص و عشق و صفا به زیارت من آمده است
اعمال او را ثقیل و سنگین و با ارزش میکنم و از این راه ،آن ترس و وحشت و
اضطراب زاير خویش را از بین میبرم.
 .13 .1زیارت امام رضا و اعطای پاداش مجاهدان در راه خدا
برخی از آیات نشانهی ایمان و مومن حقیقی ،مجاهدت در راه خداوند بیان
 .1زلزلة 7،و : 8پس هر كه هموزن ذرهاى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد و هر كه هموزن ذرهاى بدى كند [نتيجه] آن
را خواهد ديد.

 .14 .1زیارت امام رضا و اعطای پاداش شهید در راه خدا
خوشا به حال زاير امام رضا که نه تنها از ثواب مجاهدان و تجهیز کنندگان
مجاهدان در راه خدا برخوردار است ،بلکه در روایات متعددی آمده است که زاير
دلباختهي حرم رضوی از اجر و ثواب شهدای راه خدا که بس عظیم است نیز
برخوردار میباشد ،آن هم نه یک 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 جایگاه ویژهای برخوردارند .از این رو در ادامه به نقل اخبار
وارده در این زمینه میپردازیم:
علی بن عبداهلل قطرب نقل میکند که« :امام رضا از کنار امام هفتم عبور
 .1انفال.74 ،
 .2من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.351
 .3من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.249
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گردیده است ،مجاهدانی که از نعمتها و رحمت خداوند بهرهمند میگردند:
آوواْ َّون َ َص ُرواْ أُولَئِ َ
ك ُه ُم
اج ُرواْ َو َجا َه ُدواْ فِي َسبِيلِ اهلل ِ َوال َّ ِذ َ
وال َّ ِذ َ
آمنُواْ َو َه َ
ين َ
َ
ين َ
1
َّ
ِ
ِ
ِيم ؛ و كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده
ال ْ ُم ْؤمنُ َ
ون َحقًّا ل ُهم َّم ْغف َر ٌة َو ِر ْز ٌق َكر ٌ
و در راه خدا به جهاد پرداخته و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و يارى كردهاند
آنان همان مؤمنان واقعىاند براى آنان بخشايش و روزى شايستهاى خواهد بود.
آنچه در روایت قابل توجه است ،میزان و مقدار زیاد پاداش است ،چنان که در
روایت گفته شده است به زاير امام رضا پاداش صد هزار مجاهد در راه خدا
داده میشود ،و این پاداش تنها بخشی از برکات زیارت امام است.
ابا صلت هروی از امام رضا نقل میکند که امام رضا میفرمودند« :آگاه
باش هر کسی در غربت مرا زیارت کند خداوند پاداش و ثواب صد هزار مجاهد
2
در راه خدا را برایش مینویسد».
حسین بن یزید میگوید :شنیدم از امام صادق که میفرمودند« :مردی از
نسل فرزندم موسی (امام هفتم )به دنیا میآید که هم اسم امیرالمومنین (علی)
است ،پس در شهر طوس از سرزمین خراسان دفن میشود ،به وسیلهی سم کشته
میشود و در همان سرزمین غریبانه دفن میگردد ،هرکس او را در حالی که عارف
به حق امامتش میباشد زیارت کند ،خداوند به او پاداش کسی را میدهد که در
3
قبل از پیروزی در جنگ ،در راه خدا انفاق ،و همراه مجاهدان پیکار نموده است».
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کرد؛ در حالی که امام رضا نوجوانی بودند و دیگر فرزندان امام هفتم نیز
در کنار ایشان بودند ،در این هنگام امام موسی بن جعفر به امام رضا اشاره
نموده و فرمودند :این فرزند من در سرزمینی غریبانه میمیرد ،پس هر کس او را
درحالیکه مطیع امر او و آگاه به حق اوست زیارت نماید ،نزد خداوند عزیز و
1
عظیم ،همانند شهدای جنگ بدر میباشد».
حمزه بن حمران میگوید كه امام صادق فرمودند« :به زودی نوهی من در
سرزمین خراسان در شهری که به آن طوس گفته میشود ،کشته میشود ،هر کس
وی را در آن شهر در حالی که عارف و آگاه به حق اوست زیارت کند ،در روز
قیامت او را با دستان خودم گرفته و داخل بهشت میکنم .هر چند که او در دنیا
مرتکب گناهان کبیره شده و اهل گناه بوده باشد .راوی میگوید :عرض کردم:
جانم فدایت ،عرفان و آگاهی به حق امام چیست؟ امام در پاسخ فرمودند:
شناخت حق امام یعنی این که بدانی او امام و رهبری است که اطاعت از
دستوراتش واجب است ،بدانی که او دور از سرزمین و نزدیکان خویش و غریب
است ،غریبی که در غربت به شهادت رسیده است ،شناخت حق امام یعنی این که
بدانی هر کس در حالی که عارف به حق امامت اوست ،او را زیارت کند ،خداوند
عزوجل ثواب هفتاد شهید را به او میبخشد ،شهدایی که در مقابل پیامبر اسالم
2
در حالی که حقیقت شهادت را درک کردهاند کشته شدهاند».
لطایف حدیث:
در حدیث شریف امام صادق با علم به آینده بیان میکند که بر سر فرزندانش
چه مصیبتهایی در راه خدا وارد میشود ،چنان که سایر ائمه نیز به این امور
آگاه بوده و با علم و صبر و حلم امامت و والیت ،آن مصایب را در راه خدا
تح ّمل میکردند و هیچگاه زبان به شکوه و گالیه باز نکردند ،بلکه با تمام وجود
راه حق را یافته و با آگاهی به مصیبتها و خطرها در آن مسیر حرکت نمودند تا
به شهادت رسیدند.
نکته دیگری که از کالم امام در مورد زاير قبر امام رضا به دست میآید،
توجه اهل بیت  به عاشقان خویش است ،به گونهای که آنان را فراموش نکرده
و کار آنان را به شخص دیگری واگذار نمیکنند ،لذا امام صادق میفرماید در
 .1كامل الزيارات ،ص.304
 .2من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.349

رهتوشه()2
109
باران  فضیلت

روز قیامت من خود دست زايران نوهام امام رضا را میگیرم و داخل بهشت
میکنم و این کمال لطف و معرفت اهل بیت در حق دوستان و شیعیانشان
میباشد ،و ما عاشقان اهل بیت باید بدانیم که از طرف اهل بیت هیچ
غفلتی و کوتاهی نسبت به پیروانشان صورت نمیگیرد و اگر قصور و کوتاهی
هست ،از طرف ماست ،و ما هستیم که با بی توجهی خود را محروم ساختهایم.
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست
از نکات دیگر این روایت امیدی است که امام صادق به عاشقان امام
رضا میدهند و میفرمایند :هر چند که زاير عاشق امام رضا اهل گناه
باشد ،آن هم گناهان کبیره ولی ما او را رها نمیکنیم یعنی 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 شدهاند و لو گناه کبیره ،نیز توجه
میکنند و کمکشان میکنند ،و این مژده و بشارتی است به گناهکاران که یک بار
دیگر گول شیطان را نخورند و از زیارت و توجه به اهل بیت که در واقع
توجه به پاکیها و اسوه و الگوهای الهی هستند غفلت ننمایند.
از نکتههای دیگری که در این حدیث شریف وجود دارد ،شرط و قیدی است
که در روایت آمده است ،یعنی همراه بودن زیارت با آگاهی و معرفت به حق
امام ،یعنی شخص باید بداند که برای رسیدن به سعادت و رستگاری ،اطاعت
از امام واجب است .و اطاعت از امام یعنی ،نه از امام جا ماندن و نه از امام
جلو افتادن بلکه همراه امام بودن و قدم جای قدم امام گذاشتن .اطاعت از امام
معصوم یعنی :فهم این امر که معصوم کالمی جز کالم خدا نمیگوید و
چیزی برای خود نمیخواهد.
شناخت حق امامت یعنی فهم این مسئله که برای نزدیک شدن به خداوند باید
همانطور که امامان گفتند ،گفت و همانطور که آنان عمل کردند ،عمل نمود.
شناخت حق امام یعنی آنان را دوست و همنشین خود گرفتن و فرقی بین
مرده و زندهی آنان قايلنشدن .دانستن این مسئله که ائمه نه تنها کالم ما را
میشنوند بلکه به اذن خداوند از نیات ما هم خبر دارند و مشکالت ما را میدانند
و همانطور که خودشان فرمودهاند« :حاجت نیازمند را قبل از این که بخواهد،
برآورده نمایید!»

 .15. 1زیارت امام رضا و همراه بودن با امام در قیامت
اباصلت هروی در روایت دعبل از امام رضا نقل میکند که فرمودند« :روزها
و شبها به پایان نمیرسد ،تا این که شهر طوس محل رفت و آمد شیعیان و
زايران من میشود ،آگاه باشید که هر کس در غربتم مرا زیارت نماید ،در روز
قیامت هم شان و رتبهی من ،در حالی که گناهانش مورد بخشش قرار گرفته است،
1
خواهد بود».
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 .16 .1ثواب دو رکعت نماز در کنار امام رضا
یکی از آداب زیارت امام به جا آوردن دو رکعت نماز زیارت است و ثواب
چنین نمازی پاک شدن و بخشیده شدن گناهان است ،همانگونه که در روایت
ابا صلت هروی از امام رضا بر این امر داللت میکند.
اباصلت هروی نقل میکند که امام رضا میفرمودند« :به درستی که به
زودی مظلومانه و از سر کِین و دشمنی مسموم شده و کشته میشوم و در کنار
هارون دفن خواهم شد ،و خداوند عزوجل تربت مرا محل رفت و آمد شیعیان و
اهل بیتم قرار میدهد .پس هر کس مرا در غربت زیارت کند ،بر من واجب
است که روز قیامت به دیدنش بروم .و قسم به خدایی که حضرت محمد
را به واسطهی انتخابش برای رسالت ،عزیز و با کرامت گردانید و او را از بین
تمامی مخلوقاتش بر گزید ،هیچ یک از شما درکنار قبر من دو رکعت نماز به جا
نمیآورد ،اال این که هنگام مالقات با خداوند ،مستحق مغفرت و بخشش خداوند
2
خواهد بود».

 .2فضیلت بیشتر زیارت امام رضا از زیارت امام حسین
یکی از مسایلی که در بخش ذکر فضایل زیارت امام رضا مطرح میشود،
این است که در برخی از روایات آمده است که فضیلت زیارت امام رضا
الرضا ،ج ،2ص.264
 .1عيون أخبار ّ
 .2الصدوق ،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  باإلمامة وخصنا بالوصية ان زوار قبري ألكرم الوفود على اهلل يوم القيامة وما
من مؤمن يزورني فتصيب وجهه قطرة من السماء إال حرم اهلل عز وجل جسده على النار.

 .1الكافي ،ج ،4ص 584و التهذيب ،ج ،6ص.84
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از زیارت امام حسین بیشتر است ،و این امر ممکن است با توجه به مقام
باالی اباعبداهلل الحسین سوال برانگیز باشد ،هرچند این بحث ،بحث مهمی
نمیباشد ،زیرا همهی ائمه در حکم نور واحدند و هر یک از آن بزرگواران
آنچه را که بر عهده داشتند به خوبی به انجام رساندند و هیچ سخن و عملی را
بدون رضایت خداوند متعال انجام ندادهاند ،اما جهت بررسی و طرح برخی از
پاسخها در این بخش به آن پرداخته میشود ،واهلل هو العالم.
علی بن مهزیار میگوید« :خدمت امام جواد عرض کردم :جانم فدایت!
زیارت امام رضا با فضیلتتر است یا زیارت امام حسین؟ امام فرمودند:
زیارت پدرم امام رضا با فضیلتتر است؛ زیرا امام حسین را همهی مردم
1
زیارت میکنند؛ اما پدر مرا جز افراد خاصی از شیعیان زیارت نمیکنند».
علت فضیلت بیشتر زیارت امام رضا نسبت به زیارت امام حسین یکی
از امور ذیل محتمل است:
ممکن است گفته شود که فضیلت بیشتر زیارت امام رضا موقتی بوده و
اختصاص به زمانی داردکه تعداد زايران امام رضا به علت دوری راه و غربتی
که خود ائمه در روایات متعدد به آن اشاره داشتند ،کم بوده است ،زیرا
عاشقان اهل بیت بیشتر در مدینه مستقر بودند و فاصلهی مدینه نسبت به
عراق هرچند زیاد است اما نسبت به ایران و به خصوص مشهد الرضا بسیار
زیادتر میباشد و همین امر باعث میشود که تعداد کمتری توفیق زیارت امام
رضا را پیدا کنند ،و امام از غربت خاصی برخوردارگردند ،به ویژه طرح
والیت عهدی امام ممکن است ،شبهاتی را برای برخی از شیعیان به وجود
آورده باشد ،و زايران کمتر شود ،از این رو از آنجا که توجه به ائمه اطهار
و تعالیم روشن آنان ،به معنای گم نکردن راه و تشخیص عقاید صحیح و صواب
از عقاید باطل و ناصواب میباشد ،به خصوص ،ظهور عقاید 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 شیعهی دوازده امامی در مقابل سایر ف ِ َرق شیعه
دو چندان مینمود ،و همین امر باعث تأکید بیشتر ائمه اطهار بر زیارت امام
رضا شده است ،همان گونه که در روایت صحیحهی عبدالعظیم حسنی ،به
این امر تصریح شده است.
عبدالعظیم حسنی میگوید« :خدمت ابا جعفر امام جواد عرض کردم ،گاهی
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اوقات متحیرم در این که به کربال بروم و قبر اباعبداهلل الحسین را زیارت کنم
و یا به شهر طوس و مشهد الرضا بروم و قبر پدرتان را درآنجا زیارت کنم
نظر مبارک شما چیست؟ امام جواد فرمودند :در جای خود بمان ،سپس داخل
(اتاق) شدند و در حالی که قطرات اشک بر چهرهی امام جاری بود برگشتند،
سپس فرمودند :زايران قبر اباعبداهلل الحسین فراوانند؛ در حالیکه زايران قبر
1
پدرم در شهر طوس کم هستند».
همانطور که در این روایت مشاهده میشود ،مقصود از بیان فضیلت بیشتر برای
زیارت امام رضا ترغیب و تشویق شیعیان به منظور رونق بخشیدن به زیارت
امام رضا بوده است.
علت دیگری که ممکن است برای فضیلت بیشتر زیارت امام رضا بیان
داشت ،این است که امام رضا را تنها شیعیان دوازده امامی (اثنا عشری)
زیارت میکنند ،در حالی که امام حسین را در اکثر اوقات ،تمام فرقههای
شیعه اعم از دوازده امامی و غیر دوازده امامی زیارت میکنند ،در حالی که از نظر
شیعهی دوازده امامی آنها فاسد المذهب بوده و اعتقاداتشان مورد قبول نیست،
بر فرقههایی مانند زیدیه ،اسماعیلیه ،2قرامطه 3و غیر آن شیعه اطالق میگردد،
درحالی که شیعهي دوازده امامی نیستند .از این جهت کسانی که امامت ائمه
را تا امامت امام هشتم را میپذیرند ،نسبت به امامان بعدی مشکل ندارند و
امامت آنان را نیز میپذیرند؛ در حالیکه سایر فرق اینگونه نیستند ،از این رو چنان
که در روایت علی بن مهزیار نیز گفته شد ،امام حسین را تمام مردم زیارت
4
میکنند ،در حالی که امام رضا را گروه خاصی از شیعیان زیارت میکنند.
در روایتی عبدالرحمن بن مسلم از همین مسئله؛ که زیارت کدام یک از
ائمه با فضیلتتر است از امام کاظم سوال میکند و حتی اسامی تک
تک ائمهی اطهار را ذکر میکند و امام به صورت روشن به فرقنداشتن
زیارت ائمهی اطهار تصریح میفرمایند.
عبد الرحمن بن مسلم میگوید :خدمت امام کاظم رسیدم و عرض کردم:
الرضا ،ج ،2ص. 256
 .1عيون أخبار ّ
 .2اسماعیلیه نام عمومی فرقههایی است که بعد از حضرت صادق به امامت فرزند مهمش اسماعیل یا نوادهاش محمدبن
اسماعیل اعتقاد دارند و گاه در شهرهای مختلف به نامهای گوناگون ،مانند باطنیّه ،تعلیمیّه ،سبعیه ،حشیشه ،مالحده و قرامطه
خوانده شدهاند .ر.ک :فرهنگ فرق اسالمی ،محمد جواد مشکور ،ص.47
 .3از انشعابات فرقه «اسماعیلیه» منسوب به مردی به نام حمدان بن قرمطه بودند .جهت اطالعات بیشتر ،ر.ک :فرهنگ فِ َرق
اسالمی ،محمد جواد مشکور .ص.358
 .4الكافي ،ج ،4ص 584و التهذيب ،ج ،6ص.84

 .1کامل الزیارات ،ص.335
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زیارت کدام یک از ائمه معصومین با فضیلتتر است؟ زیارت امیرالمؤمنین
یا امام حسین یا ائمهی دیگر (وی میگوید اسامی یکایک ائمه اطهار را
نام بردم)؟ امام در پاسخ فرمودند :ای عبدالرحمن! بدان هرکس اول ما (امام
اول )را زیارت کند به درستی که انگار آخرین امام ما را زیارت کرده (یعنی
بین زیارت امام اول و زیارت آخرین امام فرقی نیست) و هرکس آخرین
امام ما را زیارت کند انگار اولین امام ما را زیارت کرده و هرکس والیت اولین
ما را بپذیرد ،انگار والیت آخرین ما را پذیرفته است ،و هرکس والیت آخرین ما
را بپذیرد ،انگار والیت اولین ما را پذیرفته است .و هر کس حاجت و نیاز یکی
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 میدهد او را مورد غضب
و دشمنی قرار بده! آگاه باش كه رد کنندهی ما (کسی که والیت ما را رد میکند
و نمیپذیرد) همانند رد کنندهی جد ما پیامبر خدا است و هر کس پیامبر
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
جل و اعلی را مورد دشمنی قرار داده است و هر کس با خداوند ّ
ّ
جل و اعلی
دشمنی کند فرض است بر خداوند (یعنی خداوند حتم ًا این کار را خواهد کرد) که
آتش را به او برساند و او را درون آتش بیاندازد؛ در حالی که هیچ کمککنندهای
1
برای او نیست.
با توجه به فرضهای ذکر شده و همچنین صراحت روایات عبد الرحمن بن
مسلم بر فرقنداشتن زیارت ائمهی اطهار ،مراد از افضلبودن زیارت امام
رضا روشن میگردد.

پيشگفتار
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الرحيم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
يكي از مراسم عبادي مهم و كارآمد كه در جوامع اسالمي به صورت اجمالي و
در جوامع شيعي خصوص ًا به صورت گسترده رايج و داير است موضوع زيارت
است زيارت كعبه مقدسه و بيت اهلل الحرام براي تمام مسلمين درهمه جاي جهان
از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است.
زيارت مرقد مطهر پيامبر بزرگ اسالم حضرت محمد بن عبداهلل هر چند
واجب نيست بلكه از مستحبات به شمار ميآيد ولي نزد امت اسالمي جايگاهي
رفيع و با عظمت دارد به طوري كه عم ً
ال (و نه اعتقاداً) همانند زيارت بيت اهلل
الحرام است.
شيعه دنباله ،قرآن كريم و مفاهيم عاليهي اسالم ناب است و در خط پيغمبر و
اوصيا او يعني ائمه اهل البيت حركت ميكند زيارت قبور من ّور آن عزيزان
خدا را عبادتي بزرگ ،ارزشمند و جامع خيرات دنيا و آخرت ميداند.
امروز مشهد مقدس و مضجع و مرقد مطهرحضرت ابوالحسن علي بن موسي
الرضا مظهر عظمت خاندان پيغمبر گرديده و جالل و نفوذ بينظير و حمايت
ّ
اهل بيت در آن مكان مقدس و روضهي مطهر متبلور ميشود .اجتماعات
بينظير مشهد مقدس به معجزهاي تبديل شده كه جز با ارادهي ازلي الهي صورت
پذير نيست و براي احدي جز اهل بيت پيامبر و اوصياي آن حضرت ـ علي و
آل علي ـ فراهم نخواهد گرديد.
اگر روزي حقيقت و ماهيت زيارت و آداب و شرايط آن كام ً
ال تشريح ميشد
خدا ميداند كه اين مركز مقدّ س و اين زيارت سراسر نفوذ و جاذبه چه طوفاني
و انقالبي به وجود آورد و چه تح ّولي در ميان جامعه ،خصوص ًا نسل جوان ايجاد
نمايد.
اين كتاب حاوي يك مقدّ مه و سه بخش اصلي و يك بخش پاياني است.
سه بخش اصلي:
 .1مفهوم و ماهيت زيارت و اقسام آن.
 .2نقش زيارت و آثار و بركات آن.
 .3عنايات و كراماتي از حضرت رضا.
 .4آداب و شرايط زاير و زيارت

و قسمت پاياني امور و مطالبي در رابطه با زيارت و عرض ادب شاعرانه و
نيايش زايران.
اميد است كه به بركت حضرت رضا اين نوشتار ناچيز براي زايران عزيز
الرضا قرار بگيرد.
تأثيرگذار باشد و مورد عنايات حضرت علي بن موسي ّ
قم حوزه علميه
علي كريمي جهرمي
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بخش اول :مفهوم و حقيقت زيارت و اقسام آن
معني و مفهوم زيارت
زيارت در لغت به معناي قصد است و گويا كسي كه به زيارت كسي ميرود او
را قصد كرده و به قصد وي به راه افتاده است.
معناي اصطالحي زيارت وحقيقت آن ،حضور در نزد مقامي و شخصيتي به
منظور بزرگداشت و احترام او و انس گرفتن با اوست.
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زيارت احياء
زيارت در مورد احيا و زندگان از اقوام و خويشان و يا دوستان و انسانهاي با
قداست ،يك معناي روشن و متداول دارد و در روايات شريفه بابي به عنوان« :باب
زيارة المؤمن» و يا «باب زيارة االخوان» به چشم ميخورد؛ در آن بخش ،رواياتي حاكي
از از اجر و پاداش فراواني كه براي مالقات و ديدار انسانهاي با ايمان وارد شده ذكر
كردهاند كه البته هر اندازه شخص زيارت شده داراي مراتب باالتري از معنويت و
فضيلت باشد ثواب و پاداش ديدار و مالقات او بيشتر و باالتر است؛ چنانچه نيت و
هدف زيارتكننده هر اندازه خداييتر 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.
زيارت گذشتگان
در مورد اشخاص متوفي نيز كلمهي زيارت استعمال ميشود كه البته بيشتر به
قبر آنان نسبت داده ميشود.
اين مطلب نشأت گرفته از جهانبيني اسالم و ديد وسيع و عميق اديان آسماني
به ويژه اسالم است كه حيات و زندگي را منحصر به زندگي اين جهان نميدانند
و انسان را در چهار ديواري جهان طبيعت محدود نميكنند بلكه وراي اين عالم،
عالمي گستردهتر ،جالبتر و زيباتر براي انسان قايلاند.
اهل اديان و بالخصوص اسالم ،مردگان را فاقد فهم ،درك و شعور نميدانند
ِ
نهايت امر اين كه حيات آنان تغيير شكل داده
بلكه معتقدند آنان هم حيات دارند؛
و تغيير يافته و با توجه به شرايط مخصوص خود ،درك وفهمي متناسب دارند؛
از اين رو از ديدار زندگان و بازماندگان از منازل و مقابر آنها خوشحال ،مسرور
و شادمان ميگردند و از اين كه از خاطر و ذهن بازماندگان رفته و دوستان و

بستگان ،آنان را فراموش كرده باشند و يادي از آنها نكنند نگران و ناراحت و چه
بسا گلهمند باشند و احيان ًا به جاي دعا نفرين كنند.
امام باقر نقل ميكنند كه رسول خدا فرمود :جبرئيل براي من چنين
گفت :خداوند فرشتهاي را به سوي زمين فرستاد .آن فرشته شروع به راه رفتن
كرد تا به درِ خانهاي رسيد كه مردي آنجا ايستاده و از صاحبخانه اجازهي ورود
ميخواست .آن ملك گفت« :با صاحب اين خانه چه كاري داري؟» پاسخ داد« :او
برادر مسلمان من است .آمدهام كه براي خدا او را زيارت و ديدار كنم» .ملك
گفت« :از آمدنت هيچ منظوري جز اين نداشتي؟» در پاسخ گفت« :نه! فقط به
همين منظور آمدهام» .آن فرشته گفت« :پس من فرستادهي خداوند به سوي توأم؛
خداوند ،سالم ميفرستد و ميفرمايد :بهشت براي تو واجب و حتمي گرديد! و
اضافه كرد كه خداوند عزوجل ميفرمايد:
هر مسلماني كه مسلمان ديگري را زيارت كند او را ديدار نكرده؛ بلكه مرا
1
زيارت كرده و ثواب و پاداش او بر من بهشت است».

 .1الكافي ،ج ،2ص ،176ح .2
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زيارت قبور علما و بزرگان
زيارت قبور مؤمنان معمولي داراي آن همه اجر و پاداش بود ،اكنون اگر انسان
به زيارت قبر يك انسان شايسته ،صالح و پرهيزكار برود و يا در جوار مزار
يكي از علماي بزرگوار شيعه و ن ّواب حضرت بقي ة اهلل با قبر شريف آن عالم
بزرگوار و واال مقام ،انس بگيرد و از روح بلند و پاكش استمداد كند چه اجر و
پاداشهاي بزرگ و چه آثار خيري را به دنبال دارد؟! و چه بسيارند كساني كه در
كنار قبر انسان صالح ،بزرگوار و وارستهاي يا در كنار مزار عالم مهذب و مجتهد
واال مقام و آزادهاي به اذن خدا به مراد و مقصد و حاجت خويش دست يافتهاند
و مشكالت زندگي آنها مرتفع گرديده و به آساني از دستاندازهاي خطرناك
زندگي رها شدهاند.
بندهي صالح و شايستهاي كه پيوسته در مسير بندگي خداوند بوده ،رضا و
خشنودي معبودش را بر رضاي خويشتن ترجيح ميداده و در مقابلِ اوامر و
مقررات الهي ،هواي نفس خود را زير پاگذاشته مورد عنايت الهي قرار بگيرد و
خداوند قادر و مهربان به بركت آن انسان صالح و خداجو حاجت كسي كه در
كنار قبر او به خدا روي آورده برآورده سازد.
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زيارت مقابر شهيدان
در ميان انسانهاي خداجو و دلدادگان حق ،شهيدان از همه ،پيش گامترند.
اين انسانهاي واال وگرانقدر براي حفاظت وحمايت ازدين خدا ،مردانه به پاخاستند؛
دشمن غدار را در كار خود حيران ساختند؛ آنها را به عقب راندند و ملت و مكتب
مقدس خود را سرافراز نمودند .آنان در اين معاملهي بزرگ با خداوند ،جان عزيز خود
را مفتخرانه فدا كردند و باالترين مقامات جهان ابدي را به دست آوردند .خداوند
بهترين مقام ،اجر و ثواب را براي آنان قرار داده و ذخيره كرده است.
از جمله پاداشهاي پرافتخاري كه خدا به آنان عطا فرموده قداست قبر آنهاست؛
مردم به سوي اين اماكن و بقاع ميروند؛ از به خون خفتگان آن مكانهاي مقدس
الهام ميگيرند و صفات برجسته آن فرهيختگان برايشان تداعي ميشود :آدمي از
آن گلزار معطر ،غيرت ،ايثار ،جهاد ،فداكاري ،پايمردي ،بزرگواري ،پارسايي وساير
صفات عاليهي انساني را فرا ميگيرد.
گر بشكافي هنوز خاك شهيدان عشق
آيد از آن خاكدان ،زمزمهي دوست دوست
زيارت گلزار شهيدان و مقابر نوراني آنان از اهميت بسزايي برخوردار است
خصوص ًا به لحاظ آنچه كه در قرآن كريم آمده است آنان زندهاند و نبايد حتي
تصور ،توهم و خيال مرگ آنان را كرد بلكه آنان از رزق و روزي الهي در جهان
ابديت برخوردارند و به آن الطاف و عناياتي كه خداوند دربارهي آنان دارد شادمان
ميباشند.
و اين صريح قرآن كريم است كه ميفرمايد:
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و گويا حيات شهيدان نسخهي ممتازي ازحيات است وآنان برسايرمردگان و
ِ
حيات پس از مرگ ،امتياز دارند ،زندگيشان سراسر افتخار و
درگذشتگان ،در
همراه با انواع و اقسام لطف و رحمت الهي و قرينِ عنايات بيكران ذات اليزال او
و آميخته به بهترين شاديها و نشاطها و خرميهاست.
زيارت امامزادگان واال مقام
از انواع زيارتها ،زيارت امامزادگان واال مقام است؛ آنان شاخ و برگ
 .1آل عمران 169 ،و .170

درختهاي بارور و پر ثمر رسالت و واليتاند و احيان ًا بدون واسطه و گاهي با
وسائطي چند به امامان معصوم و حج جالهيّه متصل ميشوند؛ پارههاي تن
آن عزيزان خدا به شمار ميروند و زيارت آن گوهرهاي تابناك راهي براي نيل به
رضا و خشنودي آباي گرامي و اجداد پاك آنهاست.
باري به پاي گلبن ايشان گياه باش
دستت نميرسد كه بچيني گلي ز شاخ
آري! در ميان آن امامزادگان واال مقام عدهاي هستند كه در فضيلت ،كماالت
معنوي ،مراتب و مدارج علمي و معنوي و پيروي از آباي گرامي خود سرآمد
روزگار وشهرهي آفاق و مورد اشارهي پاكان و زبدگان جهان و ملجأ خاصان و
مخلصان دربار الهي بودهاند و آثار خير و بركات بيشمار از قبور منور آنان بروز
كرده و موجب توجه كاروان دلها به سوي حق و حقيقت گرديده است.
ما در اين مقام چند نفر از آن واالمقامان و مكرمان دربار الهي را به عنوان نمونه
ذكر كرده و دربارهي مقامات عالي و شأن رفيع آنان اشارهاي كرده و ميگذريم:

 .2حضرت عبدالعظيم حسني سالم اهلل عليه
در شهر ري مدفون است و نسبش با چهار واسطه به حضرت امام حسن
مجتبي ميرسد :ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبداهلل بن علي بن حسن بن زيد بن
حسن بن علي بن ابيطالب.
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 .1حضرت فاطمه معصومه
ولي اهلل في البالد
مدفون در شهرستان قم ،دختر واالتبار ّ
حجت اهلل علي العباد و ّ
حضرت موسيبنجعفرالكاظم؛ امام هفتم شيعه صلوات اهلل عليهما.
اين بانوي معظمه و جوانسال ،اختري درخشان است كه درآسمان واليت
درخشندگي ويژه دارد و چشم و چراغ اهل وال و دلدادگان آل محمد صلوات اهلل
عليه و عليهم اجمعين است؛ او دخت واالمقام امام كاظم و خواهر گرانقدر
الرضا و عمهي پر افتخار امام نهم حضرت
حضرت امام عليبنموسي ّ
جواد االئمه است؛ عالوه بر اين جهت ،از سه امام معصوم رواياتي در مورد
زيارت آن بانوي مطهر و ثواب بيشمارِ زيارت آن معظمهي دوران رسيده است
و آن سه بزرگوار ،حضرت امام جعفر صادق ،حضرت رضا و حضرت
جواد ميباشند .از زبان اين بزرگواران به طور صريح به زايرين قبر شريفش
وعدهي بهشت و رحمت واسعهي الهي داده شده است.

رهتوشه()2

اين امامزادهي عاليقدر حضور مكرم سه نفر از ائمه طاهرين؛ يعني حضرت جواد،
حضرت هادي و حضرت عسكري را درك كرده و از فيض حضور آن
حجتهاي الهي بهرههاي وافر و فيض فراوان برده است .حضرت عبدالعظيم
روايات بسياري از حضرت جواد و حضرت هادي  نقل كرده است؛ او نزد
آن بزرگواران محترم بود و او را بسيار دوست ميداشتند.
حضرت عبدالعظيم از رواه ومحدثين بزرگ شيعه و از علمايعظيمالشأن اماميه
است.
در فضيلت زيارت آن بزرگوار همين بس كه شخصي از اهل ري ميگويد :بر
حضرت ابوالحسن (امام هادي )وارد شدم .حضرت فرمود« :كجا بودي؟»
عرض كردم« :به زيارت امام حسين رفته بودم» .امام هادي فرمود:
آگاه باش كه اگر قبر عبدالعظيم را كه در نزد خودتان (در ري) است زيارت
1
ميكردي مانند كسي بودي كه حسين بن علي  را زيارت كرده است.
رهتوشه()2
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 .3سيد امير احمد بن موسي الكاظم(شاه چراغ) مدفون در شيراز
نام مباركش احمد و همنام جد امجدش حضرت رسول اكرم است .وي
فرزند بال واسطهي حضرت موسي بن جعفر بوده و در اين اعصار اشتهار
كامل به شاه چراغ پيدا كرده است .او در ايام مأمون به شيراز آمده و در آنجا
درگذشته و شهيد شده است.
جنيد شيرازي مينويسد« :او بسيار بزرگوار و كريم النفس و با رأفت بوده به
2
طوري كه هزار نفر بَرده را از عبيد و اماء در راه خدا آزاد نمود».
و اين همان است كه در بعضي از عبارات آمده كه« :هزار مملوك از مال خويش
آزاد نمود».
و شيخ مفيد فرموده« :احمد بن موسي؛ سيدي كريم ،جليل ،صاحب
ورع و مورد عالقه و محبت حضرت ابوالحسن موسي بود و حضرت ،او را
3
مقدم ميداشت».
الرضا حضرت احمد بن موسي
بعد از شهادت حضرت علي بن موسي ّ
و برادران او كه به عزم ديدار و ملحق شدن به امام رضا حركت كرده بودند
 .1ثواب االعمال ،ص 104و كامل الزيارات ،ص 324و وسائل الشيعه ،ج ،10ص.451
 .2شد اإلزار في حط االوزار عن زوار المزار ،ص.289
 .3االرشاد ،ج ،2صص 245و .246

 .4حضرت سيد امير محمد عابد
ناگفته نماند كه در فاصله بسيار نزديكي از بقعهي مباركهي شاه چراغ ،بقعهي
 .1شبهاي پيشاور ،صص 118تا120؛ مرحوم سلطان الواعظين شيرازي جريان شهادت آن بزرگوار را مشروح ًا نقل كرده است.
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با شنيدن اين خبر دردناك ،افسرده خاطر و شديدا ً نگران شدند و باالتر اين كه
تحت تعقيب عوامل حكومت قرارگرفته ويارانشان نيز پراكنده شدند .آن بزرگوار
از چنگال دژخيمان ،گريخته تا وارد شيراز شد و در منزل يكي از دلدادگان اهل
بيت عصمت و طهارت همين مكان كه اكنون بقعه و بارگاه منور اوست پنهان
گرديد و شب و روز به عبادت مشغول بود تا يك سال گذشت؛ جاسوسان والي
فارس مكان او را شناسايي كردند و لشكري براي دستگيرياش وارد عمل شدند.
آن بزرگمرد يك تنه با آنان مقابله ميكرد و شجاعتي حيرتآور از خود نشان داد
تا هنگامي كه براي استراحت تكيه به ديوار داده بود از عقب ،ضربتي با شمشير
بر سر نازنينش وارد نمودند.
و از طرفي در همان حال ،جمعي مشغول خراب كردن خانه بودند؛ از اين
رو بدن مباركش زير تودههاي خاك پنهان شد و بعد بر اثر دشمني دشمنان
اهلبيت ،آن مكان ،مركز زبالهها گرديد .اين وضعيت تا اوايل قرن هفتم
هجري كه اتابك مظفر الدين در مقام سلطنت فارس قرار گرفت ،ادامه داشت .او
مردي بسيار صالح بود و در تعظيم شريعت و اهل شرع ،سعي فراوان مينمود.
امير مقرب الدين از وزرا و مقربين او دستور داد براي عمران و آبادي شهر ،آن تل
زبالهدان را از ميان بردارند و به جاي خانهاي كه خراب شده بود عمارتي بزرگ
برپا كنند .كارگران بسياري مشغول انجام اين كار شدند و زبالهها را به خارج از
شهر ميبردند.
روزي در اثناي كار ،جسد تازه مقتولي بدون اين كه تغييري يافته باشد با
چهرهاي بسيار زيبا و فرق شكافته پيدا شد .خبر به وزير داده شد و بر حسب امر
او عدهاي براي بررسي جريان آمدند و در دست آن جوان ،حلقهي انگشترياي را
مشاهده كردند؛ اين جمله بر خاتم آن نقش بسته بود« :العزة هلل احمد بن موسي»
با قرائن و شواهدي خصوص ًا انگشتر دانستند اين جسد مط ّه ِر حضرت
احمدبنموسي ،برادر حضرت رضا است كه بعد از حدود چهار صد سال اين
گونه سالم و با طراوت باقي مانده است و اين خود موجب استبصار جمعي از
1
مردم كه مخالف خاندان پيغمبر بودند گرديد.

منور برادر ايشان حضرت سيد امير محمد قرار دارد.
هاشميه كنيز رقيه دختر موسي بن جعفر گفته است :من هيچگاه محمد را
ديدار نكردم مگر اين كه اين آيه از كتاب خدا را به ياد ميآوردم:
 1و2
ون؛ آنها متقين كمي از شب را ميخوابيدند.
َ كانُوا قَلِيلاً ِّم َن اللَّ ْيلِ َما يَ ْه َج ُع َ
اين امامزادهي بزرگوار در كثرت عبادت و مناجات با خدا به جايي رسيده بود كه به
محمد عابد ،اشتهار پيدا كرده بود .وي به عنوان نيايشگر و عابد دوران خويش شناخته
ميشد و در شبزندهداري سرآمد اقران بود .او در نهايت ،در شيراز به آبای طيبين خود
پيوست و نزديك قبر برادرش حضرت شاه چراغ ،مدفون گرديد.
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زيارت معصومين و امامان اهل بيت
باالترين ،ارزندهترين و پرفضيلتترين زيارتها زيارت معصومين پاك و امامان
از آل محمد است .زيارت پيامبر بزرگوار اسالم و زيارت دخت گرامي
آن حضرت و ائمهي اهل بيت و خاندان مطهر رسولاهلل از بهترين وسايل الي اهلل
تعالي است و با بركتترين زيارتها از نظر آثار ،فوايد و نتايج بهشمار ميآيد.
بنابراين زيارت امامان معصوم به ديدار آنان رفتن ،كنار قبر شريف و در زير قبهي
مباركهي آن عزيزان بار انداختن ،ارتباط مستقيم با آنها برقرار نمودن ،با آن ذوات
مقدسه راز دل گفتن و سر بر آستان آن عزيزان خدا نهادن است بلكه تنها اظهار راز و
غم درون خود را نمودن نيست كه رد و بدل شدن سخنان و گفت و شنود است؛ سالم
كردن و پاسخ شنيدن و مورد توجه و لطف ولي خدا قرار گرفتن است.

بخش دوم :نقش زيارت و آثار و بركات آن
مصداق بارز آيهي مودت ،زيارت امامان است
كساني كه با قرآن كريم در ارتباطاند و با مفاهيم عاليهي آن آشنا ميباشند
ميدانند كه خداوند در اين كتاب آسماني مردم مسلمان و عالقهمندان به دين را به
مودت ذوي القربي و نزديكان پيغمبر اكرم فرا خوانده ،آن را به صورت مؤكد
بر مردم الزم گردانيده و اين موضوع را مزد رسالت پيامبر اكرم قرار داده است:
قل ال اسألكم عليه اجرا ً الاّ المو ّدة في القربي؛ بگو اي پيامبر! من از شما بر
 .1الذّ اريات.17 ،
 .2منتهي اآلمال ،ج ،2صص 155و .156

رسالتم درخواست هيچ اجر و پاداشي نميكنم جز دوست داشتن نزديكان و اهل
1
بيتم.
مودت و محبت نسبت به خاندان پيغمبر و اهل بيت رسول خدا امري مستمر
است ،در هر عصر و زماني جريان دارد و اختصاصي به زمان حيات آن بزرگواران
ندارد بلكه در دوران وفات و ارتحالشان نيز جاري است.
از مظاهر مودت و دلدادگي به حضرات معصومين اين است كه انسان از
دور يا نزديك به زيارت قبر شريف آن عزيزان الهي بشتابد؛ كنار مرقدشان عرض
ادب كند و نسبت به آن ذوات مقدسه و مظاهر رحمت واسعهي الهيه اداي تعظيم
و احترام بنمايد.
البته جالبترين و پرالهامترين عرض ادب و ابراز مودت ،خواندن همان
زيارتنامههايي استكه دركتابها ثبت و ضبط شده است و بوي وحي ميدهد و
چون ازآثار الهامات غيبيه است به دور از گزافگويي و اغراقسرايي است.

زيارت يا اقتدا به معصومين پاك
زيارت امامان معصوم و حجتهاي الهي و رفتن به سوي قبر آن عزيزان
و مقربان دربار الهي نوعي اقتدا و پيروي از خود آن بزرگواران و آن انوار باهرهي
الهي است؛ زيرا در حاالت آنان مكررا ً نقل شده كه به اين عمل عنايت داشتند
و زيارت قبر معصومي از معصومان و امامي از امامان را انجام ميدادندكه به
نمونههايي اشاره ميكنيم.
 .1شوري.23 ،
الرضا ،ج ،2ص.261
اخبار
عيون
و
ص131
الزيارات،
 .2كامل
ّ
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زيارت امامان يا وفاداري به پيمان امامت
يكي از نقشهاي سازنده و پر ارزش زيارت ،وفاداري انسان به عهد و پيمان
واليت و امامت است.
الرضا ميفرمايد:
پيشواي هشتم شيعه حضرت ابوالحسن علي بن موسي ّ
براي هر امامي عهد و پيماني برگردن دوستان و شيعيان اوست و به يقين از تمام
وفاي به آن عهد و پيمان ،و نيكو ادا كردن آن ،زيارت قبور آنان است؛ پس كسي
كه از روي رغبت و شوق و عالقهمندي و براي تصديق آنچه را كه در آن رغبت
2
دارد آنان را زيارتكند ،امامان اوشفيعانش در روز قيامت ،خواهند شد.

رهتوشه()2

رهتوشه()2
126
آستان  دوست

 .1در حاالت حضرت صديقه طاهره ،فاطمه زهرا نقل شده كه در رثاي پدر
بزرگوار و عاليقدر خود ،حضرت خاتم االنبيا صلوات اهلل و سالمه عليه ميخواندند:
اذا ضاق صدري زُرت قبرك باكي ًا
انوح و ابكي ال اراك مجاوبي
فيا ساكن الغبراء علمتني البكاء
1
و ذكرك انساني جميع المصائب
هنگامي كه سينهام به تنگ ميآيد با گريه و زاري به زيارت قبر تو ميشتابم،
نوحه سرايي ميكنم و ميگريم ولي تو را نميبينم كه جوابم را بدهي .پس اي كه
در دل خاك منزل گرفته و آرميدهاي ،تو گريه را به من آموختهاي و ياد تو همه
مصايب را از يادم برده است.
ِ
عبارات اين مرثيهي جانسوز استفاده ميشود كه بانوي اسالم آن را در
از ظاهر
كنار قبر پدر بزرگوار خود رسول اهلل انشاء كرده و ميخواندهاند.
 .2در حاالت حضرت امام حسين آمده كه« :امام حسين عصر هر جمعه
2
قبر برادرش امام حسن را زيارت ميكرد».
 3و .4حضرت امام زين العابدين و حضرت امام محمد باقر ازمدينه
به عراق آمده و قبر مطهر حضرت امير المؤمنين و حضرت امام حسين
را زيارت كردهاند.
ابن قولويه قمي رضوان اهلل عليه از محمد بن مسعود نقل ميكند :امام صادق
را ديدم كه آمدند تا به قبر رسول خدا رسيدند و پس دست خود را بر روي
قبر پيامبر نهاد و فرمود:
از خداوندي كه تو را برگزيد و انتخاب نموده و هدايت فرمود و امت را به
وسيلهي تو هدايت كرد درخواست ميكنم كه بر تو درود بفرستد.
زيارت ،عامل آشنايي بيشتر و عميقتر با امامان
يكي از آثار حسنه و از جمله بركات برجستهي زيارت خاندان عصمت و
طهارت آشنايي بيشتر با صاحبان آن قبور من ّور و مدفونين در آن بقعههاي مطهر
است .انسان زاير هر چند شناختي اجمالي از آن ذوات مقدسه و انوار الهي و آسماني
دارد ولي نوع ًا با انجام مراسم زيارت و ورود در آن روضههاي مبارك شناخت تازهاي
 .1بيت االحزان ،ص.140
 .2وسائل الشيعه ،ج ،10ص.317

پيدا ميكند؛ خصوص ًا اگر زيارتنامههاي مخصوص و مأثور را قرائت كند جايگاه
اصلي و مقام رفيع و شايسته و شأن واالي آنان را پيدا خواهد كرد.
هر بار كه انسان موفق به زيارت اين حجتهاي باهرهي الهي ميشود گامي به
سوي معرفت مقام واالي آنان فراتر ميگذارد .روضهي منور هر كدام با حال و
هواي مخصوص خود ،اثري مخصوص در انسان دارد .صحنها و رواقهاي هر
كدام از آنها تأثيري بسزا دارد و حتي مدفن پاك آن امامان محبوب و عزيزي كه
داراي بقعه ،بارگاه ،صحن و سرا نيستند در شرايط خاصي كه دارند يادآور نكات
و مطالب بيشماري هستند و در عين همان سكون و سكوت بهتانگيزي كه به
وسيلهي دشمنان دين و متعصبان معاند و از خدا بيخبر به وجود آمده صدها و
هزارها حكايت را يادآوري ميكنند.
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زيارت امامان و آشنايي با مكتب
يكي از بركات مهم و بازدهيهاي قابل توجه زيارتها و حضور در كنار قبور
طيب ه پيامبر بزرگوار و خاندان پاك او و امامان معصوم اين است كه در
خالل اين سفرها ،زيارتها و قرائت زيارت نامهها آشنايي بيشتري با مكتب براي
انسان پيدا ميشود.
آري! منابع پربار و غنا بخش معنوي و معارف الهي در چهار كلمه خالصه
ميشود:
يكي قرآن كريم كه اصيلترين منبع معارف آسماني است.
و ديگر ،دعاها كه به شكلي جدّ ي نقش موثري را در اين مسير ايفا ميكنند.
سومين منبع ،حديث است كه شامل نهج البالغه نيز ميشود.
و چهارمين منبع ،زيارتهاست كه راستي يك منبع پرتوان ،كاربردي ،نافذ و
موثر است.
اين زيارتها به صورتي مخفي و ناپيدا روح توحيد خالص و يگانهپرستي كامل
را در جان انسان ميدمد؛ او را با شأن رفيع و پايگاه واالي انبيا و پيامبران آشنا
ميسازد؛ امامان معصوم و خاندان جليل رسول اهلل را به ما معرفي ميكند؛ درس
دوستي با رجال الهي و مردان خدا و نيز مخالفت و ناسازگاري با طاغوتها و
ستمگران از خدا بيخبر را به ما ميدهد؛ صف حق را از صف باطل ،ممتاز و جدا
ميسازد؛ انسان را با عدالت ،حقگويي و حق محوري ميپروراند؛ از او عنصري
ضد ظلم ،اجحافگري و در ستيز با بدي ،ناپاكي ،فساد و قساوت ميسازد.
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زيارت ،روح انسان را تلطيف ميكند و از سويي آن را مقاوم و با صالبت و
نيرويي باطل شكن و كفر ستيز مينمايد؛ صفات عاليهي انسانها و مكرمتهاي
اخالقي را در جان انسان ميدمد و ريشههاي رذايل اخالقي ،بديها و ناپاكيها
را از آن بيرون ميكشد.
اينك ،نمونهاي از آن معارف عاليه و مكارم اخالقي و عرفان و توجه به خداوند
كه در زيارت شريف «امين اهلل» به كار رفته است:
ِ
ِ
ِ
ِ
َاج َع ْل ن َ ْفسي ُم ْط َمئِنَّ ًة ب ِ َق َد ِر َك ِ
ِك َو ُدعائ َ
راضيَ ًة ب ِ َقضائ ِ َ
ك ُمول َع ًة بِذ ْكر َ
ك ُمحبَّ ًة
«اَللَّ ُه َّم ف ْ
ك شا ِك َر ًة ل ِ َف ِ
ول بَالئ ِ َ
ك َو َسمائ ِ َ
ك َم ْحبُوب َ ًة في ا َ ْر ِض َ
ل ِ َص ْف َو ِة ا َ ْولِيائ ِ َ
ك صاب ِ َر ًة َعلي ن ُ ُز ِ
واضلِ
ك ُمتَ َز ِّو َد ًة التَّ ْقوي لِيَ ْو ِم َجزائ ِ َ
ك ُم ْشتاقَ ًة اِلي ف َْر َح ِة لِقائ ِ َ
ك ذا ِك َر ًة ل ِ َسواب ِ ِغ آالئ ِ َ
ن َ ْعمائ ِ َ
ك
ُم ْستَنَّ ًة ب ِ ُسنَنِ ا َ ْولِيائ ِ َ
الدنْيا ب ِ َح ْم ِد َك َوثَنائ ِ َ
ك ُمفا ِرقَ ًة لاِ َ ْخالقِ ا َ ْعدائ ِ َ
ك؛
ك َم ْش ُغول َ ًة َعنِ ُّ
خداوندا! نفس مرا چنان قرار ده كه به تقديرات تو مطمئن ،به قضای تو راضي و
خشنود ،به ذكر و دعاي تو بسيار متمايل ،دوستدار بهترين اوليای تو ،محبوب در
آسمان و زمين ،بر نزول بالي تو صابر ،نسبت به نعمتهاي گرامي تو شكرگزار،
به ياد عنايات و الطاف بيكران تو ،به شادماني مالقات تو مشتاق باشد؛ چنان كن
كه براي روز جزا زاد و توشهي تقوا برگيرد و پيروي كنندهي روشهاي نيكوي
اولياي تو باشد ،از اخالق اعدا و دشمنان تو به دور ،از دنيا روي گردانيده و به
1
حمد و ثناي تو مشغول باشد!»
ثواب زيارت هر يك از امامان
ابن قولويه با سلسله سند خود نقل ميكند كه زيد شحام گفته است« :به حضرت
صادق عرض كردم :براي كسي كه يكي از شما (امامان) را زيارت كند چه
چيزي [چه مقام و ثوابي] خواهد بود؟ حضرت صادق فرمود :همانند كسي كه
2
رسول خدا را زيارت كرده باشد».
زيارت امام حسين
در ميان زيارتهاي امامان زيارت امام حسين جلوهي خاص و آثار ويژه
دارد و مورد ترغيب و تشويق مخصوص از ناحيهي حضرات معصومين واقع
شده است.
 .1كامل الزيارات ،ص.37
 .2همان ،ص.163

محمد بن مسلم ميگويد« :حضرت ابوجعفر ،امام باقر فرمود:
شيعيان ما را امر كنيد به زيارت قبر حسين بروند؛ زيرا حركت به سوي قبر
حسين روزي را افزايش ميدهد و عمر انسان را طوالني ميكند و جريانهاي
ِ
زيارت قبر آن حضرت بر هر
نگران كننده و حوادث بد را برطرف ميسازد و
1
مؤمني كه به امامت حسين اقرار دارد ،الزم است.
الرضا
زيارت حضرت علي بن موسي ّ
الرضا به مقتضاي روايات،
زيارت حضرت ابوالحسن امام علي بن موسي ّ
از ويژگيهاي بسياري برخوردار است؛ آثار و ثمرات فراواني در دنيا و نيز در
آخرت بر آن مترتب خواهد شد و داراي اجر و پاداش بسيار عظيم و بااليي در
جهان ابدي ميباشد.
يحيي بن سليمان مازني نقل ميكند كه حضرت موسي بن جعفر در ضمن
حديثي فرمودند:
كسي كه قبر فرزندم علي [حضرت رضا ]را زيارت كند و شبي را در نزد او
بماند مانند كسي است كه خداي را در عرش وي زيارت كرده باشد.
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الرضا منحصر به عالم آخرت و اجر
بركات زيارت حضرت علي بن موسي ّ
و ثوابهاي بيشمار آن نيست بلكه زيارت ايشان و عرض حاجت در آن روضهي
با صفا و كنار قبر مطهر آن سرور اخيار براي اصالح امور زندگي انسان نيز بسيار
مؤثر است .در پرتو زيارت و شفاعتخواهي از آن بزرگوار ،امور حيات انسان نيز
سر و سامان مييابد و مشكالت و شدايد وي برطرف خواهد شد.
و اين از اموري است كه عالوه بر روايات ،به تجربهي افراد بيشماري ثابت و
محقق شده و معجزات و خوارق عادات بسياري در هر سال و ماه و هفته بلكه
در هر شبانه روز كانون لطف و صفا و از آن مظهر رحمت واسعهي الهي ظاهر
ميشود.
ما در اين مقام به ذكر چند مورد از موارد بيشمار آن اكتفا ميكنيم:
ً
 .1يكي از دوستان محترم كه از معتقدات خوبي برخوردار است و عمال نيز
متعهد و پايبند به احكام ديني است .داستان بيماري و شفا يافتن خود را به
 .1همان.
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بخش سوم :عنايات و كرامات حضرت رضا
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بركت حضرت رضا چنين بيان ميكرد« :دچار كسالت شده بودم و تارهاي
صوتيام اختالل پيدا كرده و سخن گفتن برايم مشكل شده بود به دكتر ،مراجعه
كردم؛ گفتند بايد عمل شود .در شيراز به بيمارستان رفتم و آماده عمل شدم .لباس
اتاق عمل را پوشيدم .مرا به اتاق عمل بردند .ناگهان پشيمان شدم و گفتم بايد به
مشهد بروم و به حضرت رضا متوسل شوم .باالخره از اتاق عمل بيرون آمدم.
به مشهد مقدس مشرف شدم و در جلو بارگاه منور حضرت بسيار گريه كردم و
شفاي خود را خواستم .ناگهان كسي رسيد و كارت غذاي حرم را به من داد .من
به مهمانسرا رفته و از غذاي حضرت استفاده كردم .در همين سفر حالم به كلي
عوض شد و صحبت كردنم به صورت عادي برگشت.
 .2جواني از اهل علم ،فضل و تبليغ از اهل مشهد براي اصالح امر ازدواجش
به حرم مقدس حضرت رضا روي آورده ،در مكاني نزديك به روضهي منور
و قبر شريف آن بزرگوار نشسته و مشغول توسل به آن امام همام ميشود و از
حضرت رضا ميخواهد كه فردي مناسب و شايسته براي همسري او مقدر
شود .مطلب او بين خود و خدا و حضرت رضا صورت ميگيرد.
اتفاق ًا شخص محترمي در كنار وي مشغول عبادت و توسل بوده و آن طلبهي
فاضل محترم را ميبيند و بدون هيچ سابقه و آشنايي قبلي به آن جوان ميگويد:
«شما نميخواهيد ازدواج كنيد؟ اگر تصميم داريد ،من دختري دارم و ميتوانيد با
ايشان وصلت كنيد».
آري! همان جلسه توسل به امام هشتم و حضور در كنار قبر آن بزرگوار
اثر خود را به جا گذاشت؛ طلبهي جوان را به خواستهاش رسانيد و امر ازدواج او
1
اصالح و رو بهراهگرديد.

بخش چهارم :آداب و شرايط زاير و زيارت
آداب زيارت
زيارت امام يك عبادت الهي است و جنبهي بندگي خدا را دارد و انسان
زاير ،با ذات اقدس الهي راه و رابطه برقرار ميكند و از اين رو بايد زيارت با
آداب مخصوص انجام شود و اين آداب در كمال و تعاليِ زيارت انسان اثر بهسزا
 .1طلبهي مذكور با صبيهي آن مرد محترم و پرهيزگار كه اينجانب ساليان سال او را به صالح و پاكي ميشناسم ،ازدواج كرد
و اينك صميميت ،وفا و احترام متقابل بر زندگي آنها حاكم است.
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دارد .زيارت بدون آداب و احوال مخصوص ،اثر چشمگير و مهمي ندارد و عمل
انسان و زيارت او بيروح و فاقد ارزش و اعتبار است و يا ارزش آن ناقص و
ناچيز است.
مرحوم شهيد اول شيخ شمس الدين محمد بن مكي عاملي رضوان اهلل عليه
كه از فقهاي مشهور به نام اماميه است دركتاب شريف دروس ،ضمن درس 128
عنوان كرده و فرموده است:
«براي زيارت آدابي است».
آنگاه چهارده مطلب را به عنوان آداب زيارت به صورت اختصار ذكر فرموده
است و ما هر كدام را طبق ترتيب مذكور يادآور ميشويم و آن را به اقتضاي
موضوع پي ميگيريم:
ِ
 .1نخستين مطلب از آداب زيارت اين است كه زاير پيش از ورود در روضهي
منوره ،غسل كند و هنگام ورود در حالت طهارت باشد و شيخ مفيد فرموده است
اگر بعد از غسل محدث شد غسل را اعاده كند و غسل را با خضوع و خشوع به
جا آورد و بعد هم جامههاي طاهر و نظيف بپوشد.
 .2دومين نكته از آداب زيارت ،اين است كه بر درِ روضه منوره لحظاتي بايستد
و دعا بخواند و با همان عبارات و فقراتي كه در كتب مربوطه وارد شده اذن دخول
بخواهد و آنگاه اگر حالت خشوع و رقتي در خود ديد ،داخل شود و اگر چنين
حالتي را در خود احساس نكرد بهتر است كه صبر كند و به دنبال زماني باشد كه
خشوع و رقت را در خود ببيند و با آن حال وارد شود؛ زيرا هدف مهمتر حضور
قلب آدمي براي گرفتن رحمتي است كه از ناحيه ذات اقدس الهي نازل ميشود؛
آنگاه به هنگام ورود ،پاي راست را جلو بگذارد همانگونه كه در وقت بازگشت
از حرم مطهر ،پاي چپ را مقدم بردارد.
 .3سومين ادب زاير اين است كه در كنار ضريح مقدس بايستد ،چه اين كه خود
را بدان بچسباند يا نه؛ و انديشه اين كه در نقطه دور دست قرار گرفتن ادب است
و هم و خيالي دور از واقعيت است؛ زيرا در اخبار تصريح شده كه زيارت كننده
بر ضريح مقدس تكيه كرده و آن را ببوسد.
 .4ادب چهارم آن كه در حال زيارت ،مقابل روي مبارك آن امام معصوم و
پشت به قبله قرار بگيرد و پس از فراغت از زيارت ،گونهي راست خود را بر قبر
مطهر يا ضريح منور بگذارد و در حال تضرع ،ابتهال و زاري دعا كند و خداي را
بخواند؛ آنگاه گونهي چپ خود را بگذارد و دعا كند و از خداي تعالي مسألت
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بنمايد به حق ذات مقدسش و به حق صاحب آن قبر شريف وي را مشمول
شفاعت آن بزرگوار قرار دهد و هر چه بيشتر اصرار در دعا و التماس به دربار
الهي كند .آنگاه از آنجا به طرف باالي سر برود و رو به قبله آورد و دعا كند.
به اقتضاي مكان و حال ،شايسته است زاير از خدا بخواهد كه به فيض بزرگِ
شفاعت آن ولي اعظم الهي نايل گردد.
 .5پنجمين مطلب ،زيارتكردن به صورتي است كه در آثار اهل بيت عصمت
و علماي بزرگوار شيعه آمده و به دست ما رسيده است وكفايت ميكند كه انسان
در آن مكان مقدس حضور پيدا كرده و عرض سالم كند.
 .6ششمين ادب زاير ،دو ركعت نماز زيارت بعد از فراغ از زيارت و پايان يافتن
آن است؛ حال اگر زاير قبر پيامبر باشد آن دو ركعت نماز را در روضه پيامبر
ميخواند و اگر زاير يكي از امامان باشد در نزد سر مبارك به جا بياورد و اگر
اين نماز را در مسجد آن مكان بخواند كافي است.
 .7هفتمين ادب از آداب زاير اين است كه بعد از انجام دو ركعت نماز زيارت،
دعا كند و دعاهاي مأثور و منقول از ائمه و بزرگان دين را بخواند و اگر آن قبيل
دعاها ميسر نشد هر دعايي كه به نظرش آمد در رابطه با امور دين و دنيايش
بخواند و دعا و درخواست خير را تعميم دهد و تنها براي خودش دعا نكند بلكه
ديگران را در دعاي خود داخل بنمايد كه اينگونه دعا كردن به اجابت نزديكتر
است.
يكي از بهترين اعمال در اين حرمهاي مطهر و به خصوص بعد از زيارت و
نماز زيارت ،دعا كردن است؛ زيرا شرايط و ظروف دعا بسيار مساعد و مناسب
ميباشد .ضمن ًا دعا بر دو گونه است :يكي دعاي مأثور و ديگر دعاي ُمنْشا.
دعاي مأثور و زيارات :دعايي است كه از خاندان عصمت و طهارت و اكابر
دين به ما رسيده و در البالي كتب ادعيه و زيارات و ديگر كتابها ثبت و ضبط
گرديده است و در دسترس اهل دين و عالقهمندان به معنويات قرار دارد.
دعاي ُمنشأ :دعايي است كه انسان ،خود انشا ميكند و حوايج و خواستههايش
را با الفاظ خويش به خداي تعالي عرضه ميدارد.
 .8هشتمين برنامهي زاير اين است كه در نزد ضريح مطهر امام معصوم و
حجتهاي الهي ،مقداري از آيات قرآن كريم را تالوت كند و آن را به صاحب
ضريح و قبر شريف امامي كه به زيارتش آمده هديه نمايد .و كسي كه از اين عمل
بهرهمند ميشود خود زيارتكننده است و البته در اين كار ،تعظيم و بزرگداشت
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امامي است كه زيارت شده است.
 .9نهمين ادب زيارت كننده اين است كه در تمامي احوالش تا سرحد امكان
حضور قلب داشته باشد و ازگناهان توبه كند و طلب غفران و آمرزش از خدا
بنمايد و به كلي خويشتن را از گناه و بدي بر َكنَد و جدا سازد.
 .10دهمين مطلب از آداب زايران اين است كه به كليدداران و نگهبانان حرم
مطهر انفاق كند و در بزرگداشت و احترام و اعظام آنان كوشش نمايد؛ زيرا در
گراميداشت آنان اكرام و بزرگداشت صاحب آن قبر منور و ضريح مطهر است.
 .11يازدهمين چيزي كه به جاست زاير قبور امامان بزرگوار و معصومين پاك
مراعات كند اين است كه چون زيارت كرد و به منزل خود بازگشت مستحب
است تا در آن و شهر زيارتي هست دوباره به روضه منوره حرم مطهر بازگردد و
چون هنگام بيرون آمدن از آنجا فرا رسيد و عزم مراجعت به شهر خود كرد با
عبارات مأثور و منقول از بزرگان دين ،آن مضجع منور را وداع نموده و دعا كند و
از خداي تعالي بازگشت به آن مكان مقدس را در خواست بنمايد.
 .12دوازدهمين مطلب از آداب مخصوصه آن است كه زاير بعد از زيارت بهتر
از زمان قبل از زيارت باشد؛ زيرا اين زيارت اگر به مرحله قبول برسد ِورز وبال
گناهان آدمي را ميريزد.
اين نكته بسيار مهم و قابل توجه است و از بهترين و شاخصترين آداب و
وظايف زاير قلمداد ميشود.
زيارتكننده بايد بكوشد كه زمان بعد از زيارت او نسبت به زمان قبل از
زيارتش تفاوت داشته و فرق كرده باشد و زيارت قبر شريف ولي خدا او را تكان
داده و متحول ساخته باشد.
 .13سيزدهمين امر كه شايسته است زاير مراعات كند اين است كه چون به
خواسته و مراد خود از زيارت رسيد و آن را به انجام رسانيد آماده خروج شود
و براي رفتن شتاب كند تا عظمت حرمت امام را كام ً
ال رعايت كرده باشد
و شوق و رغبت او نسبت به مرقد مطهر و حرم مقدس سخت و نيرومند گردد.
ولي خدا حضرت رضا
و در روايت رسيده كه هنگام خروج از مضجع مطهر ّ
و يا امامان ديگر صلوات اهلل عليهم اجمعين به صورت قهقرا بيرون بيايد و اين
گونه مشي را ادامه دهد تا زماني كه از حرم مطهر به كلي دور گرديده و قبر مطهر
امام ،از نظر او غايب گردد.
پس هنگامي كه خارج ميشوي پشت خود را به قبر مكن تا زماني كه

خارج شوي.
 .14چهاردهمين مطلب از آداب زاير آن است كه در آن بقعهي مباركه به
حاجتمندان و مستمندان انفاق كند و آنها را از مال خود بهرهمند سازد؛ زيرا پاداش
صدقه و بذل مال در راه خدا در آن مكان مقدس ،چند برابر است به ويژه انفاق و
2
احسان بر ذريهي طاهره يعني سادات و ذراري حضرت رسول اكرم.
1
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ديگر آداب مهم براي زاير
ً
ما در اينجا بعضي از آدابي كه ظاهرا ذكر نشده يادآوري ميكنيم:
 .1معرفت و شناخت شخص مزور ـ يعني امامي كه زيارت كننده به زيارتش
آمده ـ و اين عمدهي شرايط ،حاالت و آداب زاير است و مقصود آن است كه
انسان ،صاحب آن قبر شريف را امام مفترض الطاعه و شاهد و ناظر اعمال خود
بداند.
 .2شناخت آن مكان مقدس و حرم مطهر؛ يعني بداند كه اين بقعهي منور از
بيوت اهلل است كه خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد:
آْ
فِي بُيُ ٍ
وت أَ ِذ َن اهللُ أَن تُ ْرف ََع َويُذْ َك َر فِي َها ْاس ُم ُه يُ َسبِّ ُح ل َ ُه فِي َها بِال ْ ُغ ُد ِّو َوال َص ِ
ال * ِر َج ٌ
ال
ار ٌة َولاَ ب َ ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر اهللِ...؛ در خانههايي كه خداوند اذن در رفعت آن
لاَّ تُ ْلهِيه ِْم تِ َج َ
داد؛ خانههايي كه نام خدا در آنها برده ميشود و صبح و شام در آن تسبيح خدا
3
ميكنند مرداني كه نه تجارت و نه معاملهاي آنان را از ياد خدا و… باز نميدارد.
 .3سخنهاي َعبَث و بيهوده و حرف هاي بيفايده را ترك كند؛ زيرا اين مكان
مقدس بيت اهلل است و بيت النبي و بيت خاندان پيغمبر است .زاير در اين
حرمهاي مطهر در محضر شريف و مقدس امام معصوم سالم اهلل عليه قرار دارد و
با حجت بالغهي الهي مواجه و روبرو ميباشد؛ بنابراين بايد حد اعالي احترام و
اكرام نسبت به آن حرمهاي مطهر را رعايت كرد.
 .4از آداب زيارت اين است كه انسان كفش خود را در محدودهي حرم بلكه
نزديكيهاي آن از پا درآورد؛ اين مطلبي است كه از قرآن كريم استفاده ميشود
آنجا كه داستان حضرت موسي و رفتن او به كوه طور را بيان ميكند ميفرمايد:
ك إِن َ
َاخ َل ْع ن َ ْع َل ْي َ
إِن ِّي أَنَا َرب ُّ َ
َّك بِال ْ َوا ِد ال ْ ُم َق َّد ِ
س ُط ًوى؛ پس اي موسي!
ك ف ْ
 .1كامل الزيارات ،طبع سابق ،صص256و ،84وداع قبر حسينبنعلي.
 .2الدروس الشرعية ،طبع مدرسة النشر االسالمي ،صص 22و .24
 .3نور 36 ،و .37

كفشهاي خود را بيرون آر كه تو در سرزمين مقدس (طوي) هستي.
حرم من ّور امامان معصوم از وادي مقدس طوي و كوه طور كمتر نيست؛
حرم مواليمان حضرت امير المؤمنين و فرزندان پاك او اگر باالتر از وادي طور
نباشد كمتر نيست از اين رو بايد از حول و حوش ضريح مطهر و بقعهي مبارك آن
عزيزان پاي را برهنه ساخت .حتي اگر گنبد و ضريح و بارگاهي هم نداشته باشند.
 .5در آن حرمهاي مطهر و بقعههاي شريف صدا را بلند نکنید؛ زيرا اين حرمهاي
مطهر مثل خانه و مرقد پيامبر است كه خدا دربارهي آن ميفرمايد :الترفعوا
2
اصواتكم فوق صوت النبي؛ صداي خود را باالتر از صداي پيامبر نگيريد!
چون انوار طيبهي امامان ،اوصياي آن بزرگوار و پارههاي تن آن حضرت هستند
حكمي كه در مورد آن حضرت است دربارهي آنان نيز جريان دارد .آن عزيزان
خدا ،حاضر و ناظرند؛ بنابراين نبايد در حضور ايشان صدا را بلند كرد كه اين خود
سوء ادب و خالف اخالق فاضله است و نوعي بيحرمتي نسبت به آن ذوات
مقدسه و انوار قدسيه به حساب ميآيد.
بنابراين بايد صداي خود را چه در مقام خواندن اذن دخول و زيارت و چه به
هنگام دعا و مناجات و اذكار مقدس و تالوت قرآن ،پايين آورد.
 .6از جمله آداب زاير آن است كه در طول سفر يعني از هنگام حركت تا رسيدن
و فرود آمدن در كنار قبهي ساميه از خالف شرع بپرهيزد و به واجبات الهي سخت
اهتمام بورزد .به خصوص مواظبت داشته باشد كه نمازش در اثناي راه از بين نرود
و قضا نشود بلكه نماز ها را هر كدام سر وقت انجام دهد.
و نيز در مسير زيارت از نگاه كردن به نامحرم و نظر نمودن به زنان و دختران
ديگران و مراوده و گفتگو با نامحرمان سخت اجتناب كند كه خطر عظيم او را
تهديد ميكند.
رسول اكرم فرمود:
«باعدوا بين انفاس الرجال و النساء فان كانت المعاينة و اللقاء كان الداء الذي ال دواء
له؛ ميان نفسهاي مردان و زنان فاصله ايجاد كنيد و دوري ايجاد نماييد پس اگر
3
همديگر را ببينند و با هم مالقات كنند مرض و بيمارياي است كه دوا ندارد!!»
امت اسالمي مواظب دختران و پسران خود باشند؛ مبادا به قصد ثواب و
1
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 .1طه.12 ،
 .2حجرات.2 ،
 .3المحاسن و االضدا ِد جاحظ ،ص.159
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اندوختن پاداش الهي به زيارت بروند ولي در اثر مراعات نكردن احكام الهي و
مقررات مذهبي با كوله باري از گناه بازگردند و به جاي تقرب و نزديك شدن به
ساحت قدس ولي خدا ،قلب مبارك آن حجت بالغهي الهي را از خود رنجانيده و
خويشتن را مشمول نفرين آن بزرگوار قرار داده باشند.
ِ
 .7از آداب مهم سفر مقدس زيارتي اين كه در اثناي مسافرت زيارت و در بين
راه از ضايع كردن مال مردم و دزدي از باغات آنان و خالصه از تصرفات عدواني
بايد سخت احتراز كرد؛ هرگز زيارتي كه همراه با اين كار باشد پذيرفته نخواهد
شد و اگر چنين جرياني پيش آمد بايد با جديت تمام در پي جبران آن برآمد.
 .8تا ممكن است تشرف او به حرم مطهر و زيارت ،مقصد اصلي و هدف كلي
او باشد و آن را با كارهاي ديگر مخلوط و ضميمه نكند بلكه اصل مسافرت خود
را مادي ننمايد.
 .9اين كه از ازدحام جمعيت كه در نتيجه نميتوان نزديك به ضريح شود نگران
نباشد بلكه خدا را شكر كند كه دلها اين گونه در هواي حضرت رضاست كه
خداوند ثواب نزديك شدن و بوسيدن ضريح را به او خواهد داد.
 .10بر سر مكان عبادت و زيارت مجادله نكند؛ بلكه ايثار كند و خود در مكان
دورتري جا بگيرد و مراعات ادب كند كه خداوند اجر بيشتر به او خواهد داد .و
نيز در نماز خواندن و زيارت براي كسي ايجاد مزاحمت نكند و آرامتر بخواند.
 .11و از آداب الزم زاير اين است كه مردم شهر زيارتي مانند اهل مشهد يا اهل
كربال و نجف و ديگر مراكز زيارتي را احترام كند و با ادب كامل با آنان مواجه
شود؛ مبادا از وضع زايران و برخورد ناشايست برخي از آنان به تنگ بيايند و يا از
زايري خاطره بدي در ذهنشان بماند بلكه بايد چنان با آنها رفتار كرد كه همواره
ذكر خير زايران كنند.

بخش پنجم :زيارتي مختصر و پربار از حضرت رضا
الرضا
دراینجا مناسب است كه زيارتي مختصر از موليالوري حضرت عليبنموسي ّ
را ذكر كنيم تا هرجا كه هستيم چه در كنار قبر مطهر آن سيد ابرار و چه در نقاط
دور دست ،موالي عزيز خود را بدان زيارت كنيم و اگر مجال زيارتهاي مفصل
و طوالني نداريم به اين زيارت مختصر اكتفا نماييم.
ابن قولويه از علماي بزرگ و متقدم شيعه از بعضي از ائمه طاهرين روايت

كرده كه فرمودند :چون نزد قبر امام رضابروي بگو:
اللهم ّ
وحجتک علی من
الرضا المرتضی االمام التّقی النّقی ّ
علی بن موسی ّ
صل علی ّ
تامة زاکیة متواصلة متواترة
الص ّدیق ّ
فوق االرض و من تحت الثّری ّ
الشهید صالة کثیرة ّ
کافضل ما ص ّلیت علی احد من اولیائک.
پيش از اين ،يعني در ذيل ادب پنجم از آدابي كه شيخ شهيد ذكر فرموده بود،
زيارتي مختصرتر نيز براي حضرت رضا ذكر شد.
قم ،حوزهي علميه
علي كريمي جهرمي
ذي القعده  1428هـ ق
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تقدیم:
به ساحت مقدس امام رئوف و پناهگاه همهي شیعیان امام هشتم؛
الرضا «علیهآالفالتحیة والثناء»
علیبنموسی ّ
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پيشگفتار
سخنان اهل بیت پس از قرآن مهم ترین منبع دینی به شمار می رود .قرآن و
سنّت ،دو یادگار گران بهای پیامبر اسالم برای مسلمانان است که پیروی از آنها
مانع گمراهی و ضاللت خواهد بود .این احادیث که زوایای پنهان فراوان دارد؛
دنیای بزرگی از دانش و معرفت برای بشریت به همراه دارد و هر جملهي کوتاه
آن ،درس بزرگی برای انسان  ها خواهد بود.
نوشتاری که در پیش رو دارید گلچینی است از احادیث امام هشتم؛ علی بن موسی
الرضا که در مجموع چهل حدیث و درس زندگی است .در این احادیث،
ّ
موضوعات متنوعی از جمله دین شناسی ،عقاید ،زندگی و رفتار با خانواده ،اخالق
فردی و اجتماعی ،احکام و فلسفهي آن با شرح کوتاهی مورد بحث قرار گرفته
است.
قم
حسین علوی مهر
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دین و دین داری
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 .1ایمان
لب و ل َ ٌ
فظ بِال ِّل َس ِ
ان َعق ٌد بِال َق ِ
الج َوا ِر ِح،
امام رضا فرمودهاند:
«اإلیم ُ
ان و َع َم ٌل ب ِ َ
َ
ان اِلاَّ َه َکذَ ا؛ ایمان اعتقاد قلبی و جاری کردن آن بر زبان و عمل با
اإلیم ُ
لاَیَ ُک ُ
ون َ
1
اعضای بدن است؛ و تحقق ایمان جز این نمی باشد».
شرح :طبق این روایت ،ایمان دارای سه شاخصه است؛ اعتقاد قلبی در مسائل
اعتقادی ،جاری کردن شهادتین بر زبان و عمل کردن به فرامین الهی ،كه هر کدام
از این موارد نباشد ،ایمان شخص دارای اشکال است .با توجه به آیات قرآن و
روایات اسالمی ،علم و یقین به اعتقادات و مسائل دینی برای ایمان داشتن کافی
نیست .برای تحقق ایمان ،غیر از علم و یقین و اعتقاد قلبی و شهادتین ،تسلیم در
برابر خداوند و اجرای تمام فرمان هایی 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 ،دربارهي ایمان از آن حضرت سوال می کند
و امام رضا می فرمایند« :ایمان 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 این سه را نداشته باشد ،ایمان ندارد».
.2حقیقت ایمان
اإلیم ِ
ان َحتَّی
امام علی بن موسی الرضا می فرمایند« :لاَیَ َستک ِم ُل َعب ٌد َح ِقی َق َة
َ
ون فِی ِه ِخ َص ٌ
بر َع َلی
ال ثَال ٌ
الم ِع َ
یش ِة و َّ
یَ ُک َ
َث :التَّف ُّق ُه فیِ الدِّ ینِ و ُح ُ
سن التَّق ِدی ِر فِی َ
الص ُ
الر َزایَا؛ هیچ بنده ای به حقیقت ایمان نمی رسد؛ مگر اینکه دارای سه ویژگی
َّ
باشد :شناخت در دین ،برنامه ریزی صحیح در زندگی و شکیبایی بر سختی ها و
2
ناگواری های زندگی».
شرح :در این حدیث ،امام رضا سه برنامهي زندگی را برای رسیدن به
حقیقت ایمان بیان می فرمایند:
اخبارالرضا ،ج ،2ص.20
 .1عیون
ّ
الرضا ،ج ،1ص.285
 .2تحف العقول ،ص 525و بحاراالنوار ،ج ،78ص 339و مسند االمام ّ
برخی دانشمندان از روایت َ
ِیضة َعلَی کُلّ ُمسلِ ٍم َو ُمسلِ َمة» نیز همین استفاده را کرده اند که بعضی از علوم دینی
«طل َُب ال ِعلم فَر َ
واجب نفسی یا عینی است و بر هر فردی واجب است و برخی دیگر به عنوان مقدمهي واجب ،واجب می شود.
ر.ک :استاد شهيد مطهری ،تعلیم و تربیت در اسالم ،ص 30تا .32

شناخت در دین :اسالم ،مسلمانی می خواهد که نسبت به دین خود آشنا و آگاه
باشد؛ مسلمان و مؤمن آگاه ،به ِگرد گناه نمی رود ،شبهات در او تأثیر ندارد و
انحرافات فکری ایمان او را سست نمی کند.
برنامه ریزی صحیح در زندگی و مخارج آن :انسان مسلمان باید براي هزینههاي
زندگی ،برنامه ریزی مطلوبي داشته باشد و هزینهي زندگی را با نیازهای خود و
خانواده تنظیم کند؛ كه بهترین راه براي دستيابي به اين هدف ،میانه روی و اعتدال
در مخارج زندگی است.
شکیبایی و استقامت :از مهم ترین پایه های ایمان ،شکیبایی و استقامت در برابر
1
سختی ها است؛ تا جاییکه در روایات از آن ،تشبیه به سر برای بدن شده است.
راه رسیدن به کمال و باالترین درجات معنوی از مسير مشکالت و ناگواری های
زندگی و صبر در برابر آنها ميگذرد 2.برای رسیدن به حق باید 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 باید همیشه شکیبایی پیشه کرد.

 .1الکافی ،ج ،2صص 89و .90
 .2امام باقر می فرمایند« :بهشت با سختی ها و صبر پیچیده شده است؛ کسی که بر سختی های زندگی در دنیا شکیبا باشد،
وارد بهشت می شود»؛ الکافی ،همان.
الرضا ،ص 381و بحاراالنوار ،ج ،1ص.206
 .3الکافی ،ج ،1ص 44و فقه ّ
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 .3عمل بدون بینش
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِید ُه
السائ ِر َع َلی غَی ِر الطرِیقٍ لاَیَز ُ
یرة َک َّ
امام رضا می فرمایندَ :
«العام ُل َع َلی غَی ِر بَص َ
السی ِر إِلاَّ بُعدا ً َعنِ ال َّطرِیقِ ؛ آنکس که بدون بینش کاری را انجام دهد ،همانند
ُسر ُع ُة َّ
کسی است که بیراهه می رود؛ هر چه سریع تر حرکت کند ،از راه صحیح دورتر
3
میشود».
شرح :کارهای با شتاب ،بدون دقت و برنامه ریزی قبلی فرجام خوبی ندارند؛ و
پس از انجام کار ،روشن می شود که خطاهای زیادی در آن وجود دارد که ممکن
است برخی قابل جبران نباشد یا به سختی جبران شود .انسان باید در کارهای مهم
زندگی همانند خرید خانه يا ماشین ،ازدواج ،انتخاب شغل و ...دقت و بینش کافی
به خرج دهد .بینش رمز موضعگیری سالم و اصولی است؛ چراكه بینش ضریب
خطا را در کارها کاهش می دهد و مانع غافلگیر شدن خواهد بود.
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عقايد  
 .4توحید و شرک
«من َشبَّه اهللَ تَع َالَی ب ِ َخل ِق ِه فَ َه َو ُم ِش ٌ
رک َو َمن ن َ َس َب اِلَی َه َما
امام رضا می فرمایندَ :
فر؛ کسی که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرک و کسی که
ن َ َهی َعن ُه فَ ُه َو ک ِا ٌ
1
صفات ناقص و نهی شده به خداوند نسبت دهد کافر است».
شرح :یکی از پایه های اصلی توحید در صفات ،بی مانندی خداوند است ،یعنی
خداوند شبیه و مثل ندارد و نمیتوان او را به چیزی تشبیه کرد .خداوند از هر نظر
نامحدود و بی پایان 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 مایه ی بُعد و دوری از شناخت حقیقی خداوند خواهد شد.
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 .5شناخت؛ آغاز پرستش
امام رضا می فرمایند« :ا َ ّو ُل ِعبَا َد َة اهلل ِ َمع ِرفَتُ ُه َو ا َ ُ
وحید ُه؛ نخستین
صل َمع ِرفَ ِة اهلل ِ تَ ُ
مرحلهی پرستش شناخت و معرفت خدا است و پایهی معرفت خداوند ،توحید
2
و یگانهدانستن اوست».
شرح:
امام هشتم نخستین مرحلهي پرستش را شناخت و معرفت خداوند می دانند.
شناخت و معرفت از مهم ترین پایههای دینی به حساب می آید؛ بهگونه ای که در
زمرهی مهم ترین واجبات شمرده شده است .اسالم ضمن دعوت به فراگیری
شناخت و علم ،آن را برای بشر ضروری و الزم می داند و در آیات زیادی به
آگاهی و شناخت نسبت به صفات خداوند از جمله حکمت ،علم ،بصیرت ،عزت،
قدرت و دیگر صفات پروردگار 3تأکید شده است.
4
در برخی از آیات قرآن کریم هدف آفرینش جهان ،علم و معرفت دانسته شده؛
اساس ًا بدون معرفت و علم اسرار هستی قابل درک نیست و همین مسأله موجب
الرضا ،ج ،2ص.105
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،ج ،1ص.12
 .2عیون اخبار ّ
 .3بقره 3،و  209و  231و  233و حدید 17 ،و. ...
 .4طالق.12 ،

 .6عبادت و تفکر
ِ
ِ
ِ
لوة َو ان َّما العبَا َدة َکثَرة
یست العبا َدة َکثَرة ِّ
الصیا ِم و َّ
الص َ
امام رضا می فرمایند« :ل َ َ
التَّ َف ُّک ِر فِی اَمرِاهللِ؛ عبادت ،روزه و نماز زیاد نیست بلکه عبادت ،بسیار اندیشیدن در
1
امر خداوند است».
شرح :یکی از موضوعات مهم دین اسالم دعوت به تفکر و اندیشه است که
ارزشمند بلکه از بهترین عبادت ها نیز شمرده می شود و بهترین نوع آن اندیشه در
امر خداوند است .اندیشه در مناظر زیبای آسمان ها ،در وجود شگفتانگیز انسان،
در نعمت های خداوند ،در آفرینش موجودات روی زمین ،حیوانات ،گیاهان،
دریاها ،کوه ها ،جنگل ها ،شب و روز و ...ما را به شناخت آفریننده ای قدرتمند،
حکیم ،مدبّر و زنده می رساند و پس از چنین اندیشه ای است که انسان تسلیم
آفرینندهی خود و گوش به فرمان وی می شود و در نتیجه؛ نماز ،روزه و عبادات
 .1تحف العقول ،ص 802و وسائل الشیعه ،ج ،11ص 154و بحاراالنوار ،ج ،71ص322؛ مانند این سخن از امام حسن عسکری
در تحفالعقول نیز نقل شده است.
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امتیاز و برتری انسان بر سایر موجودات و کلید نجات انسان شده است.
شناخت خداوند متعال راه های مختلفی دارد و به تعبیری ُّ
«الط ُرق اِلَی اهلل ب ِ َع َدد
الخالئق؛ به تعداد خالیق راه به سوی خداوند وجود دارد» .البته باید توجه
ن ُ ُفوس َ
داشت که ذات خداوند را نمی توان شناخت؛ بلکه شناخت خدا از طریق شناخت
صفاتی مانند قدرت ،علم ،حیات ،حکمت ،عدالت و ...است.
یکی از مهم ترین صفات خداوند ،توحید و یگانگی او است که امام هشتم
نیز به آن اشاره کرده اند؛ زیرا
اوالً :توحید زیربنای شناخت تمام صفات خداست و هیچ یک از صفات بدون
توجه به اصل توحید قابل درک نیست.
ثانی ًا :زیربنای تمام ادیان آسمانی به ویژه قرآن کریم توحید است و غالب
بحث های قرآن کریم بر محور همین اصل دور می زند تا آنجا که برخی گمان
کرده اند قرآن دربارهی اصل وجود خدا سخنی ندارد و تمام حرف آن دربارهی
توحید است.
ثالث ًا :تمام عقاید اسالمی ،احکام ،قوانین آن و مسائل اجتماعی ،اخالقی و عبادی
از همین اصل سرچشمه می گیرد و سراسر قرآن بازتاب مسألهی توحید است.
رابع ًا :محور اصلی فعالیت پیامبران الهی نیز توحید و مبارزه با شرک بوده است.

دیگر را با شناخت انجام می دهد.
در این روایت نکته های دیگری نیز قابل استفاده است:
 .1عبادت منحصر به نماز و روزه بسیار نیست؛ بلکه عبادت کامل تفکر در
کارهای خداوند و آفرینش شگفتانگیز اوست ،که با آن متوجه میشود جهان
1
هستی عبث و بیهوده نیست و چنین عبادتی است که ارزشمند است.
 .2امام رضا می خواهند که انسان ها اعمال عبادی خودشان را با آداب و
شرایط و شناخت کامل انجام دهند.
 .3همین تفکر است که به زندگی انسان جهت مثبت می دهد ،انسان را وادار
میکند که از فرصت ها بهترین استفاده را بکند ،با هدف و معنا زندگی کند ،از
سرنوشت گذشتگان پند بگیرد و به دنبال فساد و پوچی نرود و در نهایت ،زندگی
آخرت خود را نیز تأمین کند.
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ُحسنظن به خداوند
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ
ند ظ ّنِ
امام رضا می فرمایند« :أحسن باهلل الظ َّن ف َّ
یقو ُل :أنا ع َ
َان اهلل َع َّز َو َجل ُ
إن َش َرا ً ف ََش ّر؛ به خداوند گمان نیک ببر! زیرا خداوند ع ّزوجل
یر و َّ
َعب ِد َی َّ
إن َخیرا ً ف ََخ ٌ
می فرماید :من نزد گمان بنده ام هستم؛ اگر نیک باشد ،پاداشش نیک و اگر شر
2
باشد ،پاداشش شر خواهد بود».
شرح :زندگی همواره با مشکالت و سختی ها همراه است و چه بسا بسیاری
از سختی های زندگی برای امتحان باشد؛ انسانی در زندگی موفق است که با
آنها مبارزه کند و ناامیدی به خود راه ندهد .بنابراین اگر کسی مبتال به سختی و
گرفتاری شد ،نباید به خداوند بد گمان شود و تصور کند خداوند او را دوست
ندارد و تمام سختی ها فقط برای اوست.
ِ
گرفتاری خود را به شانس و اقبال بد نسبت دهد
همچنین نباید سختی ها و
(چراکه شانس و اقبال امری موهوم و باطل است) .در برابر گرفتاری و سختی ها
نیاز به اندیشه ،صبر ،تصمیم گیری به موقع ،احساس امید ،استمداد از خداوند و در
نتیجه برخورد صحیح و معقول با آنها است؛ چه بسا این آزمایش و زمان سختی،
زیباترین و ماندگارترین لحظات زندگی انسان باشد.
 .1بحاراالنوار ،همان.
الرضا ،ج ،2ص.73
 .2عیون اخبار ّ

الرضا ،ج ،1ص، 49ح.3
 .1همان ،ص ، 80ح 3و مسند االمام ّ
 .2شوري.43 ،
 .3طه.115 ،
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پیامبران اولوالعزم
لی العز ِم َ
اب
صح َ
الن َّ ُه ْم کانُوا ا َ َ
والعز ِم ،ا ُ ِو َ
امام رضا می فرمایند« :اِن ّ َما ُس ِّم َی اُول ُ َ
الشرائ ِ ِع َو ال َ َعزائِم؛ پیامبران اولوالعزم در حقیقت به این سبب اولوالعزم نامیده شده اند
َّ
1
که دارای آيین و شریعت بوده اند».
شرح :خداوند برای هدایت بشر در طول تاریخ ،پیامبرانی را فرستاده است .برخی
پیامبران مانند حضرت نوح ،ابراهیم ،موسی و عیسی و محمد دارای کتاب و
شریعت هستند ،برخی پیامبران مانند حضرت داوود تنها صاحب کتاب هستند و
شریعت خاصی ندارند و برخی پیامبران دیگر نه کتاب دارند و نه شریعت.
گروه نخست را پیامبران «اولوالعزم» نامیده اند .اما در این زمینه که چرا آنان به
این نام خوانده می شوند و آیا تعدادشان همین پنج نفرند یا بیشتر؟ مطالبی مطرح
شده است که به توضیح آن می پردازیم:
«عزم» به معنای ارادهی محکم و استوار و «اولوالعزم» به معنای صاحبان اراده است.
در قرآن کریم« ،عزم» در چند معنا به کار رفته است که می توان به برخی از
آنها اشاره نمود:
عزم به معنای صبر؛ آنجا که خداوند می فرماید« :کسی که صبر کند و عفو
2
نماید؛ این از عزم امور است».
«و ل َ َقد َع َه ْدنَا إلَی آدم ِمن قَبل فنسی و لم نجد
عزم به معنای وفای به عهد؛ مانندَ :
ل ُه عزم ًا؛ پيش از اين ،از آدم پيمان گرفته بوديم؛ اما فراموش کرد؛ و عزم استواري
3
براي او نيافتيم!».
در آیهی  7سورهی مبارکهی احزاب نیز خداوند متعال چند نفر از پیامبران را نام میبرد
که از آنان پیمانهای محکمی گرفته است و آنها عبارتند از پیامبر اسالم ،حضرت نوح،
حضرت ابراهیم ،حضرت موسی و حضرت عیسی .از این پنج پیامبر بهطور ویژه پس
از آن نام میبرد که از همهی 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 این است که دارای شریعت و عزم
هستند» .که این مهم ترین ویژگی پیامبران اولوالعزم می باشد.
با توجه به آیات و روایات و بحث های گذشته می توان گفت اولوالعزم کسانی
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هستند که دارای ویژگی های زیر باشند:
 .1دارای شریعت جدید و آيین تازه باشند (همانطور که در سخن امام هشتم
آمده بود).
 .2از آنجا که هر شریعت و آيین جدیدی با مشکالت خاصی مواجه است و
مخالفان بیشتری خواهد داشت ،در پیامبران اولوالعزم نیاز به عزم و ارادهی آهنین
همراه با صبر و شکیبایی بیشتر خواهد بود.
 .3عهد و پیمان هایی که خداوند از این عده گرفته است ،شدیدتر و محکم تر
از سایر پیامبران الهی است.
 .4رسالت آنان جهانی است و به سوی شرق و غرب عالم فرستاده شده اند.
 .5رسالت آنان هم ِجن و هم انسان را در برمی گیرد.
 .6آنان در میان سایر پیامبران دارای برتری هستند و نبوت سایر پیامبران نیز بر
محور آنان می چرخد.
 .7پیامبران اولوالعزم عبارتند از حضرت نوح ،حضرت ابراهیم ،حضرت موسی،
حضرت عیسی ،حضرت محمد.
تعداد پیامبران اولوالعزم نیز طبق دیدگاه معروف میان دانشمندان اسالمی و
1
استفاده از آیات و روایات همان پنج نفر می باشد.
آیا معراج پیامبر قابل تکذیب است؟
ِ
َ
رسول اهلل؛ کسی که
عراج فَ َقد کَذّ َب
امام رضا می فرمایند« :من َک َّذ َب بِال ِم ِ
2
معراج پیامبر را تکذیب کند ،رسول خدا را تکذیب کرده است».
شرح« :معراج» از عروج به معنای باالرفتن است ،نیز به معنای سیر روحانی و
معنوی آمده است و منظور از آن طبق آیات قرآن و روایات فراوان و معروف
میان دانشمندان اسالمی این است که پیامبر هنگامیکه در مکه بودند به قدرت
پروردگار در یک شب از مسجدالحرام به مسجداالقصی در بیت المقدس که
(فاصله آن بیش از یکصد فرسنگ است) رفته و در آنجا به آسمانها صعود
نمودهاند تا آثار قدرت و عظمت پروردگار را در پهنهي گیتی مشاهده نمایند و
همان شب نیز به مکه بازگشتند.
این سیر با جسم و روح توأما انجام گرفته است؛ به خالف دیدگاه برخی که آن
درالمنثور ،ج ،6ص.)45
 .1در برخی روایات تا عدد  313نفر نیز برای پیامبران اولوالعزم بیان شده است؛ (ر.ک :سیوطیّ ،
الرضا ،ج ،1ص.81
 .2صفات الشیعه ،ص 92و مسند االمام ّ

طراوت قرآن
َ
ِ
دون ٍ
زمان َو لاَ لنَّ ٍ
اس
امام رضا میفرمایندَّ :
جعل القرآن ل َز َمان َ
«ان اهلل َتعالَی لَم یَ َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ناس فَ ُه َو فِی ُک ِّل َز َم ٍ
دون ٍ
َض إلَی یَو ِم القیامة؛ خداوند ،قرآن
دید و عنَ َد ُکل قَو ٍم غ ٌ
ان َج ُ
َ
را برای زمان خاص و مردم خاصی قرار نداده است و قرآن در هر زمانی ،تازه و
 .1اسراء.1 ،
 .2جهت اطالع بیشتر ر.ك :تفسیر المیزان ،ج ،13صص 5تا  34و تفسیر نمونه ،ج ،12صص 7تا  20و تفسیر مجمع البیان،
ج 5و  ،6صص 609تا .612
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را به معراج روحانی شبیه یک خواب یا مکاشفهی روحی تفسیر کرده اند.
در دو سوره از قرآن کریم به مسألهي معراج اشاره شده است:
در نخستین آیه از سورهی مبارکهی اسراء که می فرماید« :پاک و منزه است
خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجدالحرام به مسجداالقصی که گرداگردش
1
را پُربرکت ساختیم ،برد تا آیات خود را به او نشان دهیم ،او شنوا و بیناست».
در این آیه دو نکتهی قابل توجه وجود دارد :یکی تعبیر « َعب ِدهِ» است که بر
این داللت دارد که معراج ،سیر جسمانی و روحانی با هم بوده است نه سیر روح
بهتنهایی و نیز داللت می کند که این افتخار به خاطر مقام عبودیت و بندگی آن
حضرت بوده که باالترین مقام برای انسان است.
و دیگری تعبیر «لَی ً
ال» است که نشان می دهد سیر پیامبر از مسجدالحرام به
مسجداالقصی و معراج ایشان در یک شب بوده است.
در سورهی مبارکهی نجم از آیهی  13تا  18نیز به سیر آسمانی پیامبر و
جریان معراج اشاره شده است؛ آنجا که در تعبیری میفرماید« :مازاغ البَصر و
ما َطغَی؛ چشم پیامبر دچار خطا و انحراف و طغیان نشده است» .این عبارت که
چشم پیامبر دچار خطا نشده است ،نشان می دهد که حادثهی معراج در بیداری
اتفاق افتاده است نه در خواب و حالت مکاشفه؛ بلکه هدف اصلی از معراج این
بود که روح بزرگ رسول خدا با مشاهدهی اسرار عظمت خدا در سراسر جهان
هستی به ویژه عالم ملکوت ،دید تازه و آگاهی کاملی بیابد تا بتواند با آن ،رهبری
و هدایت انسان ها را به خوبی بر عهده گیرد.
نتیجه اینکه جریان معراج پیامبر امری قطعی است و قابل تکذیب نمی باشد
و به همین جهت امام هشتم فرمودند« :کسی که معراج را تکذیب کند ،رسول
2
خدا را تکذیب کرده است».

نزد هر جمعیتی ،باطراوت است».
شرح :قرآن ساختهي اندیشه 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 پیامهایش؛
همچون عدالتخواهی ،احسان و ...منطبق با فطرت بشر است که همهي انسانها در
هر زمان از آن بهره میبرند و در هیچ زمانی کهنه نمیشود ،به همین دلیل هر چه آن را
بخوانند تازهتر و جالبتر است و محتوای آن همیشه طراوت دارد.
علت اینکه قرآن در همهی عصرها باطراوت است ،ویژگی های خاصی است
که در درون آن نهفته است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
 .1هماهنگی قوانین قرآن با خواسته های طبیعی و فطری انسان و سایر موجودات
و به قول معروف هماهنگی تشریع با تکوین.
 .2وجود الیه های پنهان در قرآن؛ بهطوریکه قرآن دارای ظاهر و باطن است.
 .3اعتبار بخشیدن به عقل.
 .4وجود قواعد و اصول حاکم که می تواند حاکم و ناظر بر قوانین دیگر باشد
مانند« :قاعدهی الحرج»« ،قاعدهی یسر و نفی عسر» و...
1
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امامت سررشتهی دین
ِ
َ
الدنیا
ام زمام ِّ
الدین و نظام المسلمین و َصالح ُّ
امام رضا میفرمایندَّ :
اإلم َ
«إن َ
الصالة و ال َّزکاة
و ِع ّز المؤمنین ،االمام االسالم النامی و فرعه السامی ،باإلمام تمام َّ
الجهاد؛ امام ،سررشتهي دین و نظم دهندهي امور مسلمانان
الصیام و
و ِّ
الحج و َ
ّ
و صالح دنیا و بزرگ مندی مؤمنان است .امام بنیان و ریشهی اسالم است ،به
2
واسطهی امام است که نماز ،زکات ،روزه ،حج و جهاد به کمال می رسد».
شرح :امام به منزلهي 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 .اساس ًا جوامع
بشری برای بقا و تداوم حیات خود نیازمند رهبر و پیشوای شایسته هستند ،هرچه
این پیشوا سالم تر ،عالم تر ،شجاع تر و زیرک تر باشد؛ جامعه را بهتر اداره می کند.
 .1سفینة البحار ،ج ،7ص.249
 .2تحف العقول ،ص.796

امام در واقع همهی جنبه های زندگی مادی و معنوی انسان را رهبری می کند ،به
همین جهت امام هشتم به مهم ترین ویژگیهای اجتماعی و فردی پیشوای جامعه
اشاره می کنند که عبارت است از:
امام ،سررشتهی دین است؛ زیرا آگاهترین فرد در دین میباشد که مطالب دینی باید
از او گرفته شود و سخن و کردار امام به عنوان قانون زندگی هر مسلمان است.
امام ،نظم دهندهي امور مسلمانان و صالح دنیا است.
امام ،عزت دهندهي مؤمنان است.
امام ،ریشهي اسالم ،فزاینده و شاخهي آن است؛ امام بنیان و ریشهی اسالم
است زیرا دین با اندیشه های امام همچنان زنده و دارای حیات است.

گریه بر امام حسین
کیت َعلی
امام رضا خطاب به شخصی(فرزند شبیب) میفرمایند« :إن ب َ َ
ِ
یک َغ َف َر اهللُ ل َ َ
ک َع َلی َخ ّد َ
الحسینِ  حتّی تَ ِصیَر ُد ُمو ُع َ
َنب ا َ َذنَبتُ ُه َصغیرا ً
ك ُک َّل ذ ٍ
َ
الرضا ،ج ،2ص.130
 .1عیون اخبار ّ
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شناخت امامان
ات
مات و ل َ ْم یَع ِرفُ ُهم َم َ
«من َ
امام رضا دربارهی معرفت به امامان میفرمایندَ :
َمیتَ ًة جا ِهلَّیةً؛ کسی که بمیرد و امامان خود را نشناسد ،به مرگ جاهلیت مرده
1
است».
شرح :طرح مسألهي امامت در شیعه ،طرح شخصی نیست بلکه طرحی است
برای حرکت فرد و جامعه به سوی کمال و سعادت و منظور از آن ،ارائهي رهبران
و الگوهای دینی و دنیایی مردم در تمام زمینه هاست.
به همین جهت پیروی از آنان بدون شناخت امکان پذیر نیست؛ اگر آنان را
نشناسیم حقیقت دین را نشناخته ایم و اگر کسی نداند دین چیست ،گویا دین
ندارد .در زمان جاهلیت پیش از اسالم نیز مردم پیشوا و دینی نداشتند ،نسبت به
احکام و مسائل دینی نادان بودند و در حالت کفر به سر می بردند تا اینکه پیامبر
اسالم  ظهور کردند و آنها را نجات دادند .راه نجات انسانها پس از نبوت،
بهره بردن از وجود امامان معصوم است تا مردم را به دین صحیح هدایت
کنند؛ زیرا به اعتقاد شیعه امام ،آگاه ترین و عادل ترین فرد جوامع است ،دارای
مقام عصمت و تمام حرکات و سکنات او حساب شده و قابل الگوبرداری است.

کان أو َکبِیرا ً قَلِی ً
ک بر
ال کان أو کثِیراً؛ اگر بر حسین گریه کردی تا اینکه اش 
َ
گونه هایت جاری گشت ،خداوند هر گناهی را که انجام داده ای؛ کوچک باشد یا
1
بزرگ ،کم باشد یا زیاد ،همه را میآمرزد!»
شرح :با اثرترین و غم انگیزترین حادثهی جهان اسالم ،قیام امام حسین
و حادثهي کربال است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود .یکی از راه های
ارتباط با سیدالشهدا شرکت در مراسم عزاداری ایشان و گری ه بر آن حضرت
است .از دو جهت بر ما مسلمانان الزم است با این جریان در ارتباط باشیم؛ یکی
از این جهت که حسین بن علی پیشوای مسلمانان و فرزند رسول خدا
هستند و دیگر از این جهت که این 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؛
دین اسالم را حیات جدیدی بخشیدند و چراغ هدایت و شمع فروزنده جوامع
گردیدند.
رهتوشه()2
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سه روز هولناک
وم
ون َهذَ ا َ
أوح َ
امام رضا میفرمایندَّ :
الخ ُ
ش ما یَ ُک ُ
لق فِی ثَلاَ ثَ ِة َم َوا ِط َن :یَ َ
«إن َ
وم یُبَ َع ُث
يُول ِ ُد َو يَ ْخ ُر ُج ِمن بَطنِ ا ُ ِّم ِه فَیَ َری ُّ
وت فَیُ َعایِ ُن َ
وم یَ ُم ُ
اآلخ َر َة َو أه َل َها َو یَ َ
الدنیَا و یَ َ
فَیَ َری ا َ َ
الدنیَا ؛ وحشتناک ترین حالت برای مخلوق سه زمان
حکام ًا ل َ ْم یَ َر َها فِی َدا ِر ُّ
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 دیگر زنده
2
می شود و احکامی را می بیند که در دنیا ندیده بود».
شرح :امام هشتم در این روایت به سه روز خطرناک و سرنوشت ساز در
زندگی انسان ها اشاره می کنند که هر سه روز آغاز فصل نوینی برای انسان می باشد
و سالمتی در آنها بسیار مهم است که جز به لطف خداوند میسر نمی شود .آن
سه روز عبارتند از:
 .1روز تولد :یکی از روزهای هولناک زندگی انسان که کسی به یاد نمی آورد
زمانی است که نوزاد از عالم جنینی به دنیا منتقل و یکباره به یک محیط ناآشنا
وارد می شود .در اثر این نقل مکان به او هیجان و اضطراب دست می دهد به همین
علت نوزاد هنگام تولد دارای اضطراب و گریهي شدید است.
 .1همان ،ج ،1صص 268و .269
 .2تفسير نور الثقلین ،ج ،3ص ،335ح .75

 .2روز مرگ :یکی از حاالت بسیار سخت و وحشتناک انسان ،زمان مرگ
اوست .از حاالتی که هنگام مرگ وجود دارد یکی هیجان و اضطراب فوق العاده
شبیه حالت مستی است که انسان احساس می کند در حال انتقال به جهان
الموت» تعبیر می کند آنجا که
کر َة َ
ناشناختهی دیگری است و قرآن از آن به َ
«س َ
1
الحق؛ سرانجام سکرات مرگ فرا می رسد».
الموت ب ِ َ
میفرمایدَ :
کر َة َ
«و َج َ
اءت َس َ
همچنین حالت دیگری در زمان مرگ وجود دارد که بسیار سخت و شدید است
2
و به آن «غمرات» به معنای «شداید مرگ» می گویند.
 .3روز رستاخیز :روز رستاخیز روزی است که مردگان بار دیگر جهت حسابرسی
اعمال خود زنده می شوند؛ این همان روزی است که همه از قبرها سراسیمه و
شتابان خارج می شوند در حالی که چشم هایشان از شدت وحشت به زیر افتاده و
پرده ای از ذلت و خواری آنها را پوشانده است .این همان روز وحشتناکی است
که قرآن می فرماید« :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
3
که مست نیستند ،ولی عذاب خدا شدیدتر است».
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هدف و زندگی
ِ
اک َکأن َ
«إعم ْل لدنُیَ َ
إعم ْل
َّک تَعیِ ُ
ش اَبَدا ً َو َ
امام علی بن موسی الرضا میفرمایندَ :
ک َک َان َ
آِل َخ َرتِ َ
وت غَداً؛ برای دنیای خود به گونه ای عمل کن که گویا همیشه
َّک تَ ُم ُ
4
می خواهی بمانی و برای آخرتت آنچنان عمل کن که گویا فردا خواهی مرد».
ِ
خالق آن حکیم است و
شرح :در جهان هستی هیچ چیز بی هدف نیست؛ زیرا
کار عبث و بیهوده از او امکان ندارد.
امام علی در سخنی می فرمایند« :خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به
5
حال خود وا نگذاشت».
 .1ق.19 ،
 .2در قرآن آمده است« :و لو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت؛ هنگامیکه ببینی این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند»
(انعام.)93 ،
 .3معارج 43 ،و .44
 .4وسائل الشیعه ،ج ،12ص.49
 .5نهج البالغه ،فیض االسالم ،خطبه .63
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زندگی و خانواده

آنچه مهم به نظر می رسد شناخت هدف صحیح زندگی است و اینکه انسان
بداند برای چه آمده است و به کجا میرود؟ و به قول شاعر:
همه روز ،فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ،ننمایی وطنم
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برنامه های اساسی زندگی
َ
ِ
ِ
ِ
امام رضا میفرمایندَ « :ع َل ُ
الو َر ِع َو اإلجتَ َهاد َو أ َداء ا َ
ال َمانَة َو
یک ْم بِتَ َق َوی اهلل َو َ
الح ِد ِ
اء ُم َّحم ٌد؛ بر شما باد به پارسایی ،ترس از
یث َو ُحسنِ َ
ِصدقِ َ
الجوا ِر فَب َهذَ ا َج َ
خدا ،کوشش در طاعت و بندگی ،ادای امانت و راستگویی و ُحسن همجواری؛
1
اینها اساس رسالت پیامبر است».
شرح :امام هشتم به چهار برنامهي ارزشمند زندگی که بر اساس رسالت
پیامبر اسالم بیان شده است ،اشاره می نمایند تا افراد بتوانند خود را با دین
اسالم هماهنگ نموده و زندگی بهتری داشته باشند.
 .1تقوا و ترس از خدا :یکی از مهم ترین رازهای سعادت در دنیا و آخرت،
پرهیزکاری و ترس از خداست.
 .2اداي امانت :مسلمان باید در جامعه مورد اعتماد و تکیه گاه افراد مختلف باشد
و منظور از این امانت ،تنها امور مادی نیست؛ بلکه شامل راز و گفتار محرمانه نیز
میشود.
 .3راستگویی :راستگویی در نجات انسان ها بسیار مؤثر است؛ زیرا زمینهي
انجام کارهای صحیح ،رسیدن به هدف ،ثبات فکری و ثبات عملی خواهد بود.
همچنین راستگویی نشانهي سالمت انسان و مطابقبودن پندار با گفتار یا ظاهر با
باطن است.
 .4رعایت حق همسایه :رفتار پسندیده و معاشرت نیکو با همسایهها موجب
جلب محبت آنها خواهد شد .کمک کردن به همسایگان از مهم ترین وظایف
هر مسلمان است و چون انسان موجودی اجتماعی است و زندگی همواره با
مشکالت و سختی ها همراه است ،انسان ها به کمک یکدیگر نیازمندند و چه کسی
بهتر و نزدیک تر از همسایه خواهد بود؛ نیکرفتاری باعث ارتباط ،پیوند مستحکم،
 .1بحار االنوار ،ج ،78ص.348

رفت و آمد و از بین رفتن احساس تنهایی و غربت خواهد شد.
تالش برای زندگی
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
«إن الذی یَط ُل ُب من فَضلٍ یَ ُک ُّف بِه َعیَِال َ ُه اَعظ ُم ا َ َجرا ً م َن
امام رضا فرمودَّ :
الم َجا ِه ِد فِی َسبِیلِ اهللِ؛ کسیکه به دنبال روزی و فضل خداوند باشد تا هزینهي
ُ
خانوادهی خود را تأمین کند ،پاداشش بیشتر از کسی است که در راه خدا جهاد
1
کند».
شرح :هر مسلمانی باید برای بهدست آوردن روزی حالل و برطرفکردن
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.
لذا انسان در حد توان باید به خود متکی باشد؛ اگرچه برای کسب و
بهدستآوردن روزی به شهرهای دوردست سفر کند.

 .1بحاراالنوار ،ج ،78ص 339و میزان الحکمه ،ج ،4ص ،119ح .7204
الرضا ،ص 12و بحاراالنوار ،ج ،71ص ،38ح .34
الرضا ،ج ،2ص 38و صحیفة ّ
 .2عیون اخبار ّ
 .3اخالق شبّر ،صص 25تا  ،27ترجمه جباران ،انتشارات هجرت.
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مهربانی با خانواده
َ
ِ
ِ
ِ
َ
حس ُن النَّ ِ
أحسنُ ُهم ُخ ُلق ًا و اَلط ُف ُهم ب ِ َاهله َو
اس ا َ
یمان ًا َ
امام رضا میفرمایند« :أ َ
أَنَا أَ َلط َف ُکم ب ِ َأهلِی؛ کسی ایمانش بهتر از دیگران است که اخالقش نیکوتر و با
2
خانواده اش مهربان تر باشد و من ،مهربان ترین فرد نسبت به خانواده ام هستم».
شرح :ایمان دارای مراتبی است که در این روایت به دو مرتبهی آن اشاره شده
است؛ یکی اخالق نیکو با مردم و دیگری مهربانی با خانواده.
اخالق نیکو از بهترین عباداتی است که اسالم به آن سفارش می کند تا جاییکه
پیامبر اسالم یکی از اهداف بعثت خود را تکمیل اخالق می داند .اخالق خوب
3
از عوامل ورود به بهشت ،آبادی خانه ها و طوالنیشدن عمر برشمرده شده است.
مهربانی با خانواده رتبهی دیگری برای ایمان است که در تداوم و آرامش
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
آنها راضی نیستند.
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نیکی به پدر و مادر
الدینِ َو ِ
اج ٌب َو اِن کانا ُمش ِرکَینِ َو لاَ َطا َع َة ل َ ُه َما فِی
الو َ
امام رضا میفرمایند« :ب ِ ُّر َ
َم ِ
عصیَ ِة اهلل ِ ع َّز َو َج َّل؛ خوشرفتاری با پدر و مادر ،اگرچه مشرک باشند واجب است
1
اما پیروی از آنان در امر حرام و گناه صحیح نیست».
شرح :یکی از زیباترین آموزه های دین اسالم نیکی به پدر و مادر است .رعایت
حقوق والدین آنقدر مورد اهمیت این دین آسمانی است که در آیاتی 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 ظریفی دربارهی نیکی به پدر و مادر وجود دارد که رعایت آنها
موفقیت های زیادی در طول زندگی برای انسان به ارمغان می آورد و به تعدادی
اشاره میکنیم:
 .1در چهار آیه از سوره های مختلف قرآن (آیهی  151سورهی مبارکهی انعام،
آیهی  36سورهی مبارکهی نساء ،آیهی  23سورهی مبارکهی اسراء و آیهی 83
سورهی مبارکهی بقره) بعد از مسألهي توحید و دعوت به یگانگی و پرستش
خداوند ،نیکی به پدر و مادر سفارش شده است و این همردیفبودن میرساند که
خداوند تا چه اندازه برای پدر و مادر ارزش قايل است.
 .2در برخورد و نوع سخنگفتن نباید صدای خود را بلندتر از صدای پدر و
مادر بُرد.
 .3با آنان باید به نرمی و نیکی سخن بگوییم نه با تندی و فریاد.
 .4سخن تند ،توهین آمیز ،حرف های بی ادبانه یا به تعبیر قرآن «اُف گفتن» در
برابر پدر و مادر جایز نیست.
 .5باید مراقب باشیم که هنگام راهرفتن بر والدین سبقت نگیریم و حتی قبل از
آنان ننشینیم.
 .6هر انسانی باید احسان به والدین را بی واسطه و به دست خود انجام دهد.
 .7فرزند در هر موقعیت و مقامی که باشد باید در مقابل والدین متواضع و
فروتن باشد.
 .8در احسان به والدین ،مسلمان یا خوشاخالق بودن آنان شرط نیست؛ بلکه
حتی اگر مشرک یا بداخالق باشند ،باز هم احترام و احسان به آنان الزم است.
 .9فرمانبرداری از پدر و مادر اگر چه الزم است؛ اما بنا بر فرمایش امام رضا
الرضا ،ج ،2ص.132
 .1عیون اخبار ّ

اگر در مسیر شرک و کفر و بر خالف دستورات دین دستوری صادر کنند ،نباید
از آنان پیروی نمود.
 .10میان حکم و فرمان هر یک از پدر و مادر تفاوتی نیست.

اخالق
فروتنی
َ
َ
ِ
ِ
َ
اه؛ تواضع در
امام رضا میفرمایند« :التَّ َو ُ
اس َما تُح ُّب أن تُعط ُ
اض ُع أن تُعط َی النَّ َ
برابر مردم آن است که آنچه را دوست داری دیگران به تو بدهند ،تو به دیگران
2
ببخشی!»
شرح:
انسان دوست دارد اگر دیگران می خواهند چیزی به او بدهند؛ زايد بر زندگی،
دورریختنی و فاسد نباشد؛ بلکه دوستداشتنی ،زیبا ،ارزشمند و قابل استفاده
الرضا ،ج ،2ص 44و بحاراالنوار ،ج ،74ص.91
 .1عیون اخبار ّ
 .2الکافی ،ج ،2ص 124و بحاراالنوار ،ج ،75ص 135و میزان الحکمه ،ج ،10ص ،503ح .21535
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ارتباط با خویشاوندان
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أجله َو یُ َزا َد فی ِرزقه فَلیَصل َرحمه؛
نسأ فی َ
امام رضا میفرمایندَ :
«من َس َّر ُه أن یُ َ
کسیکه دوست دارد عمر طوالنی داشته باشد و روزی اش بیشتر گردد ،صلهی
1
رحم نماید و به خویشاوندانش رسیدگی کند».
شرح :نزدیکترین افراد به انسان ،خویشاوندان هستند؛ رابطهی آنها با یکدیگر از
نظر اسالم از مهمترین وظایف اجتماعی و به عنوان یک وظیفهی دینی تلقی میشود
که هیچ قانون اخالقی دیگری جایگزین آن نمیشود .محبت ،تعاون و همکاری با
خویشاوندان باعث نزدیکت ر شدن افراد و نسبتها به یکدیگر میشود.
صلهي رحم یک حرکت انسان دوستانه است که قرآن و روایات نسبت به
آن اهمیت فوق العاده ای قايل شده است و فلسفهی آن پیوند بزرگ اجتماعیِ
مسلمانان است؛ چرا که همیشه برای اصالح ،تقویت و عظمتبخشیدن به یک
اجتماع بزرگ از جنبه های مختلف اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و نیز اخالقی و
معنوی باید از واحدهای کوچک آغاز کرد و با اصالح و تقویت خانواده ها،
جامعهی بزرگ مسلمانان نیز اصالح و تقویت خواهد شد.

باشد .بنابراین شایسته است اگر او نیز می خواهد به دیگری چیزی بدهد؛ همین
ویژگی ها را دارا باشد.

رهتوشه()2
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نیمی از عقل
ِ
ِ
امام رضا میفرمایند« :التَّ َو ُّد ُد الَی النَّ ِ
العقلِ ؛ محبت به مردم ،نیمی از
اس ن َ
صف َ
1
عقل انسان است».
شرح :بخشی از یک زندگی خوب و موفقیت آمیز ،برخوردهای معقول و
خردمندانهی انسان در زندگی شخصی و در برابر افراد مختلف جامعه است.
محبت میتواند نقش سازندهای برای خود فرد و آرامش اجتماعی برای مردم داشته باشد
و حتی از همیاری و همفکری آنان نیز استفاده نماید .محبت یک اصل کلی است که
گاهی با برطرف کردن مشکل ،گاهی با همفکری و مشاوره ،گاهی با خوشزبانی و
همدلی و گاهی با خوشرویی و مانند آن امکانپذیر است و این ،همان معاشرت خوب
با مردم است که نشانهي خردمندی و عقل سلیم انسان است.
دوست و دشمن
ِّ
ِ
«صدیِ ُق ُکل امر ٍِي َعق ُل ُه َو َع ُد ُّو ُه َجه ُل ُه؛ دوست هر انسانی
امام رضا میفرمایندَ :
2
ِخرد او و دشمنش ،نادانی اوست».
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 تفریط جلوگیری نماید و باعث
شود تا همیشه سبز روح و سبزرو و منشأ خیر باشد .انسان در مقابل چنین دوستی
یک دشمن نیز دارد و آن ،جهل و نادانی هر فرد است .نادانی می تواند ریشهی هر
بدی باشد و به فرد و جامعه آسیب برساند.
سه چیز مبغوض خداوند
َ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
الم ِ
یل َو ال َق َ
ض الق َ
ؤال؛
امام رضا فرمود« :إ َِّن اهلل یُبغ ُ
ال َو َکثَر َة ُّ
ال َو ا َضا َع َة َ
خداوند جدال (قیل و قال) و از بین بردن مال و درخواست زیاد از دیگران را
3
دشمن می دارد».
 .1تحف العقول ،ص ،520و بحاراالنوار ،ج ،78ص.335
 .2تحف العقول ،ص. 804
 .3تحف العقول ،ص.467

شرح :در حدیث فوق سه چیز موجب خشم خداوند معرفی شده است:
 .1جدال 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 تحریک خشم و قوهي غضب
انسان می شود.
 .2ضایعکردن اموال :بیهوده مصرفکردن و از بین بردن اموال یا اسراف،
بی توجهی به نعمت الهی و در نتیجه کفران نعمت خواهد بود.
 .3درخواست از دیگران :برخی برای رفع نیازمندی خود شخصیتشان را در
مقابل افراد دیگری که خود نیازمندند کوچک می کند و با مطرح کردن تقاضاهای
غیرضروری نزد این و آن ،خود را وابسته و نیازمند میسازند و شخصیت انسانی
ک نمودن و خواری
خویش را در هم می کوبند .هر درخواست مساوی است با سب 
شخصیت انسان .درخواست باید از کسی باشد که بی نیاز کامل است و او خدا
است؛ نه انسانی که تمام وجودش فقر محض می باشد.

حیا و شرم
ِ
اإلیم ِ
ان؛ حیا از نشانه های ایمان است».
امام رضا میفرمایندَ :
اء م َن َ
«الحیَ ُ
شرح :روابط اجتماعی بر اساس موازین خاص صورت میگیرد .سخن گفتن با یکدیگر،
2

 .1وسايل الشيعه ،ج ،14ص ،22ح .6
الرضا ،ج ،2ص.239
 .2عیون اخبار ّ
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طرح دوستی و برادری
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجنَّة؛ کسیکه در راه
«منِ استَ َفا َد أ ًخا فی اهلل استَ َفا َد بَیتًا فی َ
امام رضا فرمودَ :
1
خدا برادری به دست آورد ،خانه ای در بهشت برای خود فراهم ساخته است».
شرح :یکی از آداب اجتماعی اسالم انتخاب دوست و برادری باایمان در زندگی
است.
دوست مؤمن به خاطر ایمان و اعتقادی که دارد خود را در برابر دیگری مسئول
میداند ،او را به نیکی تشویق میکند ،از بدی باز میدارد ،راهنمای اوست ،خیانت
نمیکند ،به او ستم روا نمیدارد ،فریبش نمیدهد ،در سختیها یاور خوبی است و به
وعدهای که میدهد پایبند است .دیگر اینکه دوست و برادر باایمان با کارهای خویش،
انسان را به یاد خدا میاندازد .در واقع صداقت و راستی را به طور کامل مراعات
میکند؛ چنین دوستی باعث میشود انسان به سعادت و بهشت راهنمایی شود.

رهتوشه()2

برخوردها ،نوع پوشیدن لباس و ...دارای قلمرو خاصی است که باید رعایت شود.
بهویژه حیا و عفت در زنان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بیشتر در
معرض طمع و تهاجم مردان فاسد قرار دارند به همین جهت باید در سخن گفتن،
پوشش و حجاب خود ،عفت و حیای کامل و الزم را رعایت نماید.

رهتوشه()2
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اندوه زدایی از قلبها
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة؛ هر کس
امام رضا میفرمایندَ :من ف ََّر َج من ُمؤمن ف ََّر َج اهلل من قَلبِه یَ َ
وم القیَ َ
1
که اندوهی از مؤمنی بگشاید ،خداوند در روز قیامت ،اندوه از قلبش بزداید».
شرح :یکی از ویژگیهای افراد بزرگ و شایسته این است که تنها به خود فکر
نمیکنند و به فکر دیگران نیز هستند؛ بهطوریکه یکی از مهمترین برنامههای آنها
گرهگشایی از کار دیگران ،برطرف کردن مشکلی از زندگی آنان ،دلجویی ،مدارا کردن و
زدودن اندوه از قلب و چهرهی سایرین است .چنین افرادی دارای روحی بزرگ هستند.
گره گشایی از کار دیگران ضمن این که بسیار ارزشمند است ،آثار و ثمرات
فراوان نیز دارد از جمله اینکه :روح انسان را شاداب و قلب دیگری را شاد
میکند ،جامعهي اسالمی از وی راضی و به وجود چنین شخصی افتخار می کنند.
گناه پنهان و آشکار
ِ
ِ
ِ
ِ
السیِئَة َمخذُ ُ
ور ل َ ُه؛ کسی
المستَت ُر ب ِ َّ
یع ب ِ َّ
المذ ُ
السیئَة َمغ ُف ٌ
ول َو ُ
امام رضا میفرمایندُ :
که گناه را نشر دهد ،مطرود است و آنکه گناه را پنهانی انجام دهد ،مشمول
2
آمرزش الهی است».
شرح :پاکی جامعه به پاکی انسان و فرزندان کمک می کند ،همانگونه که آلودگی
جامعه در خانواده سرایت می کند؛ بر همین اساس ،اسالم ضمن آنکه 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؛ زیرا گناه فضای جامعه را
مسموم و آلوده می کند و حرمت آن را از بین می برد.
حریم جامعهی اسالمی و حفظ ظواهر آن اقتضا می کند که در برابر فساد سد
ایجاد شود و از نشر گناه و تجاهر به فسق جلوگیری گردد تا محیط مسلمانان از
آلودگی ها حفظ شود و سالم بماند.
 .1الکافی ،ج ،2ص 200و بحاراالنوار ،ج ،74ص ،321ح .88
 .2الکافی ،ج ،2ص.428

شرط مسلمان بودن
َّ
یس ِمنَّا
سلم ال ِذی یَس َل ُم ُ
امام رضا میفرمایندُ :
المسل ِم َون ِمن ل ِ َسان ِ ِه َو ی ِد ِه و ل َ َ
«الم ُ
ار ُه ب َ َوائ ِ َق ُه؛ مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دستش
َمن ل َ َم َ
 یأمن َج ُ
1
آسوده باشند و کسیکه همسایه اش از شر او در امان نباشد ،از ما نیست».
شرح :نزدیک ترین افراد پس از اعضای خانواده همسایهي انسان است .اسالم
برای همسایه جایگاه ویژه ای قايل است .از سوی پیشوایان دینی سفارش های
زیادی بر خدمت کردن و احترام به همسایه رسیده است؛ تا جایی که پیامبر
به علی ،ابوذر و سلمان دستور داد تا به مسجد بروند و با صدای بلند بگویند:
2
کسی که همسایه اش از شر او در امان نباشد ،ایمان ندارد.
بنابراین وظیفه است که از حال همسایه باخبر شویم ،در غم و شادی وی
شرکت جوییم و در مشکالت و نیازمندی ها او را یاری دهیم.

نظافت و آراستگی
ُّ
َ
ِ
ِ
امام رضا میفرمایند« :من اَخلاَ ِق االنبِیاء ال َّتنَظ ُ
ف؛ نظافت و پاکیزگی ،از
4
اخالق پیامبران است».
حس زیبایی یکی از مهمترین ابعاد چهارگانه روح انسانی (حس نیکی ،حس دانایی
الرضا ،ج ،2ص.27
 .1عیون اخبار ّ
 .2الکافی ،ج ،2ص.666
الرضا ،ج ،2ص.27
 .3عیون اخبار ّ
 .4تحف العقول ،ص 519و بحاراالنوار ،ج ،78ص.335
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سپاسگزاری در برابر دیگران
شک ُر اهللَ َع َّز َو َجل؛َّ
ین لَم یَ ِ
«من لَم یَ ُ
المخ ُلوقِ َ
امام رضا فرمودَ :
المن ِع َم ِم َن َ
شک ِر ُ
کسیکه از بندگان خدا در برابر چیزی که به او می بخشند سپاسگزاری نکند،
3
سپاسگزار خداوند هم نیست».
شرح :قدردانی و سپاسگزاری در برابر کارهای نیک دیگران وظیفهی هر انسان
آگاه است و از نظر تربیتی در روح خود انسان و فردی که کار نیک انجام داده
است آرامش روانی و تشویق به انجام کار نیک را به دنبال خواهد داشت .در
آیات زیادی خداوند مردم را به شکر و سپاسگزاری دعوت می کند و روشن است
زندهکردن حس شکرگزاری و قدردانی در مردم ،موجب افزایش نعمت و آرامش
روانی جامعه خواهد بود و سود آن به خود فرد نیز می رسد.

رهتوشه()2

و حس مذهبی و حس زیبایی) است و روانشناسان معتقدند تمام زیباییهای ادبی،
شعری ،صنایع ظریف هنری و دستی و هر آنچه در زیر مجموعه هنر هست ،مولود
1
این حس می باشد.
یکی از مصادیق زیبایی ،پاکیزگی بدن و لباس است.
امام هشتم در حدیث فوق ،نظافت و پاکیزگی را از اخالق پیامبران الهی
دانسته اند ،حتّی در روایات آمده است که هرگاه آن امام بزرگوار برای مالقات با
2
مردم از منزل بیرون می آمدند ،خود را آراسته میکرده و لباس زیبا میپوشیدهاند.

رهتوشه()2

نشانی  بهشت

162

سکوت مهرآور
ِ
ِ
ِ
ِ
اب من ا َ َبو ِ
الم َحبَّ َة
اب الح َک َمة َّ
الص َ
«الص َ
إن َّ
امام رضا میفرمایندَّ :
مت ب َ ٌ
مت یَکس ُب َ
إن َّ ُه َدلِیِ ُل َع َلی ُک ِّل َخیرٍ؛ سکوت َدری از درهای حکمت است ،سکوت مهر و
3
محبت آور است؛ چراکه بر هر نیکی راهنماست».
شرح :سکوت و خاموشی نشانهی خردمندی و عقل انسان است .موارد بسیاری
است که انسان لب به سخن میگشاید اما سکوت برتر است .سکوت پشیمانی
نمی آورد ،انسان را به تفکر و تأمل وامی دارد و در بسیاری از موارد موجب ایجاد
محبت در دلهای دیگران است بهطوریکه آنان را جذب می کند و چه بسا به
سکوت انسان غبطه می خورند.
منشأ بسیاری از گناهان نیز زبان است؛ دروغ ،تهمت ،غیبت ،فحش و ناسزا
گفتن ،هرزهزبانی و ...هر یک 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 دلها و رویآوردن به راههای نیک است.
ثروت و انگیزه های جمع آوری آن
ٍ
ِ
ِ
ال الاّ بِخ َص ٍ
امام رضا میفرمایند« :لاَ َیَجتَ ِم ُع ال َ َم ُ
ال َخ ٍ
مس :بِبُخلِ َشدید َو
ا َ َملٍ َطوِیلٍ َو ِح ٍ
اآلخ َر ِة؛ مال جز با
الر ِح ِم َو ایثَا ِر ُّ
الدنَیَا َع َلی َ
رص غَال ِ ٍب َو قَ ِط َیع ِة َّ
پنج خصلت در یکجا جمع نمی شود :بخل زیاد ،آرزوی طوالنی ،حرص زیاد،
4
قطع رحم و برگزیدن دنیا بر آخرت».
 .1تفسیر نمونه ،ج ،6ص.150
الرضا ،ج ،2ص ،178ح .1
 .2عیون اخبار ّ
 .3تحف العقول،ص. 802
 .4تفسير نور الثقلین ،ج ،5ص ،668ح . 7

شرح :ثروت؛ سرمایهی کار و فعالیت و پیشرفت زندگی است اما برخی تصور
میکنند سعادت و برآوردهشدن آرزوی آنها تنها در اندوختن مال است ،در حالیکه
در کنار آنها افرادی نیازمند هستند که نیازشان با مقدار کمی سرمایه ،همراه با کار و
فعالیت برطرف میگردد یا افراد فقیری هستند که مشکل آنها با انفاق حل میشود.
دنیاطلبی ،حرص و بخل از انگیزه های ثروت اندوزی است؛ زیرا عالقهی زیاد
به مال و ثروت و لذتبردن از زرق و برق دِرهم و دینار باعث می شود که انسان
برای خود بتی به نام پول بسازد.
نکتهي مهم این است که ثروتاندوزی بر اثر برخی صفات و انگیزه های
ناشایست شکل می گیرد که باید از آنها دوری جست.

فلسفهی احکام
فلسفهی خواندن نماز
َ
الربُوبِیَّة؛ِ
ِ
ِ
أِ
الصلاَ ة
امام رضا دربارهی فلسفه نماز میفرمایند« :ل َّن فی َّ
َ
اإلقرار ب ِ ُّ
2
نماز ،اقرار به ربوبیّت خداوند متعال است».
 .1تحف العقول ،ص.470
الرضا ،ج ،2ص.110
 .2عیون اخبار ّ
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کمک به ناتوان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امام رضا میفرمایندَ « :عون ُ َ
الص َدقَة؛ کمک به ناتوان ،از
ک للضَّ عیف ا َ َ
فض ُل م َن َّ
1
صدقهدادن بهتر است».
شرح :هر جامعهای دارای افراد متفاوت با ویژگیها و استعدادهای مختلف است؛
برخی توانا ،برخی ناتوان ،برخی ثروتمند ،برخی فقیر ،برخی شجاع ،برخی اهل
بخشش ،برخی بخیل و ...هستند .این اختالفات باعث میشود تا زمینهی نیاز انسانها
به یکدیگر فراهم آید و باعث شود تا انسانها با یکدیگر همکاری داشته باشند.
یکی از موارد همکاری که در روایت فوق آمده ،کمک به ناتوان است .منظور از
ناتوانی در این روایت ،ناتوانی مالی نیست؛ زیرا حضرت مسألهي صدقه را مطرح
میکنند و میفرمایند« :کمک کردن به ناتوان برتر از صدقه دادن است» .در نتیجه
ناتوانی جسمی و ناتوانی در برابر ستم ستمکار را نیز شامل میشود .پس انسان نباید
با مشاهدهی ناتوانیها ،تماشاگر افراد ناتوان باشد؛ بلکه باید به یاری ناتوانها بشتابد.

شرح :بسیاری میپرسند ما چرا نماز میخوانیم و فلسفهی خواندن نماز چیست؟
نماز یکی از بهترین مصداقهای پرستش است؛ هم پرستش قولی است و هم پرستش
عملی .پرستش قولی است؛ زیرا دارای اذکاری مانند قرائت سورههای مبارکهی حمد
و توحید ،ذکر رکوع و ذکر سجود و تسبیحات میباشد و پرستش عملی است زیرا؛
دارای قیام ،رکوع و سجود است ،بنابراین پرستشی معنادار و باهدف است و انسان با
این شکل از پرستش یعنی نماز ،حقیقت بلکه حقایقی را ابراز میدارد.
یکی از مهم ترین فلسفه های نماز ،توجه به ابعاد معنوی آن و ارتباط با خداوند
است .قرآن کریم یاد خدا را علت اقامهي نماز می داند؛ 1چرا که نماز اقرار به
خضوع و خشوع در برابر معبودی بی نظیر است.
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حکمت خواندن سوره مبارکهی حمد در هر نماز
رآن و الکلاَ ِم ُج ِم َع فِی ِه َج َوام ِعِ
امام رضا میفرمایند :أِ
یء فِی ال ُق ِ
یس َش ٌ
«لن َّ ُه ل َ َ
الخی ِر َو ِ
الحم ِد؛ زیرا هیچ چیزی در قرآن و سخنان دیگر
َ
ور ِة َ
الح َک َم ِة َما ُج ِم َع فِی ُس َ
نیست که تمام خیر و حکمت در آن جمع شده باشد مانند آنچه در سورهی حمد
2
جمع شده است».
شرح :چرا در هر نماز باید سورهی مبارکهی حمد را بخوانیم و هیچ سورهی دیگری
جایگزین آن نمیشود؟ در توضیح باید گفت این سوره در میان سورههای قرآن کریم
از نظر محتوا ،آهنگ و تأثیر روحی و روانی درخشش فوقالعادهای دارد.
3
در روایات آمده است که سورهی مبارکهی حمد؛ اساس قرآن است ،همچنین
آمده است که در هیچ کتاب آسمانی دیگری نظیر تورات ،انجیل یا زبور مانند این
4
سوره نازل نشده است.
با نگاهی به هدف و محتوای سورهی مبارکهی حمد ،روشن می شود که
مهم ترین اهداف سوره های دیگر در این سوره آمده است و آن ،اثبات ربوبیّت و
5
عبودیّت است که هدف اساسی قرآن نیز همین است.
به همین جهت خداوند این سوره را با حجم کوچک خود در برابر تمام قرآن
قرار داده است؛ زیرا میفرماید« :ای پیامبر! ما به تو «سبع المثانی»  -یعنی سورهی
 .1می فرماید« :اقم الصلوة لذکری»؛ (طه.)14 ،
الرضا ،ج ،2ص.114
 .2عیون اخبار ّ
 .3تفسير نور الثقلین ،ج ،1ص 3و مجمع البیان ،ج ،1ص.87
 .4مجمع البیان ،همان.
 .5همان.

مبارکهی حمد که هفت آیه است -و قرآن داده ایم».
ویژگی دیگر این سوره این است که تبلوری از ارتباط بدون واسطه میان انسان
و خداست؛ جمله های زیبای آن مانند« :خدایا! تنها تو را می پرستم و تنها از تو
یاری می خواهم! ما را به راه راست هدایت نما!» تعبیراتی است که انسان را به
طور کامل به خداوند نزدیک می کند ،بهویژه اینکه انسان آن را به طور مکرر در
شبانه روز تکرار نموده و از این طریق ،رابطهی خود را با خدا قوی تر می نماید.
این سوره ،اساس ًا با سوره های دیگر از نظر لحن و آهنگ ،تفاوتی روشن دارد؛
زیرا سوره های دیگر همه به عنوان سخن خداست اما این سوره از زبان بندگان
است و در آن ،خداوند شیوهی مناجات و سخن گفتن با خود را به بندگانش
2
میآموزد.
تالوت این سوره با محتوای بزرگش ،آثار زیر را در بردارد:
 .1باعث نزدیکی انسان به خدا می شود.
 .2روح ایمان را در انسان تقویت می کند.
 .3باعث اتکا و اعتماد انسان به خداوند یگانه می شود.
 .4ارادهی انسان را نیرومند و تالش او را برای اعمال صالح و امور دین بیشتر
میکند.
میان گناه و انحراف فاصله می اندازد.
1

 .1تفسیر العیاشی ،ج ،1صص 39و  40و البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،1صص 99و  ،100ح 1و 3و  5و التهذیب ،ج ،2ص.289
 .2تفسیر نمونه ،ج ،1ص.2
الرضا ،ج ،2ص.105
 .3عیون اخبار ّ
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چرا ارث زن نصف مرد است؟
ِ
ِ
أِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
الر َج َ
ال م َن المیَراث ل َّن
امام رضا میفرمایندِ « :علَّ ُة اِعطاء النِّساء ن ُ
صف َما یُعطی ِّ
َ
الر ُج ُل یُع ِطی فَلذَ ل ِ َ
الر َج ِ
ال؛ علت این که سهم
ک ُوفِّر َع َلی ِّ
المرأ َة اِذا تَ َز َّو َجت أ َخذَ ت و َّ
َ
زنان نصف سهم مردان از ارث است این است که زن هنگامیکه ازدواج میکند،
مخارج و هزینهي زندگی خود را می گیرد و مرد می پردازد و به همین علت ،سهم
3
بیشتری به مردان داده شده است».
شرح :از نظر اسالم هر یک از زن و مرد ارث می برند اما ارث زن نصف
ارث مرد است .اسالم این نظریه را در عصری مطرح کرده است که مردم طبق
سنتهای جاهلی هیچ ارزشی برای زن قايل نبودند و زن بهطور کلی از ارث

رهتوشه()2

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 ،مسألهی ارث زن و حقوق
اقتصادی وی را مطرح کرد و به زن استقالل در مالکیت داد و علت اینکه نفقه
و مهریه لزوم ًا بر عهدهی مرد گذاشته شده به خاطر توانایی ،روحیات اجتماعی،
طبیعت جسمی و مالحظات روحی و روانی خاص مرد و زن است.
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شرط امر به معروف و نهی از منکر
َ
ِ
ِ
الم َ
«و ا َ
نک ِر َو ِ
اجبَ ِ
ان اذَا أ ْم َک َن َو
امام رضا میفرمایندَ :
هی َعنِ ُ
مر ب ِ َ
الم ُ
ال ُ
عروف َو النَّ ُ
ل َ ْم یَ ُک ْن َخیِ َف ٌة َع َلی النَّ ِ
فس؛ امر به معروف و نهی از منکر دو واجب الهی است ،در
1
صورتیکه ممکن باشد و ترس از ضرر جانی در آن نباشد».
شرح :جامعهی مطلوب ،جامعه ای است که در آن نظارت و کنترل باشد.
جامعه ای که بدون هدف در مسیر فساد حرکت کند ،نتیجه اش تباهی و نابودی
است؛ زیرا با رواج گناه و فساد منجر به تکذیب حقایق ،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؛ یکی مرحلهي فردی که وظیفهی
عموم مردم است و هر فرد موظف است به تنهایی ناظر اعمال دیگران باشد و
دیگری مرحلهی دستهجمعی که امتی موظفاند برای پایان دادن آلودگی ها و
نابسامانیهای اجتماع ،دست به دست هم دهند و با یکدیگر تشریک مساعی
داشته باشند.
فقر ،مانع ازدواج نیست.
ِ
ِ
َ
یت دینَ ُه َو َخ َلق ُه فَ َز َّو َج ُه َو لاَیَ َمنَ َ
امام رضا فرمود« :اِذَا َخط َب ا َ َ
عک
لیک َر ُج ٌل َرض َ
يت ِدينَ ُه َو ُخ ُل َق ُه فَ َز ِّو ْج ُه َو لاَ يَ ْمنَ ْع َ
َقر ُه َو فَاقَتُ ُه َو إ ِْن َخ َط َب إِل َ ْي َ
ك فَ ْق ُر ُه َو
ك َر ُج ٌل َر ِض َ
ف ُ
فَاقَتُ ُه؛ وقتی مردی به خواستگاری می آید و اخالقش رضایت بخش بود ،دخترت
2
را به ازدواج او دربیاور؛ فقر و نداری وی تو را از این کار منع نکند!»
شرح :در روایت فوق امام رضا به دو شرط اساسی برای مرد اشاره می کنند
که دختران باید هنگام ازدواج با همسر دلخواه خود ،این دو شرط را مد نظر
الرضا ،ج ،2ص.133
 .1عیون اخبار ّ
الرضا ،ص.237
فقه
و
7850
ح
ص،280
ج،4
الحکمه،
میزان
و
ص372
ج،103
 .2بحاراالنوار،
ّ

داشته باشند؛ یکی دینداری و دیگری اخالق نیک .مرد دیندار ،زندگی خود را
بر اساس قوانین خوب و زیبای دین اداره می کند ،مرد دیندار به همسرش ستم
نمی کند ،غذای حرام در زندگی خود وارد نمی کند ،خیانت نمی کند ،همسرش را
فریب نمی دهد و حقوق همسر خود را بر اساس موازین دینی رعایت می کند ،اما
از آنجا که تنها دینداری کافی نیست؛ حضرت اشاره می فرمایند که مردِ زندگی
باید اخالق خوب نیز داشته باشد .چه بسا فردی دیندار باشد اما بداخالق باشد
که در اینصورت ،این مرد برای زندگی خوب و همیشگی زجرآور خواهد بود.

 .1الکافی ،ج ،6ص 405و مستدرک الوسائل ج ،3ص 137و مشابه این روایت در عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص،105
ح 2آمده است.
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شراب ،منشأ فساد
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
الخ ْم َر ل َما فیِ َها م َن ال َف َساد ُو بُطلاَ ِن
«إن اهلل تَ َعالَی َح َّر َم َ
امام رضا میفرمایندَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
الو ْجهَ ...و ُه َو یُو ِر ُث َم َع َذل َ
الع ُق ِ
الح َقائِقِ َو َذ َه ِ
ک ال َّد َاء ال َّدفیِ َن؛
اب َ
ول فیِ َ
ُ
الحیَاء م َن َ
خداوند شراب را حرام کرد برای آنکه منشأ فساد اجتماعی است و عقل را از
درک حقایق باز می دارد ،حیا را از روی شرابخوار می برد (و در مواجهه ی با
ديگران شرم نمیکند) و با اينهمه ،باعث بيماري نهاني در اعضاي داخلي بدن
1
ميشود».
شرح :یکی از گناهان قطعی و محرمات در دین اسالم خوردن شراب است که
در آیات و روایات به عنوان «خمر» آمده است« .خمر» در اصل به معنای پوشش
است و در اصطالح شرعی به هر مایع مست کننده ای گفته می شود ،خواه از انگور،
کشمش  ،خرما یا چیز دیگر و یا از هر نوع مشروب الکلی باشد.
به طور کلی مشروبات الکلی زیانهای فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره
میشود.
زیان به عمر انسان :طبق آمارهایی که از کشورهای غربی رسیده ،حد متوسط
عمر معتادان به الکل بین  30تا  50سال است.
زیان اخالقی :در شخص الکلی با خوردن مشروبات الکلی عاطفهی خانوادگی،
محبت نسبت به همسر و فرزندان و تعاون و همکاری در جامعه ،یا به طور کلی
از بین می رود و یا این ویژگی ها در او ضعیف می شود.
زیان رساندن به نسل ها :انعقاد نطفه در حال مستی باعث انتقال عوارض الکلیسم

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.
زیان اجتماعی :ضرب و جرح ،سرقت ها و جرايم جنسی مربوط به الکلیها
بیش از دیگران می باشد.
زیان اقتصادی :خرید و فروش شراب اگرچه برای کمپانی ها و بسیاری از
دولت های غربی سودهای هنگفت به همراه دارد ،اما خسارت های ناشی از آن
بسیار زیادتر از این سودهاست.
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پيشگفتار
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
بهداشت و سالمت از دغدغههاي اساسي بشر در طول تاريخ بوده و هست و
خواهد بود ،بنابراين اگر بهداشت و سالمت انسان در خطر قرار گيرد ،گويا همه
فعاليتهاي انسان در معرض خطر قرار گرفته است .از اين رو انسان به بهداشت
ق العادهاي ميدهد .اين مسألهي مهم مورد توجه دين
و درمان خود اهميت فو 
و رهبران الهي نيز قرار گرفته است .از اين رو ميبينيم كه قرآن كريم در مورد
بهداشت و درمان به اصول كلي بهداشت مثل :لزوم استفاده از غذاهاي پاك و
پاكيزه 1و پرهيز از اسراف در غذا خوردن و آشاميدن 2اشاره كرده و به خواص
3
درماني برخي غذاها مثل عسل مستقيم ًا اشاره كرده است.
در روايات پيامبر و اهل بيت نيز به بهداشت و سالمت انسان توجه
شده است كه اين گونه احاديث آنان تحت عنوان «احاديث طبي» گردآوري شده
4
است.
الرضا
از جمله آنها «رساله ذهبيه» امام رضا است كه گاهي تحت عنوان طب ّ
منتشر ميشود .اما براي فهم اين احاديث و استفاده از آنها الزم است به چند نكته
اساسي توجه كنيم.

ُ .1كلُوا ِم ْن َطيِّبَ ِ
ات َما َر َز ْقنَاك ُْم؛ (بقره.)172 ،
َ .2و ُكلُوا َو ْاش َربُوا َو َ
ال تُ ْس ِرفُوا؛ (اعراف.)31 ،
َاء لِلن ِ
َّاس؛ (نحل.)69 ،
 .3فِي ِه ِشف ٌ
 .4ر.ك :االحاديث الطبية ،محمد محمدي ري شهري و نيز كتابهايي كه تحت عنوان طب النبي ،طب الصادق و...
منتشر ميشود كه از مهمترين آنها ‹الطب النبوي› ابن جوزيه ( 641ق) و ‹رساله ذهبيه› امام رضا است.

فصل اول :كليات
اول :لزوم توجه به هدف دين و امامت:
هدف اساسي دين و قرآن ،هدايت مردم است ولي به عنوان هدف فرعي
مقدماتي به مسايل بهداشت و درمان پرداخته است ،اگر سالمت جسم انسان تأمين
نشود ،زمينه فعاليت علمي ،ديني ،اجتماعي و سياسي او فراهم نميشود.
هدف اساسي امامان معصوم نيز همان هدف دين و قرآن كريم است.
يعني براي هدايت مردم به سوي خدا تالش ميكنند ،ولي در همين راستا گاهي
با درخواست مردم ،توصيههاي بهداشتي و درماني مينمايند؛ تا ره صد ساله عقل
و علم را يك روزه طي كنند ،و از خزانهي علم الهي برخي از اصول و قوانين و
اسرار پزشكي را دريافت و عمل كنند.
2
پس هر چند علم ائمهي اطهار گسترهاي وسي ع دارد ولي هدف امامان
آن نيست كه جزئيات علوم پزشكي و غير آن را براي ما بيان كنند ،كه هر علم
متخصص خود را دارد ،بشر به صورت طبيعي رشد علمي خواهد كرد و بسياري
از اسرار طبيعت و بدن خود را كشف ميكند و به علل بيماريها و رمز پيشگري
از آنها دست مييابد .پس توصيههاي بهداشتي و درماني پيامبر و ائمه اطهار
از باب فضل به مردم است.
نامه طاليي (رساله ذهبيه) امام رضا نيز به درخواست مأمون در مورد مسايل
بهداشتي و سالمت و درمان به رشته تحرير در آمد .اين نامه با نام خدا شروع
ميشود و بعد از تمسك به عنايت الهي ،مسايل پزشكي را به عنوان سنتهاي
الهي بيان ميكند.
«بسم اهلل الرحمن الرحيم ،اعتصمت باهلل ،و اعلم ان اهلل عزوجل لم يبتل الجسد
3
بداء حتي جعل له دواء يعالجبه و.»..
1

دى لِلن ِ
َّاس؛ (بقره.)185 ،
ان ال َّ ِذي أُنْزِلَ فِي ِه الْق ُْر ُ
َ .1ش ْه ُر َر َم َض َ
آن ُه ً
 .2در مورد علم ائمه اطهار و گسترهي آن ر.ك :بصائر الدرجات ،ص 147و بحاراالنوار ،ج ،26صص 18تا .110
 .3بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).
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دوم :لزوم توجه به نقش زمان ،مكان و مخاطب در فهم احاديث:
احاديث طبي از چند جهت قابل تقسيم و بررسي است:
الف :احاديثي كه اصول كلي بهداشت و درمان را بيان ميكند:
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در رساله ذهبيه از امام رضا نقل شده كه فرمودند:
«سالمت و بيماري بدن وابسته به غذاي آن است».
و نيز:
1
«آب سرد بعد از غذاي گرم ننوشيد».
اين گونه احاديث همانند اصول كلي بهداشت و درمان كه در قرآن آمده (مثل:
لزوم پرهيز از اسراف و شفا بودن عسل) قابل استفاده براي همگان است.
ولي در اين مورد نيز بايد توجه داشته باشيم كه هر اصل و قاعده كلي بهداشتي
و درماني ،هميشه موارد استثناء دارد .چرا كه جزئيات تركيبات بدن همه افراد بشر
همواره يكسان نيست .بلكه گاهي افراد ويژگيهاي خاص دارند.
در مورد عسل نيز همين گونه است يعني قاعده كلي كه در مورد شفا بودن
عسل در قرآن بيان شده است 2در مورد غالب مردم و اكثر عسلها صحيح است.
اما گاهي ممكن است كسي به يك نوع عسل حساسيت داشته باشد يا يك نوع
خاص عسل در اثر سهل انگاري زنبورها يا زنبورداران آلوده شده باشد .بنابراين
آن نوع خاص عسل زيانآور خواهد بود .همان طور كه امام رضا در «رساله
ذهبيه» به چند قسم از عسلهاي زيان آور اشاره فرموده است و آنها را سم كشنده
3
معرفي كردهاند.
در مورد قواعد كلي كه در رساله ذهبيه آمده نيز به همين صورت است يعني
ممكن است قاعده «وابستگي سالمت و بيماري بدن به غذاي آن» در مورد
برخي افراد استثناء داشته باشد .مث ً
ال شخصي بيمار شود اما بيماري او ناشي از
ناراحتيهاي روحي و عصبي باشد نه غذا.
ب :احاديثي كه موارد خاص را بيان ميكند( .احاديث في الواقعه):
برخي از احاديث مسايل بهداشتي يا درماني را نسبت به فرد خاص بيان ميكند.
يعني امام دارويي را براي مخاطب خاص توصيه ميكند .و يا با توجه به مناطق
گرمسير يا سردسير تجويز ميكنند .اين گونه احاديث در حقيقت مثل نسخههاي
پزشك است كه براي ديگران چندان قابل اجراء و عمل نيست .چون قواعد و
اصول كلي را بيان نميكند و تشخيص اين كه افراد و موارد از چه جهاتي مورد
تسري داد.
توجه امام بودهاند غالب ًا روشن نيست تا بتوان به موارد مشابه ّ
 .1همان.
َاء لِلن ِ
َّاس؛ (نحل.)69 ،
 .2فِي ِه ِشف ٌ
 .3بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).

الرضا و طب الصادق ،صص 249تا .251
 .1طب ّ
الرضا ،ترجمهي نصر الدين امير صادقي ،ص.14
 .2طب ّ
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براي مثال در موارد متعددي نقل شده كه فردي گرفتار سردرد يا زكام يا ضعف
ديد چشم و درد شكم بود و به امام صادق مراجعه كرده و حضرت داروها يا
1
دستورات درماني به آنها دادهاند.
تسري به ديگران نيست چون از باب
روشن است كه اين گونه موارد قابل ّ
نسخه پزشكي است كه دستورات درماني جزئي براي فردي خاص بيان ميكند كه
خصوصيات بيمار حاضر و منطقه آب و هوايي و… لحاظ شده است .به اينگونه
احاديث در علوم حديث «احاديث في الواقعه» گويند كه قابل استناد و استنباط
مطلب براي ديگران نيست.
ج :مطالب طبي كه بر اساس ادبيات پزشكي عصر خاص بيان شده است.
برخي مطالب كه در احاديث طبي ائمهي اطهار بيان شده است بر اساس
ادبيات پزشكي آن عصر بيان شده است.
براي مثال در عصر ما اگر پزشكي بخواهد از حاالت يك بيمار گزارش بدهد،
به فشار خون ،گروه خوني ،تركيبات بدن كه در آزمايش خون و ادرار به دست
آمده است و… را بيان ميكند ،و از نام داروها و تركيبات شيميايي مواد غذايي و
خواص آنها سخن ميگويد.
ولي پزشكان قديم از صفراء ،سوداء ،بلغم و… سخن ميگفتند .همان طور كه
سردي و گرمي غذاها را بيان ميكردند و گاهي از ماههاي رومي و فصول سال نام
ميبردند .يعني نظام پزشكي و اصطالحات خاص خود را داشتند.
حال اگر كسي بخواهد در هر عصر دستورات بهداشتي و درماني بيان كند الزم
است ادبيات پزشكي آن عصر را لحاظ كند وگرنه مخاطب او مطلب را به خوبي
دريافت نميكند.
پس كاربرد اين اصطالحات به معناي تأييد همه لوازم پزشكي آنها نيست.
از اين روست كه ميبينيم در رساله ذهبيه امام رضا و احاديث طبي ديگر
گاهي از اين اصطالحات براي بيان توصيههاي بهداشتي و درماني استفاده شده
است.
و حتي از امام رضا نقل شده كه در مذاكرهاي كه قبل از نگارش رساله ذهبيه
2
با مأمون و دانشمندان داشته است فرمودند:
نزد من نيز تجربيات و اطالعاتي هست كه بر اثر مرور زمان و آزمايشهاي

گوناگون به صحت و درستي آنها يقين كردهام به اضافه آنچه از گذشتگان بر
آن توفيق يافتهام از چيزهايي كه انسان نميتواند آنها را نديده بگيرد و متروك
بگذارد ،ولي آنها را به صورت يك كتاب جمع آوري خواهم كرد.
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سوم :لزوم بررسي سندي و محتوايي احاديث طبي:
هرگاه جنس گرانبهايي در بازار عرضه شود ،شيادان تالش ميكنند كه بدل آن را
بسازند و طالي تق ّلبي را به عنوان طالي اصلي به مردم عرضه كنند تا سودجويي نمايند.
احاديث پيامبر و اهل بيت :نيز همچون طاليي است كه در بازار انديشه
عرضه شده و افرادي تالش كردهاند كه با ساختن احاديث جعلي ،به اعتبار آنها
ضربه بزنند يا سودجويي كنند .از اين رو الزم است احاديث طبي از نظر سند و
محتوا بررسي شود.
الزم به يادآوري است كه بعد از احراز صحت سند حديث ،بر اساس قواعد
فقه الحديث ،هر حديثي با محكمات چهارگانه مخالفت داشته باشد ،كنار گذاشته
ميشود .يعني معيارهاي نقد محتوايي احاديث عبارتند از:
الف :مخالفت با قرآن كريم
ب :مخالفت با سنت قطعي پيامبر و اهل بيت:
ج :مخالفت با عقل (برهانهاي قطعي عقل)
د :مخالفت با يافتههاي علمي قطعي.
بنابراين هر كدام از احاديث طبي كه از نظر سند ضعيف باشد يا از نظر محتوايي
مشكل داشته باشد كنار گذاشته ميشود.
آية اهلل محمدي ري شهري با تقسيم احاديث طبي به سه دسته اعجازهاي درماني
پيشوايان ديني با اذن الهي ،احاديث مربوط به پيشگيري بيماريها و احاديث درمان
بيماريها (شامل درمان خواستن به وسيلهي دعا و قرآن و يا درمان از طريق دارو)
عوامل مطرح شده در احاديث را علت تامه نمي داند و توصيه مي كند داروهاي مطرح
1
شده در احاديث قبل از بررسي در آزمايشگاه مورد عمل قرار نگيرد.
چهارم :سند نامه طاليي امام رضا« رساله ذهبيه»
نگارش نامه طاليي امام رضا( رساله ذهبيه) داستاني دارد و با سندهاي
مختلف نقل شده است در اينجا نخست داستان نگارش آن را از مقدمهي عالمه عسگري
 .1دانشنامهي احاديث پزشكي ،محمدي ري شهري ،ج ،1صص 18تا  23با تلخيص.

در مورد رساله ذهبيه نقل ميكنيم:
در اوايل قرن سوم هجري ،هنگام خالفت بني عباس كه در تاريخ اسالم به قرن
طاليي معروف است ،مأمون يكي از خلفاي عباسي در خراسان عهدهدار خالفت
شد و حضرت رضا از آل محمد را به واليتعهدي برگزيد ايشان ضمن
انجام امور مسلمانان ،طبق دستور خليفه انجمني از بزرگان علم در نيشابور تشكل
دادند ،در يكي از مجالس علمي كه مأمون دانشمندترين خليفه عباسي آن را بيشتر
برگزار ميكرد دستور داد علماي بزرگ آن زمان را از نقاط مختلف در آن جلسه
حاضر كنند تا در حضور آنان در درياي علوم و معارف آن زمان شناور شوند و
غوامض آن علوم را آشكار نمايند و حقايق آنها را كشف كنند.
هدف مأمون اين بود كه ميخواست براي پي بردن به حقايق علمي رغبت علما
را به بحث و جدل زياد كند و ضمن ًا به واسطهي جمع كردن دانشمندان مشهور آن
زمان نام خود را هم در اطراف و اكناف جهان معروف كند.
برخي مجالس علمي را از سلسله فالسفه و علماي علم پزشكي تشكيل ميداد
تا آنها در اين مجالس درباره مزاجهاي مختلف انسان و طب ابدان بحث كنند و
حاضرين در اين مجالس عبارت بودند از:
 .1مأمون خليفه عباسي
 .2حضرت امام رضا وليعهد خليفه
 .3يوحنا فرزند مالويه طبيب معروف آن زمان
 .4جبرئيل فرزند بختيشوع پزشك نصراني
 .5صالح فرزند سلهمه هندي فيلسوف و عده ديگري از صاحبان علوم فلسفه
نظري و كالم.
در اين مجالس درباره علم پزشكي و از آنچه كه سالمتي و قوام بدن انسان به
آن بسته است بحث ميكردند و اين بحثها مأمون وساير حاضرين در جلسه را
مشغول ميكرد.
در يكي از جلسات بحث بر اين بود كه خداوند اين جسد آدمي را چگونه و با چه
حكمتي تركيب داده و چه عناصر متضادي از طبايع چهارگانه «سودا ،صفرا ،بلغم و
خون» در آن جسد قرار داده ،همچنين درباره نفع و ضرر غذاها به بدن آدمي بحث
ميكردند ،در اين ميان حضرت امام رضا ساكت بودند و سخني نميگفتند.
لذا مأمون رو به حضرت گفت اي ابو الحسن نظر شما در باره مسائلي كه در
1
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الرضا و طب الصادق ،ترجمهي كاظمي خلخالي ،صص 13تا .16
 .1طب ّ
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اين جلسه مطرح شده چيست؟ حضرت پاسخ دادند نزد من درباره علم طب و
ابدان چيزهايي هست كه من شخص ًا آنها را تجربه كردهام و درستي آنها را به
وسيلهي آزمايش به مرور زمان دريافتهام.
ضمن ًا به اطالعاتي كه گذشتگان ما در اين باره داشتهاند آگاهم چون دانستن همه اينها
براي هر انساني الزم است و در جهل آنها عذر كسي مسموع نيست من اين مسائل را با
معلومات خود براي تو جمع آوري ميكنم تا هنگام نياز از آنها استفاده كني.
پس از خاتمه آن جلسه مأمون ناچار به مسافرت به شهر بلخ شد و از شهر
بلخ نامهاي درباره مسائل پزشكي نوشت و از حضرت خواست كه به وعده خود
وفا كند .حضرت هم نامهاي به شرح زير در پاسخ مأمون نوشت كه در آن موارد
درخواست مأمون تشريح شده است.
نامه طاليي امام رضا( رساله ذهبيه) در حدود سال  201هجري قمري براي
مأمون نوشته شد .مأمون آنقدر از نامه امام رضا خشنود شد و به نظرش جالب
آمد كه دستور داد آن را با آب طال بنويسند از اين رو اين نامه به نام نامه طاليي
1
(رساله ذهبيه يا مذهبه) معروف شد.
2
سند مشهور «رساله ذهبيه» اينگونه نقل شده است:
رساله ذهبيه يا مذهبه به اسناد مختلفي در كتابهاي روايات نقل شده از جمله
موسي بن علي بن جابر سالمي گويد كه استاد بزرگوار ما سديد الدين يحيي بن
محمد بن عليان خازن ميفرمود ابومحمد حسن بن جمهور براي من نقل كرد كه
الرضا و اكثرا ً در خدمت او و از
پدرم از مالزمان خاص حضرت علي بن موسي ّ
احوالش باخبر بود از جمله در سفر از مدينه به خراسان مالزم خدمت بود تا وقتي
كه حضرت در طوس شهيد شد ميگفت :زماني مأمون به نيشابور مجلسي ترتيب
داد و از حضرت رضا و جماعتي از اطباء و فالسفه دعوت كرد از جمله يوحنا
بن ماسيوه و جبرئيل بن بختيشوع و صالح بن سلهمه هندي حضور يافتند ،سخن
از هر جانب به ميان آمد تا به رشتهي طب و معالجات بدن كشيد.
پنجم :گزارشي از محتواي نامه طاليي امام رضا:
رساله امام رضا كه يكي از نوادر زمان خود ميباشد در بيان مطالب بسيار
شيوا و رساست و شامل نصايح طبي گرانبهايي است كه اگر هر عالمي از علماي
الرضا ،ترجمهي نصر الدين امير صادقي ،ص.14
 .1طب ّ
 .2همان ،ص.13

طب بخواهد اين رساله را تشريح كند و يا تعليقي بر آن بنويسد ،مسلم ًا بر تأليف
چندين كتاب پرحجم نيازمند خواهد شد باز هم نخواهد توانست حق مطالب
دقيق اين رساله را ادا كند و اين رساله پر مغز و علمي به طور اختصار شامل
تعدادي از علوم طبيعي مانند:
 .1علم تشريح
 .2علم زيستشناسي
 .3علم وظايف االعضاء (فيزيولوژي)
 .4علم امراض و پاتولوژي
 .5علم حفظ بهداشت و علم پيشگيري
 .6علم غذاها
1
 .7علم شيمي

الرضا و طب الصادق ،ترجمهي كاظمي خلخالي ،صص 32و .33
 .1طب ّ
 .2اصطالح نظريهپردازي در اين مورد با تسامح به كار ميرود وگرنه احاديث حقايق علمي را بيان ميكنند نه نظريه را.
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ششم :فوايد يادآوري و توجه به احاديث طبي:
احاديث پيامبر و اهل بيت :ميراث گرانقدري است كه به دست ما
رسيده است و الزم است در شناخت ،پااليش و استفاده صحيح از آنها بكوشيم.
اين احاديث فوايد و تأثيرات زيادي دارد از جمله:
 .1فايده عملي:
برخي از اين احاديث اصول و قواعد كلي بهداشت و درمان را بيان ميكند كه
عمل به آنها زمينهساز سالمت انسان است.
برخي از اين دستورات و توصيهها ،در عصر ما نيز مورد تأكيد پزشكان قرار
گرفته است .مثل آداب غذا خوردن ،آداب خواب و مسافرت ،حجامت و. ...
 .2فايده اعتقادي:
برخي از اين احاديث در حد شگفتي يا اعجاز علمي است يعني در بردارنده
مطالبي است كه قرنها بعد از عصر ائمهي اطهار :در علوم پزشكي كشف
شده است ،و به صورت طبيعي در آن عصر در دسترس علم بشر نبوده است.
2
 .3نظريهپردازيهاي علمي:
برخي از اين احاديث پيشگوييهاي علمي است كه هنوز كشف نشده است.
يعني ممكن است برخي احاديث طبي به اسراري از غذاها و بدن انسان و… اشاره ميكند
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كه هنوز پزشكان عصر ما بدانها دسترسي پيدا نكردهاند.
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هفتم :رابطهي احاديث طبي و اعتقادات:
احاديث معتبر اسالمي كه در حوزهي اصول عقايد باشد از باب ارشاد نسبت
به داليل عقلي پذيرفته ميشود ،و احاديث معتبري كه در باب احكام و جزئيات
عقايد (مثل جزئيات معاد و عرش و كرسي و…) بيان شود مورد قبول و تعبد واقع
ميشود و درحوزه احكام بدانها عمل ميشود .ولي احاديثي كه در حوزهي طبيعي،
كيهانشناسي ،پزشكي و مانند آنهاست اگر معتبر باشد در صورتي كه مخالف
معيارهاي نقد محتوايي حديث (مخالفت با قرآن ،و سنت ،عقل و علم قطعي)
نباشد پذيرفته ميشود .و اصوالً در اين حوزه تعبد راه ندارد ،بلكه اينگونه احاديث
يا حقايق علمي مربوط به بدن انسان و جهان را بيان ميكند يا پيشگوييهاي علمي
است كه هنوز علم آنها را كشف نكرده است و در هر صورت هرگاه يكي از اين
1
احاديث با واقعيت خارجي مطابقت نداشت تعبد به آن الزم نيست.
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هشتم :مفهومشناسي بهداشت و سالمت و درمان:
الف :بهداشت:
بهداشت از دو كلمه «به» به معناي صفت «خوب» و «داشت» مصدر مرخم
«داشتن» تركيب شده است .بهداشت در لغت به معناي نگاه داشتن تندرستي،
حفظ صحت و وسيلههاي نگاهداري سالمت است 2.و معادل انگليسي آن
« »Hygieneاست.
از نظر اصطالحي تعريفهاي متعددي از «بهداشت» شده است ،از جمله كميته
متخصصان بهداشت جهاني بهداشت را اينگونه تعريف كردهاند:
«علم و هنر پيشگيري از بيماري ،افزايش طول عمر ،ارتقاي سالمت و كارآيي
از طريق تالشهاي سازمان يافته اجتماعي براي بهسازي محيط زيست ،مبارزه
با بيماريهاي عفوني قابل انتقال ،آموزش بهداشت فردي به افراد ،سازماندهي
خدمات پزشكي و مراقبتي براي تشخيص سريع بيماري و درمان پيشگيرانه
بيماري و ايجاد نظام اجتماعي براي تضمين يك استاندارد زندگي مناسب براي
حفظ سالمتي و در نتيجه سازماندهي اين مزايا ،به ترتيبي كه شهروندان را قادر به
 .1تفسير تسنيم ،ج ،1صص 156و .158
 .2لغتنامهي دهخدا ،ج ،4واژهي بهداشت.

درك حقوق مسلم بهداشتي و عمر طوالني سازد».
ب :سالمت:
واژهي سالمت به معناي تندرستي و مترادف كلمه « »Healthاست و طبق
تعريف سازمان جهاني بهداشت ،سالمت فقط نبود بيماري يا معلوليت نيست بلكه
عبارت از رفاه كامل جسمي ،رواني و اجتماعي ميباشد 2.بنابراين انسان سالم،
انساني است كه از نظر جسمي سالم و از نظر فكري بيعيب و از لحاظ رواني
شاد و از نظر اجتماعي فعال و از نظر سياسي آگاه و از نظر اقتصادي مولد و از
3
نظر فرهنگي مسئول باشد.
ج :درمان:
بيماري حالتي ناخوشايند و داراي نشانههاي مشخص است كه ممكن است همه
يا قسمتي از بدن را فراگيرد 4.و عواملي مثل موجودات زنده همچون باكتريها،
ويروسها و عوامل فيزيكي مثل گرما و سرما ،عوامل شيميايي مثل رنگها و
سموم و عوامل تغذيهاي مثل كمبود ويتامينها و عوامل ارثي و عوامل رواني و
اجتماعي مثل فشارهاي روحي و عامل پيري و عوامل ناشناخته مثل سرطانها
5
دارد.
1

مقدمه:
امور پزشكي كه با سالمت انسان در ارتباط است به دو دسته اساسي تقسيم
ميشود:
نخست امور بهداشتي كه مربوط به پيشگيري از بيماريهاست يعني دستورات
و مقرراتي غذايي و… كه زمينهساز سالمت جسم و جان آدمي است.
اين امور در قرآن و احاديث به صورت آداب غذا ،خواب ،حمام و ...بيان شده
است.
و دوم امور مربوط به درمان كه بعد از مرحله پيشگيري و بهداشت است يعني
 .1درسنامهي طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي ،ك .پارك ،ترجمه خسرو وفائي ،شير پاك ،ج ،2ص.111
 .2درسنامهي جامع علوم پزشكي و بهداشت ،دكتر مهدي خزعلي ،ج ،12ص ،1انتشارات حيان ،تهران.1385 ،
 .3كليات بهداشت عمومي ،دكتر علي صادقي حسنآبادي ،ص ،38كوشامهر ،شيراز.1375 ،
 .4بهداشت عمومي ،آموزش و پرورش ،ص ،5شركت چاپ و نشر كتاب درسي ايران ،تهران.1383 ،
 .5همان ،ص 6و درسنامهي جامع علوم پزشكي و بهداشت ،پيشين ،ج ،12ص.3
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فصل دوم :بهداشت و پيشگيري
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هنگامي كه انسان گرفتار بيماري شد با داروها و راهكارهايي به معالجهي او
ميپردازند.
اول :بهداشت:
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الف :بهداشت خواب:
«بدان كه خواب بر مغز مسلط ميشود و بدن را نيرو و استقامت ميبخشد پس
وقتي كه ارادهي خواب كردي اول بر پهلوي راست دراز بكش آنگاه به طرف
چپ برگرد همچنين هنگام برخاستن از طرف راست شروع كن چنان كه موقع
1
خوابيدن از همان طرف آغاز كردي».
مغز سر مركز اعصاب است ،عالیم حياتي بدن به وسيلهي اعصاب صورت
ميگيرد يعني حس و حركت كار آنها است .در مورد چگونگي خواب هميشه
ميان دانشمندان اختالف نظر وجود داشته اما عقيده به تسلط خواب بر اعصاب
و مغز از كشفيات كنوني علوم پزشكي محسوب ميشود ولي اين حقيقت را امام
هشتم قرنها قبل بيان فرموده است.
خواب يك استراحت طبيعي و ضروري است كه اعصاب را آرامش ميدهد و
2
نيرو را براي ساعات بعد ذخيره مينمايد.
خواب و هضم غذا:
براي اين كه از مزاياي طبيعي خواب بهتر بهرهمند شويم و به خصوص در كار
هضم غذا از آن كمكي گرفته باشيم نيكو است به دستوري كه در متن حديث بيان
شده رفتار كنيم.
وقتي به پهلوي راست بخوابيم غذا به انتهاي معده ميريزد و چون به پهلوي چپ
برگرديم كبد روي معده قرار گرفته سبب زيادي حركت و تسهيل عمل هضم ميگردد.
شبنشيني
3
«خود را عادت بده كه پارهاي از شب را بنشيني».
عبارت فوق را به چند نحو ميشود معني كرد:
 .1در اولين ساعتي كه هوا تاريك ميشود در بستر خواب نرويد بلكه ساعتي
 .1بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).
الرضا ،ترجمة نصير الدين امير صادقي ،ص( 196با تصرف در عبارت).
 .2طب ّ
 .3بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).

ب :بهداشت دهان:
 .1مسواك زدن:
4
«بدان كه بهتر وسيلهاي كه به آن ميتواني دندان را مسواك كني ليف اراك است
چرا كه مسواك دندان را جال ميدهد ،دهان را خوشبو ميكند ،لثهها را محكم
ميكند و آن را نيرومند ميگرداند و در صورتي براي مواد دندان سودمند است كه
الرضا ،ترجمة نصير الدين امير صادقي ،ص.198
 .1طب ّ
 .2بحار االنوار ،همان.
الرضا ،همان ،ص 200و ( 201با تصرف در عبارت).
 .3طب ّ
 .4مقصود 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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را بيدار باشيد.
 .2تا آخرين ساعت را نخوابيد بلكه يك ساعت زودتر بيدار شويد.
 .3مقداري از شب را كه در بستر خواب هستيد بنشينيد و تمام را دراز نكشيد.
 .4ممكن است اشاره به هنگام نماز شب و فضيلت آن باشد.
احتمال دارد كه قعود به معناي نشستن (معناي حقيقي) يا بيدار بودن (معناي
مجازي) و يا بيداري در حال قعود باشد و نيز ممكن است منظور نشستن بعد از
1
غذاي شام باشد كه موجب تمدد اعصاب ميشود.
دستشويي قبل از خواب
«(قبل از خواب) به دستشويي برو ،به قدري كه نيازت برطرف شود در آن جا
بمان .زياد در دستشويي درنگ نكن چون مكث زياد در آنجا موجب بيماري
2
ميشود».
تخليهي مرتب روده در شبانهروز از شرایط مهم تندرستي است .يبوست مزاج
كه آن را ام االمراض بايد ناميد همان چيزي است كه عالوه بر ايجاد درد و ناراحتي
مولد بيماريهاي خطرناك ميباشد.
بيشتر از مقدار حاجت نبايد در دستشويي مكث كرد زيرا طوالني كردن مكث
موجب ناراحتيها و امراض مختلف ميشود.
افكاري كه از مكان آلوده و اعصاب غير منظم پديد ميآيد آلوده و غير منظم
است .بهترين اوقات براي تخليه معده شب هنگام خوابيدن است زيرا خوابي كه
پس از عمل تخليه بوده باشد گواراتر و رؤيا را شيرين ميكند ،اعصاب را آرامش
3
ميدهد ،قلب را مضطرب نميكند .و موجب بدخوابي نميشود.

به اعتدال مسواك كنند و زيادروي در آن عاج دندان را ميبرد و آن را ميلغزاند و
1
ريشههايش را سست ميكند».
چوب درخت مخصوص ًا چوب تازه عالوه بر عمل مسواك خاصيت ضد عفوني
دارد.
اين خاصيت از جهت داشتن مادهي اسيد فرميك است كه مزه چوبهاي سبز
را تلخ ميگرداند و چون خشك شود اگر همه اين ماده از بين نرود به مقدار قابل
توجهي هم در آن نميماند مگر در درخت اراك از اين رو بايد گفت ليف درخت
2
اراك بهترين مسواك محسوب ميشود.
 .2جلوگيري از پوسيدگي دندان با شيريني:
3
كساني كه به دندان خود عالقمندند قبل از خوردن شيريني كمي نان بخورند.
فلسفه اين كار اين است كه ريزههاي خمير نان ميان دندانها و ريشهها را پر
ميكند و نميگذارد مواد شيرين به آنها صدمه بزند.
رهتوشه()2
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ج :بهداشت مسافرت:
 .1هواشناسي:
مسافر در هنگام مسافرت به وضع هوا توجه كند و در هواي معتدل حركت
4
كند.
 .2غذاي مسافر:
وقتي در هواي گرم ناچار به مسافرت شد شكم خود را از غذا پر نكند و نيز با
شكم خالي حركت نكند در غذا خوردن رعايت اعتدال را بنمايد .در هواي گرم
غذاي سرد و مرطوب بخورد و از گوشت تازه روغن زيتون و سركه و آب غوره
5
و نظير آنها استفاده كند.
 .3حركت با توجه به وضعيت جسمي:
ي كه شكمشان
در هواي بسيار گرم راه پيمودن براي بدنهاي الغر به ويژه هنگام 
6
از غذا خالي باشد زيانآور است ولي براي بدنهاي فربه سودمند است.
 .1بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).
الرضا ،ترجمهی نصير الدين امير صادقي ،ص( 202با تصرف در عبارت).
 .2طب ّ
 .3بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).
 .4همان.
 .5همان.
 .6همان.

 .4آب مصرفي:
براي حفظ مسافر از ناراحتيها ،مصلحت مسافر به آن است كه از آب هيچ
1
مكاني ننوشد مگر اين كه قبال آن را با آب مكان سابق مخلوط كند.

ه  :بهداشت ازدواج:
 .1در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد همبستري مكن زيرا در اول شب
 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
الرضا ،ترجمهی نصير الدين امير صادقي ،ص.238
 .5طب ّ
 .6بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).
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د :بهداشت حمام كردن:
 .1فوايد حمام:
«حمام فوايد زيادي دارد ،مزاج آدمي را به اعتدال ميكشاند چرك و پليدي را بر
طرف ميكند،رگها و پي را نرم ميكند؛ اعضاي بزرگ بدن را تقويت مينمايد،
2
مواد زايد بدن را بر طرف و عفونتها را نابود ميسازد».
 .2نوشيدن آب قبل از ورود به حمام:
«هنگامي كه خواستي داخل حمام شوي و گرفتار دردسر و گيجي آن نگردي
قبل از ورود در گرمخانه يا فرو رفتن در آب گرم پنج جرعه از آب نيم گرم بياشام
3
كه به خواست خداي تعالي از درد سر و شقيقه سالم ميماني».
 .3با شكم پر داخل حمام نشويد:
4
«داخل شدن حمام با شكم پر موجب درد قولنج ميباشد».
غذا براي اين كه هضم شود و جذب بدن گردد محتاج به مقداري حرارت است
اين حرارت درون معده و روده روي غذا تأثير ميكند .وقتي حرارتي از خارج بدن را
گرم كند حرارت داخلي بدن كم ميشود كم شدن اين حرارت اختالالتي در معده و
5
روده و عمل هضم ايجاد ميكند كه طب قديم از آن به قولنج ايالووسي تعبير ميكند.
 .4مراقب:
پيش از آن كه به حمام داخل شوي مراقب باش تا در قسمت سر و گردن خود ناراحتي
6
نداشته باشي ،اگر چنين احساسي در خود يافتي موقت ًا از استحمام صرف نظر كن.
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معده و عروق پر است و در اين حال مجامعت ناپسند است.
 .2وقتي كه اراده همبستري داشتي نيكوست آخر شب را بدان اختصاصدهي
اين وقت براي بدن بهتر است و اميد به توليد نسل بيشتر است و فرزند را
هوشمندتر ميسازد.
 .3قبل از همبستري با همسر خود بازي و شوخي و… كن.
 .4با زنان در حال عادت ماهيانه همبستري (جماع) مكن.
 .5در هنگام همبستري از خروج مني جلوگيري نكنيد.
 .6بعد از همبستري فوري برپا نايست و منشين بلكه قدري به سمت راست
خود بخواب يا تكيه كن آنگاه براي دفع بول از جاي برخيز.
1
 .7بعد از همبستري غسل كن.
توضيح:
 .1آميزش در هنگام حيض سبب طوالني شدن دورهي حيض و ايجاد درد و
سوزش و ناراحتيهاي بعدي ميشود و ممكن است به دستگاه تناسلي زن صدمه
بزند و موجب نفوذ حيض به آلت تناسلي مرد شده مقدمات بيماريهايي را
فراهم كند .فساد دستگاه تناسلي مرد و زن روي فرزند تأثير دارد زيرا نميتواند
نطفه سالمي را به رحم تحويل دهد و رحم نيز نميتواند نطفه را سالم در خود
2
بپروراند.
 .2بول نكردن بعد از عمل مجامعت سنگ به وجود ميآورد (والجماع من غير
اهراق الماء علي اثر يوجب الحصاة) 3.مايعي كه هنگام آميزش از مرد خارج ميشود
شامل دو قسمت است ،قسمت عمده آن اسپرماتوزئيدهاست قسمت ديگر مايع
لزجي است كه حامل اسپرماتوزئيد ميباشد ،اين مايع از ترشحات غدد تناسلي
ايجاد ميگردد.
ً
بعد از اتمام آميزش غالبا كمي از مني در قسمت آخر مجاري ميماند هنگامي
كه مجاري ادرار تحريك ميشود اسپرماتوزئيدها به سوي كيسه مني بر ميگردند
و چون راهي نمييابند به جدار مجاري ميچسبند و پس از مدتي ميميرند و
به واسطهي ترشح غليايي متحجر شده به صورت سنگ در ميآيند چنان چه
بعد از تعطيل عمل مكانيكي دستگاه تناسلي شخص ادرار كند و فرصتي به
 .1همان.
الرضا ،ترجمهی نصير الدين امير صادقي ،صص 242و .243
 .2طب ّ
 .3بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).

ارتجاع اسپرماتوزئيدها ندهد ادرار مجاري را اسيدي كرده و بقاياي آنها را بيرون
ميفرستد در نتيجه شخص از اين جهت مبتالي به سنگ نميشود فايده ادرار بعد
از مجامعت مشروط به انزال مني نيست زيرا همين قدر كه دستگاه دفع مجهز شد
1
اسپرماتوزئيدها از محل خارج ميشوند.
 .3آميزش پي در پي صحيح نيست بي آن كه غسلي ميانش فاصله شود به فرزند
ارثي از جنون ميدهد( .والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد
الجنون).2
در ميان بيماريهاي وراثتي چيزي كه از همه وجودش ثابتتر است انتقال
جنون و اختالفات عصبي است و الزم نيست پدر ديوانهی رسمي و دایمي باشد
بلكه جنون موقت او هنگام آميزش بر طفل اثر دارد و به هر اندازهاي كه جنون
3
شديدتر باشد اختالالت عصبي كودكش زيادتر است.

دوم :غذاها (چه چيزي بخوريم و چه چيزي نخوريم):

الرضا ،ترجمهی نصير الدين امير صادقي ،صص 244تا ( 245با تصرف در عبارت).
 .1طب ّ
 .2بحاراالنوار ،ج ،59ص( 306رساله ذهبيه).
الرضا ،ترجمهي نصير الدين امير صادقي ،ص( 246با تصرف در عبارت).
 .3طب ّ
 .4همان ،صص 242تا .255
 .5همان.
 .6نحل 68 ،و .69
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 .1عسل:
از امام رضا از پدرانش از پيامبر نقل شد كه فرمود :اگر در چيزي شفا
4
باشد در حجامت و نوشيدن عسل است.
از امام رضا از پدرانش از پيامبر نقل شد كه فرمودند :به هر كس از شما
5
كه عسل تعارف كردند رد نكند( .بگيرد و بنوشد)
توضيح :عسل غذاى شيرينى است كه اغلب به صورت مايع بوده و از زنبور
عسل به دست مىآيد .در قرآن كريم از مواد غذايى مختلفى نام برده شده است اما
تنها در مورد عسل است كه آن را «شفا» ناميده است.
«و پروردگار تو به زنبور عسل «وحى» و الهام غريزى نمود كه :از كوهها و ثمرات و
گلها بخور و راههايى را كه پروردگارت براى تو تعيين كرده است به راحتى بپيما؛ از
6
درون شكم نوشيدنى با رنگهاى مختلف خارج مىشود .كه در آن شفا براى مردم است».
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نكات تفسيرى:
آيات فوق نكات ارزندهاى را در مورد زنبور عسل ياد آور مىشود ،مثل وحى
به آنان كه در اينجا با توجه به ريشه لغوى (اشاره مخفى سريع) آمده است (يعنى
وحى اصطالحى كه توسط جبرئيل بر پيامبران نازل مىشود ،مقصود نيست) و يا
1
مسئله خانهسازى زنبوران كه از محل بحث ما خارج است.
قرآن كريم در آيهی فوق از عسل به عنوان «شراب» ياد كرده است .و در آيه
ديگرى كه در مورد بهشت است سخن از«جوىهايى از عسل مص ّفى» «و انهار من
عسل مص ًّفى» 2مىگويد.
تاريخچه:
عسل از زمانهاى قديم مورد توجه بشر بوده است .و عالوه بر جنبه غذایى
آن در زمان «بقراط» و در متون «تورات» به عنوان يك ضد عفونى كننده در
3
بيمارىهاى پوستى و زخم ها مورد توجه بوده است.
در كتاب مقدس مىگويد« :همواره در اراضى مقدسه شير و عسل جارى
5
است» 4.فقيرترين و بى چارهترين مردم عسل را توانند خورد.
حكمتها و اسرار علمى:
بسيارى از صاحب نظران ،مفسران و پزشكان در مورد اهميت غذایى و دارويى
(شفابخشى) عسل سخن گفتهاند .و بر قرآن كريم آفرين گفتهاند كه آن را «شفا»
خواند .در اين ميان يكى از كاملترين تحقيقات در اين زمينه را از نظر مىگذرانيم.
و به برخى ديگر اشاره خواهيم كرد:
«دكتر عبد الحميد دياب و دكتر احمد قرقوز» نتايج تحقيقات ،تجارب و
آزمايشات علماى جهان به ويژه در روسيه و آمريكا را جمعآورى كردهاند و اين
گونه گزارش مىكنند:
اول :مواد تشكيل دهنده عسل :عسل داراى بيش از  70ماده مختلف است:
 .1عسل مهمترين منبع مواد قندى طبيعى است و تا كنون  15نوع قند در آن
كشف گرديده است كه از مهمترين آنها مىتوان به فركتوز (قند ميوه) به نسبت
 %40و گلوكز (قند انگور) به نسبت  %30و قند نيشكر به نسبت  %40اشاره كرد .در
 .1تفسير نمونه ،ج ،11ص.259
 .2محمد.15 ،
 .3طب در قرآن ،ص.203
 .4سفر خروج ،باب  ،3آيه .17
 .5قاموس كتاب مقدس ،مستر هاكس ،ص.612

 .1ر.ك :طب در قرآن ،صص196تا 197و نعمت صدقى و معجزة القرآن ،صص 83تا  87كه خواص عسل را با ذكر آيات
عبدالرضا على ،القرآن و الطب الحديث ،ص 100به بعد؛ ايشان پس از ذكر آيه 68
آن بررسى مىكند .همچنين دكتر صادق
ّ
سوره نحل مواد تشكيل دهنده و انواع عسل (السنط ،الزعرور ،البرتقال ،الحنطة السوداء ،الزيزفون) را بررسى مىكند .استاد
آيت اهلل معرفت ،التمهيد فى علوم القرآن ،ج ،6صص 175تا 178؛ ايشان خواص عسل و مواد آن را ذكر و نكاتى علمى در
اين مورد بيان كردهاند و آن را حاوى بيش از  70ماده مىدانند ،همچنين از دكتر نزار الدقر ،كتاب مع الطب فى القرآن الكريم،
صص 182تا  191مطالبى را آوردهاند.
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مجموع يك كيلوگرم عسل  3250كالرى حرارت مىدهد.
 .2عسل به لحاظ داشتن برخى انواع از مواد تخميرى در تبادالت غذايى و
كمك به هضم غذا در ميان خوراكىها باالترين مرتبه را دارد .مهمترين مواد
تخميرى موجود در عسل عبارتند از آميالس ( )Amylaseكه مواد نشاستهاى را
مبدل به قند مىكند و اينورتاس ( )Invertaseكه قند معمولى را به قند انگور و
قند ميوه مبدل مىسازد و نيز كاتاالس ( ،)Catalaseپروكسيداز ()Peroxidase
و ليپاز (.)Lipase
 .3عسل داراى ويتامينهاى بسيار است كه از جمله مهمترين آنها ويتامين
( ،5B ،2B، Bاسيد نياسين)(6B ،پرودكسين) ،ويتامين ، cويتامين ، KويتامينE
و ويتامين . Aهر چند مقدار اين ويتامينها در عسل زياد نيست ،ولى كافى و
مفيد مىباشد و عسل مكان مناسبى براى حفظ اين ويتامينهاست .البته مقدار اين
ويتامينها بستگى به نوع شيرهاى دارد كه زنبور از گلها مىگيرد.
 .4عسل داراى انواع پروتئين ،اسيدهاى آمينه و اسيدهاى آلى مثل اسيد
فورميك ( ،)Formic Acidمشتقات كلروفيل ،مقدارى آنزيم و محركهاى
حياتى ( )Biostimulatorsو رايحههاى معطر مىباشد.
 .5امالح معدنى در عسل فراوانند از جمله :كلسيم ،سديم ،پتاسيم ،منگنز،
آهن ،كلر ،فسفر ،گوگرد و يد .امالح موجود در عسل  %0/002وزن آن را تشكيل
مىدهد.
 .6بسيارى از محققين تأكيد دارند كه عسل داراى عوامل قوى ضد ميكروب
مىباشد .همچنين اعتقاد بر اين است كه عسل داراى هورمون نباتى و نوعى
هورمون جنسى (از مشتقات استروژن) است .مىبينيم كه عسل مادهاى است
بسيار پيچيده و البته ممكن است با توجه به نوع گل هایى كه زنبورها از آن تغذيه
1
مىكنند ،عسل مناطق مختلف اندك تفاوتى با هم داشته باشند.
دوم :خاصيت ضد ميكروبى و ضد عفونى عسل :دانشمندان تاكيد دارند كه
ميكروبهايى كه عامل بيمارى انسانها هستند قادر به ادامه حيات در عسل نيستند
و عم ً
ال عسل آنها را از بين خواهد برد .براى اين خاصيت عسل نظريات بسيارى
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ارائه گرديده كه از جمله آنها موارد زير را مىتوان نام برد:
 .1وجود اسيد فورميك ( )Formic Acidدر عسل كه يك ماده ضد ميكروب
است.
 .2باال بودن ميزان مواد قندى موجود در عسل كه  %80از تركيب آن را در
بر مىگيرد .خرما نيز به دليل داشتن تركيبات قندى باال همين خاصيت را دارد و
ميكروب در آن رشد نمىكند.
 .3وجود موادى كه مانع از رشد ميكروب مىشوند (Antibactereril
 )Inhibitoreاين مواد توسط زنبور ساخته مىشود و در عسلهاى مصنوعى
وجود ندارد .اين نظريه نسبت به ساير نظريهها از اهميت بيشترى برخوردار است.
 .4وجود آب اكسيژنه در عسل ( )Hydroyen Peroxide o2كه مادهاى
است ميكروب كش.
واقعيت اين است كه خاصيت ضد ميكروبى عسل در نتيجه وجود تمام عوامل
ياد شده مىباشد.
اما خاصيت ضد عفونى عسل ،درست عكس اغلب مواد غذايى از قبيل شير و
عصارههاى گياهى و غذاهاى پخته است و هيچ گونه قارچى در آن رشد نمىكند،
فاسد نمىگردد ،رنگ ،بو و طعم آن عوض نمىشود مشروط به اين كه آن را دور
1
از رطوبت نگهدارى نمايند.
2
سوم :عسل و طب اطفال :عسل براى كودك هم يك ماده غذايى است و هم
يك داروى بسيار ارزشمند زيرا:
 .1گلبولها قرمز خون را افزايش داده و رنگ آن را شفافيت مىبخشد.
 .2حال عمومى كودك را به نحو قابل مالحظهاى بهبود مىبخشد ،به ويژه
كودكانى كه از نارسايىهاى دستگاه گوارش از قبيل اسهال ،نارسايى در جذب
مواد غذايى و يا سوء تغذيه و كم خونى رنج مىبرند.
 .3خاصيت ضد ميكروبى آن كودكان را از خطر ابتالى به بيمارىهاى انگلى
و عفونى مصون مىدارد.
 .4باعث بهبودى كودكان بيمار شده و وزن آنها را افزايش مىدهد.
 .5به در آمدن دندان كودكان كمك كرده و از پوسيدگى آنها جلوگيرى مىنمايد.
 .1ر.ك :طب در قرآن ،ص 197و دكترالسيد الجميلى در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن ،صص 197به بعد و دكتر عبدالحميد
محمد عبدالعزيز در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن الكريم ،صص 70به بعد ،مطالب مشابهى دارند.
 .2دكترالسيد الجميلى در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن ،صص 197به بعد ،مطالب مشابهى دارند اما آن را مخصوص عسل
سفيد مىكنند.

 .1طب در قرآن ،ص.200
 .2دكتر السيد الجميلى نيز در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن ،ص 146به عسل و تأثيرات ضد سرطانى آن اشاره مىكنند،
ولى آن را مخصوص عسل سفيد مىدانند.
 .3نحل.69،
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 .6نياز كودك را به ويتامين  6Bمرتفع ساخته و به سوخت و ساز كلسيم و
منيزيم در بدن كمك مىكند و به همين دليل ،اكثر پزشكان توصيه مىكنند كه
مقدارى عسل به غذاى روزانه كودك در تمام مراحل رشد اضافه شود .زيرا اين
عمل به رشد آنها كمك كرده و از ابتالى آنها به بيمارىهاى خطرناك از قبيل
1
اسهال و سوء تغذيه پيشگيرى مىكند.
چهارم :عسل و پيشگيرى از عوارض تابش انواع اشعه و سرطان :گاهى پرتو
درمانى مستمر ،هم براى بيمار و هم براى كاركنان مراكز درمانى و پزشكانى كه
با اين وسيله سروكار دارند مضراست .عوارض زيانآور اين امر به صورت كم
خونى ،كاهش گلبولهاى سفيد خون ،سردرد ،ضعف عمومى ،استفراغ ،تب و...
ظاهر مىشود و ثابت گرديده كه تنقيه اين افراد با محلول عسل موجب برطرف
شدن سريع اين عوارض مىگردد .اگر قبل از مرحله درمان با اشعه ،مقدارى عسل
به بيمار خورانده شود ،از عوارض ياد شده مصون خواهد ماند.
آمار نشان مىدهد كه به نسبت ساير ِح َرف ،زنبور داران به ندرت به سرطان
مبتال مىشوند هر چند تا كنون دليل علمى براى اين امر اثبات نگرديده است .طبق
اين آمار نسبت ابتالى كاركنان شاغل در كارخانههاى مشروبسازى و زنبور داران
2
به سرطان  13به يك است.
ً
  پنجم :كاربرد درمانى عسل :تأثير بهى بخشى عسل كامال مدلول صريح آيه
قرآنى است كه مىفرمايد« :فيه شفاء للناس» 3.و هنگامىكه انسان بر قدرت اين
داروى الهى در بهبود بخشيدن بسيارى از بيمارىها از جمله بيمارىهايى كه دانش
بشرى تا كنون نتوانسته درمان مؤثرى براى آنها بيابد ،پى ببرد ،واقع ًا شگفتزده
مىشود .مهمترين ويژگى كه عسل را به عنوان يك دارو از ساير داروها متمايز
مىسازد ،نداشتن عوارض زيانآور جنبى بر ساير اندامهاى بدن است.
 .1عسل و بيمارىهاى پوستى (:)Dermatolojy
درمان بيمارىهاى پوستى به ويژه جوشهاى چركى و زخم هاى كهنه و عفونى
با عسل از قديم االيام يعنى از زمان بقراط و متون تورات گرفته تا دوران ابن سينا
كه معتقد بود عسل در درمان دملها و زخمهاى عميق عفونى بسيار سودمند
است ،رايج و متداول بوده است.
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در عصر حاضر نيز پزشكان بسيارى كاربرد عسل را در درمان اين قبيل بيمارىها
آزمايش كردهاند .نتايج بدست آمده از اين آزمايشات بدين شرح بوده است:
* عسل به دليل داشتن مادهي گلوناس التيام زخمها را سرعت بخشيده و آنها
را از وجود ميكروب پاك مىكند.
* عسل داروى مؤثر و مناسبى براى معالجه زخمهاى پوستى مزمن مىباشد .به
ويژه اگر تركيبى از عسل و وازلين باشد (وازلين  4/5 %1/5عسل).
* عسل در درمان زخمهاى چركى از قبيل دملها و جوشهاى خوش خيم
سودمند است زيرا رشد ميكروبها را متوقف ساخته ،پوست و اعصاب را تغذيه
مىنمايد.
* در زخمهاى عميق ناشى از گلوله هر چند توأم با شكستگى استخوان نيز
باشد ،كاربرد عسل به صورت پماد بسيار نافع بوده و بهبودى را تسريع مىنمايد.
* در ضماد زخمهاى ناشى از برخى اعمال جراحى كه احتمال عفونت در آنها
وجود دارد (مانند عمل برداشتن فرج) ،سودمند مىباشد.
بسيارى از دانشمندان ضرورت كاربرد وسيع عسل را چه به تنهايى و چه به
همراه ساير ادويه در زمينه درمان بيمارىهاى پوستى حاد و مزمن به صورت كِرِم
21
يا مرهم و ...پيشنهاد كردهاند .
تزريق موضعى عسل:
عدهاى از پزشكان تأكيد دارند كه از عسل مىتوان به صورت تزريق موضعى
براى درمان خارشهاى حاد و مزمن پوستى استفاده كرد و نتيجه مطلوب گرفت.
 .2عسل و بيمارىهاى گوارشى:
عناصر گوناگون شيميايى موجود در عسل به نوعى است كه قادر است تأثيرات
نيكویى بر برخى از بيمارىهاى دستگاه گوارش بگذارد .براى مثال:
* به دليل داشتن آنزيمهاى گوارشى ،به هضم غذا كمك مىكند.
* عسل از شدت ترش كردن معده مىكاهد (افزايش ترشحات اسيدى معده
را تعديل مىكند ).براى زخم معده و التهاب معده مفيد است .كاهش ترشحات
اسيدى معده را تعديل مىكند ،و در حقيقت مىتوان گفت عسل نقش مؤثرى در
تنظيم اسيدهاى معده دارد .دانشمندان بر اين عقيدهاند كه عسل به طور مضاعف
روى زخم معده تأثير مىگذارد ،يك تأثير موضعى كه باعث التيام سريع زخم و
 .1طب در قرآن ،صص 203تا .204
 .2در مورد كاربردهاى درمانى وسيع عسل مراجعه كنيد به :دكتر عدنان الشريف ،من علم الطب القرآنى ،ص 219به بعد.

 .1طب در قرآن ،صص 205تا  206و العميد الصيدلى عمر محمود عبداهلل ،الطب الوقائى فى االسالم ،صص 172تا .176
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تعديل اسيدهاى معده مىگردد و يك تأثير كلى كه بر اثر آن حال عمومى بيمار
بهتر شده و دستگاه عصبى او آرامش مىيابد.
* حسن تأثير فعال عسل در درمان عفونتهاى رودهاى به ويژه نزد اطفال،
كام ً
ال روشن و اثبات شده مىباشد .از رسول اكرم  نيز نقل گرديده كه در
موارد بسيارى خوردن عسل را براى درمان اسهال سفارش فرمودهاند.
* عسل به دليل داشتن اسيد فورميك مانع از تخمير مىگردد زيرا اين ماده روى
ميكروبهاى امعاء مؤثر مىباشد.
* عسل مانع به وجود آمدن يبوست است ،به ويژه يبوستى كه بعد از اعمال
جراحى عارض مىشود زيرا داراى اسانسهاى فراوان است كه باعث افزايش
فعاليت رودهها مىگردد .همين طور عسل داراى ماده گلوكوسيد استرأستيل است
كه در امعاء تبديل به اوكسى متيل انتراكينون شده و مانع از ايجاد يبوست مىگردد.
* در اكثر بيمارىهاى كبدى و كيسه صفرا اگر عسل را جزء رژيم غذاى بيمار
قرار دهند ،مفيد و مؤثر خواهد بود زيرا عسل براى بافتهاى كبد يك ماده مغذى
است و ذخيره مواد قندى در كبد را افزايش مىدهد.
اگر عسل را با گردهگل و شاهانگبين (غذاى ملكه زنبورهاى عسل) ممزوح
كنند ،به دليل داشتن امالح معدنى ،ويتامينها ،هورمونها ،اسيدها و ...در اكثر
بيمارىهاى كبد مؤثر بوده و فعاليت تبادالت مواد قندى كبد را افزايش مىدهد.
دكتر ُكخ اين قدرت تأثير در عسل را مرهون مادهاى به نام ()Glueatilic Factory
مىداند كه تأثيرى ويژه بر كبد و دستگاه جريان خون و قلب دارد.1
 .3عسل و بيمارىهاى تنفسى:
* در بيمارى سل :عسل تأثير مفيدى بر بيمارى سل دارد و شايد اين حسن
تأثير در نتيجه اين باشد كه عسل مقاومت بدن را در مقابل التهاب سلى افزايش
مىدهد.
* سياه سرفه و التهاب حنجره و گلو :از بيمارىهايى هستند كه عسل در
بهبودى آنها بسيار مؤثر است.
* التهاب ريه :مصرف عسل در التهاب ريه و بر طرف كردن سرفه سودمند است.
* در بيمارىهاى آسم و ذات الريه ،عسل به صورت شربت به همراه
كلروركلسيم و محلول ديمدرول مصرف مىشود.
 .4عسل و درمان بيمارىهاى چشم:
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عسل را از قديم االيام در معالجه بيمارىهاى چشم به كار مىبردهاند و به نتايج
مطلوبى نيز دست مىيافتند .امروزه تجارب و آزمايشات بى شمار تأثير و فايده
عسل را در درمان بيمارىهاى زير ثابت كرده است:
* التهاب پلكها.
* انواع التهابات قرنيه از قبيل التهاب سلى چشم ،سيفليس و تراخم.
* آلودگى و زخم قرنيه.
* انواع سوزشهاى چشم( ،با به كارگيرى تركيبى از عسل با روغن ماهى).
 .5عسل و درمان بيمارىهاى زنان و زايمان:
* درمان استفراغهاى دوران باردارى .از نظر علمى ثابت گرديده كه اگر محلول
ملكائين عسلى (عسل نوكائين) را فقط  2تا  3بار به صورت تزريق وريدى بكار
برند ،اكثر حاالت استفراغ دوره باردارى را از بين مىبرد.
* تزريق وريدى محلول تصفيه شده عسل (40درصد) شرايط زايمان كم درد
و راحتى را براى زائو فراهم مىكند.
* در التهاب مهبل ،عسل را به مدت  6روز به جداره مهبل ،گردن رحم و
قسمتهاى خارجى دستگاه تناسلى مىمالند .البته قبل از ماليدن عسل موضع
را بايد با آب اكسيژنه شستشو داد .نتايج مثبت پس از گذشت فقط يك روز با
برطرف شدن خارش و سوزش آشكار مىشود و پس از  2تا  3روز ميكروبهاى
مهبل از بين مىروند.
* خارش فرج :در معالجهی خارشهايى كه ريشه نامشخصى دارند و معالجات
معمولى دربارهی آن مؤثر نمىباشد ،عسل دارویى است مؤثر كه ارزش تجربه را
دارد.
* دكتر كابلون معتقد است كه تزريق محلول 33درصد عسل و 0/5درصد
نوكائين در مثانه بهترين روش درمانى براى معالجه التهاب حاد مثانه مىباشد.
* پس از انجام اعمال جراحى زنان به ويژه در قسمت فرج استفاده از عسل از
هر نوع پماد ديگرى مؤثرتر و در التيام سريع زخمها مفيدتر است.
 .6عسل و درمان بيمارىهاى گوش ،حلق و بينى:
* عسل و انواع سرما خوردگى :از قديم گفته شده كه سرما خوردگىها (زكام،
انفلوآنزا و گريپ) بدون معالجه در مدت هفت روز و با معالجه در يك هفته!!
بهبود مىيابند (كنايه از اين كه دارو تأثير چندانى در بهبودى سريع اين بيمارىها
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ندارد) .ولى گويا عسل اين قاعده را تغيير داده است ،زيرا تجربه ثابت كرده در
صورت مصرف عسل همراه با شير داغ و يا با عصاره ليمو و يا با چاى ،مدت
بيمارى به سه روز تقليل مىيابد.
* التهاب پنهان مجارى تنفسى :مانند التهاب پنهان بينى و حلق كه با معالجات
معمولى بهبود نيافته باشند .در اين گونه موارد عسل را به صورت محلول رقيق
شده در آب در آورده و استنشاق مىنمايند .اين عمل نتايج بسيار خوبى در پى
خواهد داشت.
* التهاب مزمن سينوس ها و التهاب چركى مزمن گوش ميانى اگر با محلول
عسل شستشو داده شوند ،بهبود مىيابند ،زيرا استفاده از محلولى كه  %30آن را
عسل تشكيل دهد ،براى متوقف ساختن رشد انواع ميكروبها كفايت مىكند.
* زكام حاد( )Rhinitisو التهاب حلق و نايژهها را بر طرف مىسازد.
* در التهاب خشك بينى و حلق ،معالجه با عسل نتايج سودمند و اميدوار
كنندهاى در بر خواهد داشت.
* التهاب دهان ( )Aphthoseدر برابر معالجه موضعى با عسل به مدت پنج
روز ،واكنش مساعد نشان مىدهد.
 .7عسل و درمان بيمارىهاى قلبى:
عسل باعث مىشود خون بيشترى به عضله قلب برسد و از طريق مواد قندى
موجود در آن انرژى بيشترى به قلب مىدهد .همچنين باعث انبساط شريانهاى
اكليلى قلب شده و در تنظيم ضربان نامنظم قلب نيز مؤثر مىباشد .مهمترين
بيمارىهاى قلبى كه عسل در درمان آنها مؤثر است عبارتند از:
* التهاب ديفتريايى قلب كه گاهى نيز توأم با نامنظم بودن ضربان مىباشد.
* پس از اعمال جراحى به عنوان تقويت كننده.
* خناق سينه يا سوزش قلب.
* ناتوانى توأم با پايين آمدن ضربان قلب چه همراه با سوزش سينه باشد و
چه نباشد.
 .8عسل و بيمارىهاى كليه:
در مواردى كه فعاليت كليه دچار نارسایى گردد ،از عسل به دليل دارا بودن
مقدار اندكى پروتئين و امالح معدنى مىتوان به عنوان رژيم غذايى استفاده كرد و
به عنوان داروى مؤثر نيز نتيجهبخش خواهد بود.
 .9عسل و دستگاه عصبى:
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عسل در حاالت زير مفيد خواهد بود:
* گرفتگى مويرگهاى مغزى.
* در درمان داء الرقص(.)chorea
* به عنوان آرامبخش دستگاه عصبى.
* التهاب عصب سياتيك با استفاده از ملكاتين (.)Malcatin
و در پايان ،عسل در درمان كم خونى مفيد بوده ،گلبولهاى قرمز و هموگلوبين
را افزايش مىدهد و خاصيت ضد خونريرى دارد و از اين بابت مىتواند نقص
ويتامين  kبدن را جبران كند.
در خاتمه بحث در باره اين داروى جادویی ،الزم به تذكر مىدانيم كه معالجه
با عسل بايد زير نظر پزشك معالج انجام شود نه سر خود ،زيرا ممكن است كه
نتيجه مطلوب به دست نيايد.
بحث در باره عسل در اين مختصر نمىگنجد و شايد اسرار بسيارى وجود
ً 1
داشته باشد كه هنوز كشف نشده زيرا « و ما اُوتيتم من العلم اال قليال »
از امام رضا نقل شده كه در مورد عسلهاي زيانآور هشدار داده و ميفرمايد:
«عسل نيز داراي نشانههايي است كه به آنها سود و زيانش از هم شناخته
ميشود عسلي كه بویيدن آنها توليد عطسه ميكند و آنها كه نوشيدنش سكر و
مستي ميآورد و آنهايي كه چشيدنش گلو را ميسوزاند اين انواع از عسل خوب
2
نيست بلكه سم و كشنده است».
عسل سالمترين خوراكيها است به شرطي كه از اول سالم به عمل آمده باشد.
 .2آبهاي گوارا و ناگوار:
الف .آبهاي گوارا:
بهترين آبها براي نوشيدن آبي است كه چشمه آن از سمت مشرق و سبك و
روشن باشد.
گراميترين آبها عالوه بر صفات فوق آن است كه محل پيدايش و خروج آن
 .1آنچه 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 ،ج ،66صص 292به بعد و
ج ،62صص 324به بعد) .برخى از پزشكان و صاحبنظران ديگر نيز مطالب جالبى آوردهاند و مكررا ً از آن به عنوان اعجاز
علمى قرآن ياد كردهاند؛ (ر.ك :اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ،ج ،5صص 129به بعد و اسرار خوراكىها ،صص 272به بعد
و اسالم ،پزشك بىدارو ،صص 114به بعد) و طب در قرآن ،صص 195تا  210و دكتر عبدالعزيز اسماعيل پاشا ،اسالم و طب
جديد ،صص 166تا  ،168ترجمهي سيد غالمرضا سعيدى.
 .2بحاراالنوار ،ج ،59ص.324

در تابستان از طرف طلوع خورشيد باشد.
سالمترين و بهترين آنها آبي است كه از محل خود بجوشد و مجراي آن
1
شكاف تپهها و كوههاي خاكي باشد.
آب با وصف مذكور در زمستان سرد و در تابستان ملين است.
ب :آبهاي ناگوار:
آب شور و آبهاي سنگين موجب يبوست معده ميشود .آب برف و آب
يخ براي غالب مزاج ها زيانآور است .اما آب درهها و گوديها گرم و غليظاند
خصوص در تابستان چون راكد است و آفتاب دائم ًا بر آن ميتابد و گاهي خوردن
2
چنين آبي باعث غلبه و تحريك صفراء ميشود.

 .3شير و ماست:
در رسالهی ذهبيه ،از امام رضا نقل شده كه به نوشيدن شير اهميت دهيد به
ويژه در اواخر خرداد و تيرماه ،و نيز به خوردن ماست اهميت دهيد به ويژه در
اواخر مرداد و شهريور.
4
«وااللبان والمسك الطري».
«از شيرها و ماهي تازه استفاده كنيد».
شير غذاي كامل است كه از هر غذايي بيشتر كلسيم دارد .بعد از شير و پنير،
ماست يك غذاي كامل است و عمده مزيت ماست خاصيت ضد عفوني طبيعي
آن است.
 .1همان.
تذكر :كوههاي خاكي همچون فيلتر عمل ميكنند و موجب ميشود كه آب به نوعي تصفيه شود.
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
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ج :آبهاي مشروط:
آب باران سبك و گوارا و صاف است و براي كليهي اجسام نافع است به
شرطي كه زياد نماند و در مخزن خود زماني دراز حبس نشود.
اما آب چاه شيرين و صاف است و سودمند ميباشد به شرطي كه هميشه جريان
3
داشته باشد و در زمين محبوس نشود.

 .4ماهي تازه:
«هر كس از سردرد و شكم درد ميترسد خوردن ماهي تازه را به تأخير نيندازد».
ماهيها آنچه از امالح و مواد معدني وارد بدن آنها شود دست نخورده به ما
تحويل ميدهند زيرا آنها تركيبات بدن خود را از آب ميگيرند و آب محلولي به
آنها ميدهد كه رسوب نميكند لذا ماهيها در صف گياهان و ميوههاي شفا بخش
به شمار ميآيند.
ماهي تازه به خصوص اگر از درياي آزاد و آب شيرين گرفته باشند بسيار لذيذ
و سرشار از امالح معدني و فسفر است يد و منگنز در ماهي زياد يافت ميشود.
 .5تخم مرغ زياد نخوريد:
«زياد تخم مرغ خوردن موجب بزرگي سپرز و بادها در سر معده ميشود پر
2
كردن شكم از تخم مرغ كبابي باعث ضيق نفس و تنگي سينه ميگردد».
نبايد خوردن تخم مرغ مستمر باشد در يك وعده هم نبايد زياد خورد خصوص
اگر با پوست كنار آتش پخته باشد .تخم مرغ خام خوردنش خوب نيست پخته و
سفت شدهي آن مطلوب نيست بهترين شيوه پختن ،نيمبندكردن آن است (عسلي).
براي عسليكردن تخم مرغ نبايد آن را در آب جوشانيد بلكه بايد در آبي كه
3
نزديك به جوش باشد آن را به عمل آورد.
 .6گوشت گاو و شكار زياد نخوريد:
«زياد خوردن گوشت گاو و حيوانات وحشي موجب كمي عقل و سرگرداني
4
فهم و كند ذهني و زيادي فراموشي ميگردد».
همه ضررهاي گوشت در زيادهروي آن است وگرنه گوشت در قبال مضرات،
منافع زيادي هم دارد از جمله ميل جنسي و اعصاب مغز را بيدار ميكند ،نازك
بينيهاي شعرا و ظريف كاريها ،عشقها ،عاطفهها ،ابتكارات علمي و فني همه
در اثر تحريك اعصاب است.
1
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 .7سير بخوريد:
آنان كه از بادهاي دردناك و شديد در بدن خود ميترسند ،هفتهاي يك بار سير بخورند.

5

 .1همان.
 .2همان.
الرضا ،ترجمهی نصير الدين امير صادقي ،ص.247
 .3طب ّ
 .4بحاراالنوار ،ج ،59ص.324
 .5همان.

سوم :روش غذا خوردن:
 .1از كدام غذا شروع كنيم؟
«هنگام شروع به طعام اول به سبكترين غذا بپرداز خوراكيهايي كه بدنت
ميتواند از آنها تغذيه كند به مقداري كه عادتت بر آن جاري شده و مزاج و
6
معدهات تحمل آن دارد و خوشي و نشاطت به آن باقي است».
الرضا ،ج ،2ص.34
 .1عيون اخبار ّ
 .2همان ،ص.259
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.
 .6همان ص.109
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 .8سركه بخوريد:
از امام رضا از پدارنش از پيامبر نقل شد كه فرمودند :مداومت بر خوردن
1
سركه خوب است؛ اهل خانهاي كه در آن سركه باشد ،فقير نميشوند.
 .9گوشت بخوريد:
از امام رضا از پدرانش از علي نقل شده كه :به مصرف گوشت عنايت
كنيد كه موجب رشد گوشت بدن شما ميشود و هر كس چهل روز خوردن
2
گوشت را ترك كند بداخالق ميشود.
 .10برنج بخوريد:
از امام رضا از پدرانش از پيامبر نقل شده كه غذاي خوب اهل دنيا و
3
آخرت گوشت و برنج است.
 .11كدو بخوريد:
از امام رضا از امام علي حكايت شده كه فرمود :به كدو عنايت داشته
4
باشيد كه موجب افزايش دماغ (مغز و هوش و…) ميشود.
 .12بهتر است كليه حيوانات را نخوريد:
از امام رضا از پدارنش از امام علي نقل شد كه فرمودند« :پيامبر
همواره از خوردن كليهها پرهيز ميكرد؛ چون به (مجرا و محل) بول نزديك است
5
ولي آنها را حرام نكرد».
تذكر :روشن است كه كليهها محل تصفيه مواد بدن است از اين رو در معرض
سموم آنهاست.

 .2قبل از غذا كمي نمك بچشيد
از امام رضا از پدارنش از پيامبر روايت شد كه فرمودند« :هر كس غذا
1
را با نمك آغاز كند هفتاد بيماري از او رفع ميشود».
تذكر :نمك حالت ضدعفوني كننده براي دهان و مجاري دارد و مصرف با
اعتدال آن براي بدن مفيد و ضروري است البته برخي افراد كه بيماريهاي خاص
دارند بايد از مصرف نمك پرهيز كنند.
 .3چه موقع دست از غذا بكشيم:
«و ارفع يديك من الطعام و انت تشتهيه؛
دست از طعام بردار در حالي كه هنوز اشتهايت باقي است».
«در حالي كه هنوز گرسنگي باقي و ميل و اشتها برقرار است دست از طعام
بردار كه اين چنين غذا خوردن براي معده و بدن اصلح و براي عقل پاكيزهتر و بر
3
جسم و تن باري سبكتر است».
2
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 .4آب سرد بعد از غذاي گرم ننوشيد:
«آشاميدن آب سرد بعد از طعام گرم و شيريني دندانها را فاسد ميكند».
خوردن و آشاميدن غذاي سرد بعد از خوردن غذاي گرم يا گرم بعد از سرد
موجب تركيدن ميناي دندان و فساد آن ميگردد.
وقتي دندان شكاف برداشت مواد شيميايي غذاها شكاف را توسعه داده تا به
ريشه دندان يا به رشتههاي عصبي فك ميرساند رسيدن آن مواد به رشتههاي
عصبي باعث تحريك آنها و دردهاي سخت ميگردد گاهي در ميان شكافها
بقاياي غذا مانده تبديل به ميكروب ميشود و ميكروبهايي هم كه با غذا وارد
دهان ميگردند داخل شكافها شده شروع به رشد و فعاليت ميكنند در اين موقع
5
است كه بيماريهاي مختلف دهان و دندان پديد ميآيد.
4

الرضا ،ص.260
 .1طب ّ
 .2بحاراالنوار ،ج ،59ص.324
 .3همان.
 .4همان.
الرضا ،همان ،صص250تا.251
 .5طب ّ

 .5در بين غذا ،آب ننوشيد
«كسي كه ميخواهد به درد دل (معده) مبتال نشود در بين غذا آب نياشامد زيرا
آشاميدن آب ميان غذا بدن را مرطوب و معده را ضعيف ميگرداند در نتيجه عروق
1
خاصيت غذا را نميگيرد ريختن آب بر غذا معده را دچار اختالل ميكند».
غذا وقتي كه وارد دهان و مري و معده ميشود تحت تأثير اعمال مكانيكي جهاز
هضم و مواد شيميایي غدد هاضمه است .غدههايي كه در زير زبان و در معده
وجود دارد با ترشحات خود نقش عمدهاي را در هضم غذا به عهده گرفتهاند،
هر چقدر غذا خشكتر باشد غدهها بيشتر تحريك شده و زيادتر ترشح ميكنند،
نوشيدن آب بين غذا از فعاليت غدهها ميكاهد و خاصيت اسيدي ترشحات آنها
را كم ميكند در نتيجه كار هضم را به تأخير مياندازد پس بهترين وقت براي
آشاميدن آب حداقل يك ساعت بعد از غذا است.

 .1بحاراالنوار ،ج ،59ص.324
 .2همان.
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 .6گوشت را با حبوبات و ادويهجات بخوريد.
«ويستعمل فيه اكل اللحوم بالتوابل؛ 2و گوشت را با ادويهجات و حبوبات
مصرف كنند».
ادويه جات كه عبارت از سائيدهي ساق و دانهي گياههاي خوشبو و مفيد است
بهترين وسيله طبيعي براي ضد عفوني كردن معده و رودهها است .معموال ادويهاي
كه در طبخ غذا به كار ميبرند و يا با آن ميل ميكنند عبارت است از نمك ،فلفل،
زرد ،چوبه ،دارچين ،ميخك ،گلپر ،هل ،ريشهی جو ز ،زعفران ،كنجد ،خشخاش،
تمرهندي ،رازيانه ،زنجبيل ،زيره ،سياه دانه و. ...
حبوبات عالوه بر آن كه سرشار از مواد سفيدهاي هستند داراي باكتريهايي
نيز ميباشند كه به كمك آنها ازت كامال جذب ميشود ،از ضررهاي گوشت آن
است كه از جذب ازت جلوگيري ميكند و اين به علت آن است كه از ساير غذاها
بيشتر حرارت ميخواهد و ايجاد حرارت ميكند اما گوشتي كه با حبوبات پخته
ميشود اين خسارت را به بار نميآورد.
آنچه كه با گوشت و غذا مصرف ميشود شامل انواع چاشنيها مانند :سركه،
غوره ،آلوچه ،گوجهفرنگي ،گوجه ايراني ،سماق ،رب انار و آب انار و ليمو و
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نظير آنها ميشود.
تذكر :استفاده از گوشت به همراه ادوي ه و حبوبات به ويژه در پاييز سفارش
شده است.
1

 .7بعد از غذا شربت شيرين بنوشيد:
«بايد شربتي را كه مينوشي پس از طعام و در پي آن باشد،از شراب كهنهاي
2
كه نوشيدنش حالل باشد».
شربت شيرين غليظ در عمل هضم غذا مؤثر است .البته شربتي بعد غذا خوب
و مفيد است كه حالل و مطابق دستور باشد نوشابههاي الكلي نه تنها منظور را به
طور كامل تأمين نميكند خطرهاي بزرگي را نيز متضمن است.
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چهارم :رژيم غذايي متناسب با فصول و ماههاي سال:

صحیفهیصحت

تغييرات فصول ،در شئون حياتي انسانها مؤثر ميباشد ،بنابراين الزم است كه
هر فرد هم به منظور تكميل اين تأثيرات خود را براي مقابله با اين تغييرات آماده كند ،تا
هم جسم خود را از ضررهاي اين تغييرات حفظ نمايد و هم از منافع و خوبيهاي
3
اين فصول بهرهمند شود و آنها را كاملتر كند.
در رساله ذهبيه از امام رضا حكايت شده كه فصول و ماههاي سال را نام
برده و خصوصيات هر كدام را بيان كرده و براي هر ماه و فصل غذاي مناسب را
معرفي كرده است.
«هر خوراكي سرد در تابستان و گرم در زمستان مناسب است و غذاهاي معتدل
در فصل بهار و پاييز و ميزان مصرف خوراكيها (يا مقدار حرارت و برودت آنها)
4
نيروي طبيعي بدن و ميل آن است».

پنجم :غذاي سازگار با بدن بخوريد تا سالم باشيد:
«طعامي را بخور كه موافق بدن توست .جسد مانند زميني پاك است ،وقتي آن
الرضا ،همان ،ص( 161با تصرف در عبارت).
 .1طب ّ
 .2همان.
الصادق ،ص 52و .54
الرضا و طب ّ
 .3طب ّ
 .4بحاراالنوار ،ج ،59ص.324

زمين را آباد كردي و تخم كاشتي و آب دادي البته آب به ميزاني كه نياز دارد نه
زياد كه آن را تباه كند و نه كم كه زمين تشنه بماند مسلم ًا آن زمين آباد ميماند،
زراعتش خوب و محصولش زيادتر مي شود اما اگر از عمران و آبادي آن زمين
غفلت شود آن زمين فاسد ميگردد و گياه در آن نميرويد ،پس جسد هم مانند
آن زمين است كه بايد در غذا دادن به آن تدبير به كار رود.
وقتي كه بدن را با غذا و مشروبات گوارا تغذيه و مراقبت كردي سالم ميماند و
همهی اعضاي آن وظايف خود را به خوبي انجام ميدهند پس نگاه كن ببين چه
1
چيزي موافق معده توست و بدنت را تقويت مينمايد همان را بخور».

ششم :غذا و آب به اندازهی نياز (نه افراط) بخوريد تا سالم بمانيد:

 .1همان.
 .2همان.
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«بدان هر كس غذا را بيش از حد لزوم بخورد ،جسدش را صحيح تغذيه نكرده
است پس بايد غذا را به اندازه نياز خورد نه كم و نه زياد ،آب هم به همين اندازه
بايد خورده شود پس بهترين طريق براي غذا خوردن اين است كه به مقداري
كه براي يك روز كفايت ميكند قانع شوي و هنگامي كه كام ً
ال سير نشده از غذا
دست بكشي.
البته در وجود تو نسبت به غذا شهوت و ميل هست ،ولي نبايد در پيروي از اين
ميل كاذب افراط كني ،بلكه ميانهروي در غذا خوردن،معده و بدن تو را سالم نگه
2
ميدارد ،عقل را پاك ميكند و جسمت را نيرومند ميسازد».
توضيح :افراط درباره دو احساس گرسنگي و سيري و بد عمل كردن در مورد
آنها بدون شك موجب عدم تعادل در بدن ميگردد ،زيرا خوردن غذاي زياد كه
بيش از قابليت بدن باشد در وهلهی نخست سنگيني معده ميآورد ،عالوه بر اين
زيادهروي در طعام نتايج مستقيمي هم دارد از جمله:
 .1سوء هاضمه
اين مرض از تالش زياد جهاز هاضمه و بهخصوص معده و كبد ،به واسطهی
زيادهروي در غذا و عدم رعايت شرايط بهداشت به وجود ميآيد.
 .2چاقي
اين بيماري را ميتوان علت اصلي بيماريها دانست وقتي كه جهاز هاضمه

گنجايش معيني داشته باشد ولي صاحبش در خوردن غذا افراط كند ،در نتيجه
مواد چربي كه در معده آب نميشوند ،مقداري داخل خون ميشوند و مقداري
هم در جاهاي غير مناسب بدن مثل عضلههاي قلب و كبد رسوب ميكنند و اين
عمل براي بدن بسيار خطرناك است و مرضهاي متعددي مثل عاجز شدن قلب،
پاره شدن شريانهاي حساس مثل مغز ،بروز امراض مفصلي را به وجود ميآورد.

فصل سوم :درمان
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مقدمه:
در اين بخش برخي از احاديث و كلمات حكايت شده از امام رضا را نقل
ميكنيم كه به داروها و روش صحيح درمان دردها اشاره دارد البته اين موارد به
دو صورت بيان شده است :اصول كلي درمان و موارد خاص كه به داروهاي
مخصوص اشاره دارد.

صحیفهیصحت

اصول كلي درمان:
 .1هر دردي ،دارویي دارد:
«آگاه باش كه خداي متعال هيچ بدني را به دردي مبتال نميسازد مگر اين كه
براي آن دارويي قرار داده است ،و براي هر قسمتي از دردها ،قسمتي از داروها
1
(است كه نيازمند) مديريت و انگيزش است».
توضيح :توجه و به كارگيري اصل فوق زمينهساز بسياري از تحقيقات علوم
پزشكي ميشود .يعني به پزشكان و داروسازان يادآوري ميكند كه هيچ بيماري
را العالج ندانند و به دنبال داروي آن باشند چون هر دردي را كه بشر بدان مبتال
شود خداي متعال براي آن دارويي قرار داده است كه بايد در طبيعت ،يا عوامل
رواني و روحي او جستجو كرد.
 .2دستورات پزشكي و بهداشتي را از افراد متخصص بگيريد نه پزشكنماها:
«اشخاصي كه به صحت و سالمتي خويش عالقهمند هستند بايد در كسب
دستورات بهداشتي احتياط را رعايت كنند و به سخنان كساني كه نه در مكتب
درس خواندهاند و نه در سايه رياضت نفس ،كمالي اندوختهاند گوش ندهند،
 .1همان.

چنان كه ميشنويد بعضي از اين اشخاص ميگويند :فالن غذايي را خوردم به من
ضرر نرساند و يا اين كه فالن كاري را كردم زياني نديدم.
گوينده اين قبيل سخنان ،به منزلهي چهارپاي نادان و كوته فكري است كه هنوز
1
به سود و زيان خودش آگاه نيست و نتوانسته نيك را از بد تشخيص بدهد».

 .5حركت و كار و ورزش زياد پسنديده است:
«و حركت و كار و تمرين و ورزش فراوان در آن پسنديده است».
اين مطلب يكي از عوامل سالمتي انسان و راه مبارزه با بيماريهاست.
امام رضا بر اين مطلب به ويژه در ماه اسفند تأكيد ميكند كه طبيعت در
آستانهی بيداري و نشاط بهاري است و بدن انسان نيز نيازمند تحرك ،فعاليت،
نشاط و حيات دوباره است.
4

 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
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 .3بيماريهاي كوچك را به خوبي معالجه كنيد تا بيماريهاي بزرگ از راه نرسد:
«بيماري را بايد قبل از به وجود آمدن در هم شكست و نبايد از سبكي و يا
كوچكي آن فريب خورد ،تا مبادا زمان حملهاش برسد و روزگار آدمي را تباه
2
كند».
 .4سالمت و بيماري بدن وابسته به غذاي آن است:
«پس به درستي كه صالح بدن و پايداري آن به خوردني و نوشيدني است و
فسادش نيز به آنها است .پس اگر آن دو را نيكو تغذيه كني بدن سالم ميشود و
3
اگر بد تغذيه كني بدن بيمار ميگردد».
توضيح :بدن از موادي تغذيه ميكند كه از آنها درست شده باشد و هركدام
كه در تركيبات بدن به قدر كافي داخل نشود بدن به كمبود آن ماده دچار شده و
مقاومت خود را برابر امراض از دست ميدهد.
مطلب فوق يكي از چيزهايي است كه علم امروز كشف كرده ولي در هزار و
چند سال قبل امام هشتم شيعيان اين حقيقت را بيان فرموده است.
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 .6كم خوردن غذاي شب ،راهكار سالمتي و مبارزه با چاقي:
«كسي كه ميخواهد سالم باشد و بدني سبك و كم گوشت داشته باشد از غذاي
1
شب بكاهد».
غذایي كه روز ميخوريم عالوه بر آن كه مواد سوختي بدن ما را تهيه ميكند
كسريهاي بدن ما را نيز تأمين مينمايد ولي غذاي شب چيز قابل توجهي از آن داخل
تركيبات بدن نميشود بيشتر آن ميسوزد و قسمتي از آن در بدن رسوب ميكند.
رسوبات در بدن بافتهاي گوشتي و عضلي را از هم باز ميكند وجود اين
رسوبات و باز شدن و باد كردن بافتههاي عضلي و خارج نشدن مايعات اضافي
شخص را چاق نشان ميدهد.
اگر غذاي شب كم و به قدر ضرورت باشد تمام آن ميسوزد و رسوبي از آن
نميماند.
پس بهترين رژيم براي الغري معتدل و حفظ و تقويت بدن آن است كه حتي االمكان
2
غذاي شب ما كم و سبك بوده باشد.

صحیفهیصحت

 .7تأخير در دستشويي عامل بيماري:
«كسي كه ميخواهد از ناراحتي مثانه شكايت نكند بول خود را نگه ندارد ولو
3
اين كه سوار اسب باشد».
بيشتر سوزشهاي مجرایي ،تسلسل بول ـ تقطيع بول ـ اختالط با خون،
اختالالت مثانه ،ورم پروستات و غيره بر اثر حسب بول است.
ادرار خاصيت اسيدي دارد و چنانچه دفع نشود ايجاد زخم و بيماريهاي بسيار
ميكندخصوص اگر وارد مجراي دفع شده باشد و از اين جهت بعد از تخليهي
ادرار هم به ترتيبي بايد بقاياي آن را كه در مجري مانده است بيرون فرستاد و
براي آن كه ذراتي از ادرار در مجري باقي نماند نبايد ايستاده بول كرد زيرا در حال
ايستاده كيسهی ادرار (مثانه) بر مجاري دفع مسلط نيست و قطراتي كه مثانه آن
را جواب كرده همچنان باقي ميماند و عوارض فوق را به وجود ميآورد اما در
حال نشستن به قدر ضرورت به مثانه فشار وارد ميشود و تقريب ًا چيزي از بقاياي
4
بول در آن نميماند.
 .1همان.
الرضا ،همان ،صص 269تا .270
 .2طب ّ
 .3بحاراالنوار ،ج ،59ص.324
الرضا ،همان ،ص.257
 .4طب ّ

 . 8خوردن گوشت نپخته عامل بيماري:
«خوردن گوشت خام در معده توليد كرم ميكند».
معده انسان نميتواند گوشت خام را درست هضم كند و گوشتي كه در معده
هضم نشود آلبومين آن در رودهي بزرگ متعفن شده و توليد سمهاي جديدي
ميكند و عامل عمده كرمهاي معده عفونت است و عفونتهاي معده ،عمده علت
آنها مواد گوشتي به خصوص گوشتهاي خام و نيمهپز است.
در گوشت سمي است به نام كاسترل كه امراض خطرناكي را به وجود ميآورد
البته در صورتي كه زياد و مدام خورده شود ولي در گوشت خام اين سم به مقدار
2
زياد و زنده است لذا خوردن گوشت خام هر چند كم باشد خطرناك خواهد بود.
1

 .10حجامت:
حجامت يكي از راههاي درمان بيماريهاست.
از امام رضا در رسالهی ذهبيه حكايت شده كه به حجامت توصيه كردند و
شرايط و مقررات آن را بيان كرده به ارتباط حجامت با حركت ماه (تأثير نيروي
جاذبه ماه بر گردش خون بدن) اشاره كردند و فرمودند:
«حجامت يك عمل الزم براي بدن انسان ميباشد پس وقتي كه شما تصميم به
اين كار ميگيريد ،الزم است كه از دوازه تا پانزده هر ماه را براي عمل حجامت
انتخاب كند چون در ايامي كه ماه به تكامل (بدر) خود نزديك باشد خون در بدن
قرار عادي دارد ،به اين سبب خون گرفتن صالحتر و شايستهتر است ولي اگر ماه
به ايام آخرش برسد .حجامت نكن چون هر چه هالل ماه كوچك شود خون در
بدن انسان پرجوش و خروش ميشود ،به همين جهت حجامت و خون دادن به
 .1بحاراالنوار ،ج ،59ص.324
الرضا ،همان ،ص.248
 .2طب ّ
 .3بحاراالنوار ،ج ،59ص.324
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 .9درمان ضعف حافظه:
«كساني كه به ضعف حافظه دچارند ،بهتر است همه روزه هفت مثقال كشمش
سياه (مويز) ناشتا بخورند و روزانه هم سه تكه زنجبيل در عسل خوابانده (زنجبيل
پرورده) با كمي خردل ضمن غذاي روزانه خود بخورند ،همچنين براي تقويت
3
نيروي فكري خوب است همه روزه سه هليله با نبات كوبيده بخورند».
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صالح نزديك نيست مگر اين كه مقتضيات مزاجي انسان ناگهان عمل حجامت را
ايجاب كند ،در اين صورت مانعي ندارد.
ً
در انجام حجامت بايد سنين زندگاني افراد رعايت شود ،مثال يك جوان بيست
ساله ميتواند هر بيست روز يك بار حجامت كند ،سي سالهها هر سي روز يك
بار ميتوانند حجامت را تكرار كنند و همين طور چهل سالهها هر چهل روز يك
بار و هر چه باال رود بايد با اين نسبت انجام شود.
شما بايد بدانيد كه حجامت بر روي رگهاي مویي كه در تمام اعضاي بدن
پخش و پراكنده هستند انجام ميشود تا موجب سستي و ناتواني بدن نشود اما
عمل «فصد» كه از وريد خون ميجهد ،مسلم ًا قواي بدني را كاهش ميدهد و
2
حجامت «نقره» 1براي سنگيني سر نافع است و همچنين حجامت «اخدعين»
ناراحتيهاي چشم و صورت را بر طرف ميكند و به جريان خون در عضالت و
عروق سر حالت عادي ميبخشد.
گاهي هم عمل فصد به جاي اين حجامتها ،از اين عوارض جلوگيري ميكند،
براي عالج«قالع» 3گاه و بيگاه از زير چانه خون ميگيرند و حجامت زير چانه
براي دردهاي دهان و فساد لثهها درمان خوبي است و حجامتي كه از ميان دو كتف
ميشود بدن انسان را از خفقان و التهاب نجات ميبخشد البته منظور از اين خفقان
و التهاب خفقاني است كه از سنگيني معده و زيادي حرارت بدن به وجود آيد.
حجامتي كه از روي ساقهاي پا انجام ميشود براي خفقاني كه از امتال 4به
وجود آيد ،نافع است به عالوه براي دردهاي كهنه كليوي و اختالل مثانه و رحم و
به ويژه «ريزش خون حيض» اين حجامت بسيار سودمند است ،اما نبايد فراموش
نمود كه خونگيري از ساق پا بدن را ضعيف و نحيف ميسازد.
پس از حجامت نبايد بالفاصله به زنان نزديك شد ،به عالوه مقرر است كه
5
انسان حجامتشده از حركت زياد و خشن و هيجانات عصبي بپرهيزد».

« .1نقره» حفرهی كوچكي است كه در انتهاي ستون فقرات در پشت گردن قرار دارد .فاصلهي اين حفره تا ستون فقرات،
چهار انگشت است.
« .2اخدعين» آن دو رگ را گويند كه در پشت گردن به چپ و راست كشيده شدهاند.

« .3قالع»» جوشهاي كوچكي است كه در دور دهان و زبان ظاهر ميشوند و رفته رفته زياد ميگردند.
 .4سوء هضم به علت پربودن معده را امتال ميگويند.
 .5بحاراالنوار ،ج ،59ص.324

توضيح :طب جديد درباره بسياري از بيماريها حجامت را تجويز و گاهي هم
ضروري و الزم ميداند و آن را يك معالجه مؤثر معرفي ميكند.
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