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ِحیـــــِم ِبسِم  حَمـــِن الـــرَّ  الّلِه الــــرَّ
 و الحول و القّوة ااّل بالله العلّی العظـیم الحمد لله رّب العالمین 

 و صّلی الله علی محّمد و آله الّطاهرین سیما بقّیه الله فی االرضین 
 اللعن علی اعدائهم اجمعین و

 

 تفسیر سوره توحید

 مقدمه
ر قابل تقسیم است؛ ولی در غی عقیده، اخالف و عمل در مکاتب الهی، مجموع وظایف و تکالیف انسان به سه قسم   

یح آن بدین توض مهم نیست و –عقیده  –نسان سه قسم نیست؛ زیرا در مکاتب الحادی قسم نخست مکاتب الهی وظایف ا
 2.گونه می باشد

.قسم نخست عبارت از عقیده است، و عقیده عبارت از فعل و عمل قلبی است که انسان باید به واقعیت های مثل ذات 1
، مهم ترین این عقاید عقیده به ذات مقدس الهی باشد باشد و قبول داشتهمقدس، توحید، معاد، نبوت، امامت، معتقد 

نایی اخالق و احکام است، یعنی بعد از این که انبیاء مردم را به خداوند دعوت زیرب به ذات مقدس الهی است و عقیده
رشاد و اکند، عقل انسان را وادار به تحقیق از مبداء، فلسفه خلقت و سر انجام خلقت می کند، البته انبیاء هم عقل را 

بعد از روشن شدن مسایل اعتقادی انسان وظیفه دارد که قلبا راهنمایی می نمایند و تذکر به احکام عقلی می دهند، و 
متعقد به آنها شود و به آن بناء بگذارد و پایبند آن باشد، ممکن است انسان چیزی را بفهمد و به آن معتقد نشود؛ زیرا آنرا 

رو انسان مکلف به عقیده مند شدن به امور حقه اعتقادی شده است، البته الزم نیست انسان به نفع خود نمی بیند؛ از این
 .به هر واقعیتی معتقد باشد، بلکه مکلف است که به امور اعتقادی حقه معتقد باشد

ِذیَن     ا َجَعَلُکْم ُمْسَتْخَلِفیَن ِفیِه َفالَّ ِه َو َرُسوِلِه َو َأْنِفُقوا ِممَّ  .7آَمُنوا ِمْنُکْم َو َأْنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َکِبیر. حدید/ آِمُنوا ِباللَّ

                                                           
بخش اعتقادات،  ههمانطوری که انسان به سه بخش عقل و اندیشه، احساسات و خلقیات نفسانی و فعل و ترک جوارحی قابل تقسیم است، برنامه های دینی نیز به س 1

ان می شود، و انسان باید قلبا به آن معتقد شود، اخالق ارتباط به احساسات و خلقیات نفسانی اخالق و احکام قابل تقسیم است، اعتقادات مربوط به عقل و اندیشه انس
 د.ام دهد و یا ترک نمایانسان پیدا می کند، و انسان باید به آن متخلق شود، و احکام به فعل و ترک جوارحی انسان گره می خورد و انسان باید آن را در خارج انج
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ُهوا فِ     ًة َفَلْو اَل َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجعُ َو َما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکافَّ وا ِإَلْیِهْم ي الدِّ
ُهْم َیْحَذُروَن. توبه/لَ   .122َعلَّ

کامل ترین مصادیق و اول مسایل تفقه در دین مسایل اعتقادی است، از جمله مسایل اعتقادی توحید معاد و امامت    
است، اگرچه این آیه کریمه به فقه اصطالحی تفسیر شده است؛ ولی تفقه در فقه یکی از مصادیق دین است، در بعض 

 ام علیه السالم تصریح شده است.روایات به معرفت ام

ِد ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن َصْفَواَن َعْن َیْعُقوَب ْبِن ُشَعْیٍب َقاَل ُقْلُت ِِلَِبي َعْبدِ     ُد ْبُن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ هِ ُمَحمَّ ِإَذا َحَدَث  علیه السالم  اللَّ
اُس َقاَل َأْیَن َقْوُل اللَّ  َماِم َحَدٌث َکْیَف َیْصَنُع النَّ یِن َو  -ِه َعزَّ َو َجلَّ َعَلی اْْلِ ُهوا ِفي الدِّ  َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ

َلِب َو َه  ُهْم َیْحَذُروَن َقاَل ُهْم ِفي ُعْذٍر َما َداُموا ِفي الطَّ ِذیَن َیْنتَ ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ ی ِظُروَنُهْم ِفي ُعْذٍر َحتَّ ُؤاَلِء الَّ
 2َیْرِجَع ِإَلْیِهْم َأْصَحاُبُهْم.

 بعد از حدوث حادثه برای امام قبلی، مردم به عنوان این آیه کریمه استفاده می شود کهاز استناد امام علیه السالم به    
 یدا نمایند.واجب کفایی وظیفه دارند که کوچ کنند و از امام بعدی تحقیق کنند و به آن شناخت پ

الم پشتوانه ای سایر مسایل دینی است؛ زیرا ائمه علیهم الس –شناخت ثانوی، تقویت و تحکیم دین  – امامت به یک معنا   
به رتبه اش بعد از رت –شناخت اولی  –مرشد و راهنمایی انسانها در همه ای امور دینی است، اگرچه امامت به معنای دیگر 

 توحید و نبوت می باشد.

ْفِني َرُس     ُهمَّ َعرِّ َك اللَّ ْفِني َنْفَسَك َلْم َأْعِرْف َنِبیَّ َك ِإْن َلْم ُتَعرِّ ْفِني َنْفَسَك َفِإنَّ ُهمَّ َعرِّ ْفِني َر ...اللَّ َك ِإْن َلْم ُتَعرِّ ُسوَلَك َلْم وَلَك َفِإنَّ
َك ِإْن َلْم ُتعَ  َتَك َفِإنَّ ْفِني ُحجَّ ُهمَّ َعرِّ َتَك اللَّ َتَك َضَلْلُت َعْن ِدیِني...َأْعِرْف ُحجَّ ْفِني ُحجَّ  3رِّ

اٌد َعْن َعبْ     َثَنا َحمَّ ْحَمِن َقاَل َحدَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ هِ ِد اِْلَْعَلی َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعْبِد الَعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ  لَّ
ِة ِإنَّ َر علیه السالم  هِ َعْن َقْوِل اْلَعامَّ ًة َفَقاَل اْلَحقُّ َو  صلی الله علیه و آله ُسوَل اللَّ َقاَل َمْن َماَت َو َلْیَس َلُه ِإَماٌم َماَت ِمیَتًة َجاِهِلیَّ

هِ  ُه َلْم َیَسْعُه َذِلَك َقاَل اَل َیَسُعُه ِإنَّ  -اللَّ َماَم ِإَذاُقْلُت َفِإنَّ ِإَمامًا َهَلَك َو َرُجٌل ِبُخَراَساَن اَل َیْعَلُم َمْن َوِصیُّ ُة   اْْلِ َهَلَك َوَقَعْت ُحجَّ
ْفِر َعَلی َمْن َلْیَس ِبَحْضَرِتِه ِإَذا َبَلَغُهْم ِإنَّ اللَّ  ِه َعَلی َمْن ُهَو َمَعُه ِفي اْلَبَلِد َو َحقُّ النَّ َر ِمْن ُکلِّ َفَلْو ال َنفَ  -َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َوِصیِّ

ُهوا ِفي الدِّ  ُهْم َیْحَذُروَن ُقْلُت َفَنَفَر َقْوٌم َفَهَلَك َبْعُضُهْم قَ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ َل َأْن بْ یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
                                                           

 .873، ص: 1ة(؛ جاْلسالمی -الکافي )ط  2
 .887، ص: 1اْلسالمیة(؛ ج -الکافي )ط  8
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َه َجلَّ َو َعزَّ َیُقوُل  ی ُسوِلِه ُثمَّ ُیْدرِْکُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعلَ َو َمْن َیْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمهاِجرًا ِإَلی الّلِه َو َر  -َیِصَل َفَیْعَلَم َقاَل ِإنَّ اللَّ
 4الّله...

وقتی امام صادق علیه السالم رحلت کردند، مرحوم زراره مریض بود، ایشان در حال مریضی فرزندش عبد الله را فرستاد   
ی ه و امام صادق علیه السالم تقیه متا تحقیق نماید که امام بعدی چه کسی است؛ زیرا در آن عصر اوضاع نا مساعد بود

کرده و چند نفر را به عنوان وصی خود انتخاب نموده بوده است؛ از اینرو امام بعدی حتی برای امثال مرحوم زراره روشن 
قبل از آنکه عبد  –است  143است و رحلت امام صادق علیه السالم در سال  151ظاهرا وفات زراره در سال  –نبوده است 

زندش بر گردد، زراره فوت می کند و زراره قبل از فوتش قرآن را روی سینه اش قرار می دهد و می فرماید: الله فر 
پروردگارا هر کسی را که تو در این قرآن بعد از امام صادق علیه السالم امام قرار دادی من به امامت او معتقد می شوم، 

لیه السالم می رسد، حضرتش می فرماید: زراره مشمول این آیه وقتی این خبر بعد از فوت زراره به امام موسی کاظم ع
 5است؛ زیرا فرزندش را برای تحقیق فرستاده بود، اگرچه خودش در بستر بیماری قرار داشت.« ومن یخرج من بیته»کریمه

ِه َو َرُسوِلِه ُثمَّ ُیْدرِْکُه اْلمَ     ُه َغُفورًا َرِحیمًا. نساء/َو َمْن َیْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمَهاِجرًا ِإَلی اللَّ ِه َو َکاَن اللَّ  .111ْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلی اللَّ

امر به  عالخداوند مت صفات نفسانی است، به طور مثال .قسم دوم از وظایف و تکالیف دینی متخلق شدن به اخالق و2
 است. و تکبر نمودهاست و نهی از حسد  ، حسن خلق و شجاعت کردهتواضع

                                                           
 .873، ص: 1اْلسالمیة(؛ ج -الکافي )ط  4
 اْلمام، وتم جاءه إذ منقطعة أرض في هو و فعرفه اِلمر هذا إلی دعا رجل في تقول ما(: السالم علیه) الله عبد ِلبي قلت: قال الصباح، أبي عن العیاشي، -[2/ ]2965 5

 .«الله علی أجره وقع فقد فمات، رسوله و الله إلی هاجر من بمنزلة الله و هو: »فقال الموت؟ جاءه إذ ینتظر هو فبینا
: عمیر أبي بن محمد الق ابنه، عبید إلیه یرجع أن قبل فمات الله، عبد و الحسن أبي خبر له یستخبر المدینة إلی عبیدا ابنه زرارة وجه: قال عمیر، أبي ابن عن -[8/ ]2969
 ممن زرارة یکون أن ِلرجو إني(: »السالم علیه) الحسن أبو فقال .المدینة إلی عبیدا ابنه توجیه و زرارة له فذکرت اِلول، الحسن ِلبي قلت: قال حکیم، بن محمد حدثني

هِ  ِإَلی ُمهاِجراً  َبْیِتهِ  ِمْن  َیْخُرْج  َمْن  َو : الله قال هِ  َعَلی َأْجُرهُ  َوَقَع  َفَقْد  ُت اْلَمْو  ُیْدرِْکهُ  ُثمَّ  َرُسوِلهِ  َو  اللَّ  .«اللَّ
 أبي بن دمحم عن عبید، بن عیسی بن محمد حدثنا: قال نصیر، بن حمدویه عن الحدیث هذا( الرجال) کتاب في الکشي العزیز عبد بن عمر بن محمد عمرو أبو روی و

 تؤخذ معنیال هذا المدینة في إلی ابنه زرارة إرسال في أخر أحادیث ذکر و بعینه، الحدیث رذک و المدینة إلی ابنه عبیدا زرارة وجه: قال غیره و دراج بن جمیل عن عمیر،
 ،2ج القرآن، سیرفت في البرهان                        .براءة سورة من طاِئَفةٌ  ِمْنُهْم  ِفْرَقةٍ  ُکلِّ  ِمْن  َنَفَر  ال َفَلْو : تعالی قوله في زیادة ذلك في -تعالی الله شاء إن -سیأتي و ك، هنا من
 .191: ص
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قسم سوم از وظایف و تکالیف دینی اعمال جوارحی است، اکثر احکام در ارتباط اعمال جوارحی است، همین طور .8
علوم اسالمی نیز به سه قسم قابل تقسیم است، قسم نخست علم کالم است که متکفل مسایل اعتقادی است، قسم دوم 

 ست که متکفل احکام می باشد.علم اخالق است که متکفل مسایل اخالقی است و قسم سوم علم فقه ا

آیات کریمه نیز قابل تقسیم به این سه قسم است بسیاری از آیات در ارتباط مسایل اعتقادی است، حتی در خیلی از    
، در بعض «فاعلموا ان الله سمیع علیم»آیات فقهی به مساله اعتقادی اشاره شده است؛ زیرا اعتقاد پشتوانه اعمال است

 این ارشاد به حکم عقل می باشد. « الله ال اله اال هو»دی مطرح شده استآیات مساله اعتقا

 اهمیت سوره توحیدالف.

    سوره توحید فضیلت خواندن.0

 خواندن سوره توحید اهمیت دارد؛ زیرا سوره توحید رکن اعتقادات است.   

ْضِر َعِن اْلَحَلِبيِّ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمغِ .1 هِ َو َعْنُه َعِن النَّ ُقْل ُهَو  ُقوُل یَ علیه السالم  َقاَل َکاَن َأِبيعلیه السالم  یَرِة َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
ُه َأَحٌد َتْعِدُل  ُه. اْلُقْرآِن  ُثُلَث  اللَّ  6َو َکاَن ُیِحبُّ َأْن َیْجَمَعَها ِفي اْلَوْتِر ِلَیُکوَن اْلُقْرآَن ُکلَّ

 به شفع و وتر وتر اطالق شده است.   

هِ اْلُحَسْیُن ْبُن َسعِ .2  اِئيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ هِ علیه السالم  یٍد َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْیٍر َعِن اْبِن َمْسُعوٍد الطَّ لی الله علیه و ص َأنَّ َرُسوَل اللَّ
ْیِل  آله ْنساِن  َهْل َأتی -َکاَن َیْقَرُأ ِفي آِخِر َصاَلِة اللَّ ْعَماِن َو َقاَل اْلَحاِرُث َسِمْعُتُه َو  -َعَلی اْْلِ ُقْل ُهَو  -ُهَو َیُقوُل  َقاَل َعِليُّ ْبُن النُّ

َها اْلکاِفُروَن  ُه َأَحٌد ُثُلُث اْلُقْرآِن َو ُقْل یا َأیُّ هِ  ُرُبَعهُ  َتْعِدُل  اللَّ ُه َأَح  َیْجَمُع  صلی الله علیه و آله َو َکاَن َرُسوُل اللَّ ٌد ِفي اْلَوْتِر ُقْل ُهَو اللَّ
ُه.  7ِلَکيْ َیْجَمَع اْلُقْرآَن ُکلَّ

                                                           
 .127 ص 2تهذیب اِلحکام )تحقیق خرسان( ج  9
 .124 ص2تهذیب اِلحکام )تحقیق خرسان( ج  7
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َثَنا اْلُحَسْیُن ْبُن .8 ُد ْبُن َأِبي َعْبِد اللَّ َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ ُب َرِضيَ اللَّ َثَنا ِه اْلکُ ِإْبَراِهیَم ْبِن َأْحَمَد ْبِن ِهَشاٍم اْلُمَکتِّ وِفيُّ َقاَل َحدَّ
ْوَفِليِّ َعْن َعِليِّ ِه اْلُحَسْیِن ْبِن َیِزیَد النَّ َخِعيُّ َعْن َعمِّ هِ  ُموَسی ْبُن ِعْمَراَن النَّ لیه السالم ع ْبِن َساِلٍم َعْن َأِبي َبِصیٍر َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

َما َقَرَأ ُثُلَث  َقاَل  ًة َواِحَدًة َفَکَأنَّ ُه َأَحٌد َمرَّ ُبور اْلُقْرآِن  َمْن َقَرَأ ُقْل ُهَو اللَّ ْنِجیِل َو ُثُلَث الزَّ ْوَراِة َو ُثُلَث اْْلِ  8.َو ُثُلَث التَّ

هِ َعِليُّ ْبُن ِإْبَراهِ .4 ُکوِنيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبيَّعلیه السالم  یَم َعْن َأِبیِه َعِن النَّ ی َعَلی  آله صلی الله علیه و َأنَّ النَّ َصلَّ
وَن َعَلْیِه َفُقْلُت َلهُ علیه السالم  َأْلفًا َو ِفیِهْم َجْبَرِئیُل  َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َفَقاَل َلَقْد َواَفی ِمَن اْلَماَلِئَکِة َسْبُعونَ  ا َجْبَرِئیُل ِبَما َیْسَتِحقُّ یَ  ُیَصلُّ

ُه َأَحٌد َقاِئمًا َو َقاِعدًا َو َراِکبًا َو َماِشیًا َو َذاِهبًا َو َجاِئیًا. َصاَلَتُکْم َعَلْیِه َفَقاَل ِبِقَراَءِتهِ   9ُقْل ُهَو اللَّ

َیاٍد َعْن َأْحَمَد ْبِن ُعْبُدوٍس عَ .5 ٍد َعْن َسْهِل ْبِن ِز ِد ْبِن َزاِوَیةَ َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َعْن َأِبي َعِليِّ ْبِن َراِشٍد َقاَل: ُقْلُت ِِلَِبي  ْن ُمَحمَّ
ُمُه َأنَّ َأْفَضَل َما َتْقَرُأ ِفي اْلَفَراِئِض ِب السالم علیه  اْلَحَسِن  ِد ْبِن اْلَفَرِج ُتَعلِّ َك َکَتْبَت ِإَلی ُمَحمَّ ا َأْنَزْلناهُ إِ ُجِعْلُت ِفَداَك ِإنَّ َو ُقْل  نَّ
ِه ِفیعلیه السالم  ِبِقَراَءِتِهَما ِفي اْلَفْجِر َفَقاَل  َلَیِضیُق  َصْدِري ُه َأَحٌد َو ِإنَ ُهَو اللَّ   10ِهَما.اَل َیِضیَقنَّ َصْدُرَك ِبِهَما َفِإنَّ اْلَفْضَل َو اللَّ

ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َأِبي َداُوَد َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِزَیاَر ِبِإْسَناِدِه َعْن َصْفَوا.9 هِ ُمَحمَّ اِل َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ  َیُقوُل الم علیه الس َن اْلَجمَّ
َها ِبُقْل  اِبیَن اْلَخْمُسوَن ُکلُّ هُ  َصاَلُة اِْلَوَّ  11َأَحٌد. ُهَو اللَّ

 نماز توابین به قل هو الله احد است.   

ِحیِم عَ .7 اِس َعْن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد الرَّ هِ سن، المحاسن َمْنُصوُر ْبُن اْلَعبَّ َثُه َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي اْلِمْقَداِم َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ْن َحدَّ لیه ع مَّ
هِ السالم  ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن  صلی الله علیه و آله َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َما َمَثُلَك علیه السالم  ِِلَ ُه مَ  ُقْل  َمَثُل  ِإنَّ ُه َأَحٌد َفِإنَّ ْن َقَرَأَها ُهَو اللَّ

َما َقَرَأ ُثُلَث اْلقُ  ًة َفَکَأنَّ َما قَ َمرَّ اٍت َفَکَأنَّ َما َقَرَأ ُثُلَثيِ اْلُقْرآِن َو َمْن َقَرَأَها َثاَلَث َمرَّ َتْیِن َفَکَأنَّ َذِلَك َمْن َرَأ اْلُقْرآَن َو کَ ْرآِن َو َمْن َقَرَأَها َمرَّ
َك ِبقَ  َك ِبَقْلِبِه َکاَن َلُه ِمْثُل ُثُلِث َثَواِب َأْعَماِل اْلِعَباِد َو َمْن َأَحبَّ َباِد َو ْلِبِه َو َنَصَرَك ِبِلَساِنِه َکاَن َلُه ِمْثُل ُثُلَثيْ َثَواِب َأْعَماِل اْلعِ َأَحبَّ

َك ِبَقْلِبِه َو َنَصَرَك ِبِلَساِنِه َو َیِدِه َکاَن   .َلُه ِمْثُل َثَواِب اْلِعَبادِ  َمْن َأَحبَّ

                                                           
 .65التوحید )للصدوق( ص  3
 .922 ص 2اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  6

 .815 ص 8اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  11
 .46 ص 9وسائل الشیعة ج  11
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لهم غیر الحب أي أعمال الجوارح و اِلظهر أن المراد بیان: لعل المراد ثواب أعمال العباد من غیر المحبین تقدیرا أو أعما   
کثر.  12أنهم یعطون مثل ثواب أعمال العباد استحقاقا و إن کان ما یتفضل علیهم أ

ْنَباِريِّ َعْن َسِعیدِ .3 اِس َعْن َسِعیِد ْبِن َعْجٍب اِْلَ ُد ْبُن اْلَعبَّ َوْیٍد َعْن ْبِن ُس  کنز، کنز جامع الفوائد و تأویل اآلیات الظاهرة ُمَحمَّ
اٍس  ِه  َعِليِّ ْبِن َسَهٍر َعْن َحِکیِم ْبِن ُجَبْیٍر َعِن اْبِن َعبَّ لیه السالم ع ِلَعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب  صلی الله علیه و آلهَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َما َمَثُلَك  َما َقَرَأ ُثُلَث ا ُقْل  َمَثُل  ِإنَّ ًة َفَکَأنَّ ُه َمْن َقَرَأَها َمرَّ ُه َأَحٌد َفِإنَّ َما َقَرَأ ُثُلَثيِ اْلُقْرآِن َو َمْن َقَرَأَها ُهَو اللَّ َتْیِن َفَکَأنَّ ْلُقْرآِن َو َمْن َقَرَأَها َمرَّ
َك ِبَقْلِبِه َکاَن َلُه ُثُلُث َثَواِب  ُه َو َکَذِلَك َأْنَت َمْن َأَحبَّ َما َقَرَأ اْلُقْرآَن ُکلَّ اٍت َفَکَأنَّ َك بِ َثاَلَث َمرَّ  ِلَساِنِه َکاَن َلُه َقْلِبِه َو  اْلِعَباِد َو َمْن َأَحبَّ

َك ِبَقْلِبِه َو ِلَساِنِه َو َیِدِه َکاَن َلُه   13.َثَواُب اْلِعَباِد َأْجَمُع ُثُلَثا َثَواِب اْلِعَباِد َو َمْن َأَحبَّ

ِه َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَحمَّ .6 ِد ْبِن َکِثیٍر َعْن َأِبي َو َیْعُضُدُه َأْیضًا َما َرَواُه َأْیضًا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَّ ٍد َعِن اْلَحَکِم ْبِن ُسَلْیَماَن َعْن ُمَحمَّ
هِ علیه السالم  َجْعَفرٍ  ًة َفَقْد َقَرَأ  ِفیَك  َیا َعِليُّ ِإنَ  صلی الله علیه و آله َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ُه َأَحٌد َمْن َقَرَأَها َمرَّ َمَثاًل ِمْن ُقْل ُهَو اللَّ

ُه َیا َعِليُُّثُلَث اْلُقْرآِن َو َمْن َقَرَأَها َمرَّ  َما َقَرَأ اْلُقْرآَن ُکلَّ اٍت َفَکَأنَّ َك ِبَقْلِبِه َکاَن  َمْن َأَحبَّ َتْیِن َفَقْد َقَرَأ ُثُلَثيِ اْلُقْرآِن َو َمْن َقَرَأَها َثاَلَث َمرَّ
َك ِبَقْلِبِه َو ِلَساِنِه َکاَن َلهُ  ِة َو َمْن َأَحبَّ مَّ َك ِبَقْلِبِه َو َأَعاَنَك ِبِلَساِنِه َو  َلُه ِمْثُل َأْجِر ُثُلِث َهِذِه اِْلُ ِة َو َمْن َأَحبَّ مَّ ِمْثُل َأْجِر ُثُلَثيْ َهِذِه اِْلُ

ةِ َنَصَرَك ِبَسْیِفِه َکاَن َلُه ِمثْ  مَّ  14.ُل َأْجِر َهِذِه اِْلُ

اُر َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن ِعیَسی َعْن ُنوِح ْبِن ُشَعْیٍب عَ .11 ْهَقاِن َعْن ُعْرَوَة اْبِن َأِخي ُشَعْیٍب َعْن لي، اِلمالي للصدوق اْلَعطَّ ِن الدِّ
دٍ  اِدَق َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ ُث َعْن َأِبیِه َعْن آَباِئهِ علیه السالم  ُشَعْیٍب َعْن َأِبي َبِصیٍر َقاَل َسِمْعُت الصَّ اَل: َقاَل قَ علیه السالم  ُیَحدِّ

هِ  ُکْم  صلی الله علیه و آله َرُسوُل اللَّ ْهَر  َیُصوُم  َیْومًا ِِلَْصَحاِبِه َأیُّ ِه َفَقاَل َرُسوُل ا الدَّ ِه َعَلْیِه َأَنا َیا َرُسوَل اللَّ هِ َفَقاَل َسْلَماُن َرْحَمُة اللَّ  للَّ
ُکْم َیْخِتُم اْلُقْرآَن ِفي ُکلِّ َیْوٍم  صلی الله علیه و آله ِه َقاَل َفَأیُّ ْیَل َقاَل َسْلَماُن َأَنا َیا َرُسوَل اللَّ ُکْم ُیْحِیي اللَّ َقاَل َسْلَماُن َأَنا َیا  فَ َفَأیُّ

ِه ِإنَّ َسْلَماَن َرُجٌل ِمَن اْلُفْرِس ُیِریُد َأْن َیْفتَ َرُس  ِه َفَغِضَب َبْعُض َأْصَحاِبِه َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ ُکْم ِخَر َعَلْیَنا َمَعاِشَر ُقَریْ وَل اللَّ  ٍش ُقْلَت َأیُّ
ُکُل َو ُقْلَت  َیُصوُم  اِمِه َیْأ ْکَثَر َأیَّ ْهَر َفَقاَل َأَنا َو ُهَو َأ ُکْم َیْخِتُم اْلُقْرآَن  الدَّ ْکَثَر َلْیَلِتِه َناِئٌم َو ُقْلَت َأیُّ ْیَل َفَقاَل َأَنا َو ُهَو َأ ُکْم ُیْحِیي اللَّ َأیُّ

ِبيُّ ْکَثَر َنَهاِرِه َصاِمٌت َفَقاَل النَّ َحِکیِم َسْلُه لْ َمْه َیا ُفاَلُن َأنَّی َلَك ِبِمْثِل ُلْقَماَن ا صلی الله علیه و آله ِفي ُکلِّ َیْوٍم َفَقاَل َأَنا َو ُهَو َأ
ْهَر َفقَ  َك َتُصوُم الدَّ ِه َأ َلْیَس َزَعْمَت َأنَّ ُجُل ِلَسْلَماَن َیا َأَبا َعْبِد اللَّ ُئَك َفَقاَل الرَّ ُه ُیَنبِّ ْکَثِر َنهَ َفِإنَّ ُکُل اَل َنَعْم َفَقاَل َرَأْیُتَك ِفي َأ اِرَك َتْأ

ي َأُصوُم الثَّ  ُه َعزَّ َو َجَل َفَقاَل َلْیَس َحْیُث َتْذَهُب ِإنِّ ْهِر َو َقاَل اللَّ ِصُل َشْعَباَن َو أَ  ِة َفَلُه َعْشُر َأْمثاِلهاَمْن جاَء ِباْلَحَسنَ  اَلَثَة ِفي الشَّ
ْیَل َفَقاَل َنَعْم َفَقاَل َأنْ  َك ُتْحِیي اللَّ ْهِر َفَقاَل َأ َلْیَس َزَعْمَت َأنَّ ْکثَ ِبَشْهِر َرَمَضاَن َفَذِلَك َصْوُم الدَّ  َلْیَس َحْیُث َر َلْیَلِتَك َناِئٌم َفَقاَل َت َأ

                                                           
 .64 ص 27وت( ج بیر  -بحار اِلنوار )ط  12
 .233 ص 86بیروت( ج  -بحار اِلنوار )ط  18
 .233 ص 86بیروت( ج  -بحار اِلنوار )ط  14
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ي َسِمْعُت  هِ  َتْذَهُب َو َلِکنِّ ُه َفَأَنا َأِبیُت  صلی الله علیه و آله َحِبیِبي َرُسوَل اللَّ ْیَل ُکلَّ َما َأْحَیا اللَّ  َعَلی َیُقوُل َمْن َباَت َعَلی ُطْهٍر َفَکَأنَّ
َك َتْخِتُم اْلُقْرآَن  اِمَك َصاِمٌت َفَقاَل َلْیَس َحْیُث َتْذَهُب َو  ُطْهٍر َفَقاَل َأ َلْیَس َزَعْمَت َأنَّ ْکَثَر َأیَّ ِفي ُکلِّ َیْوٍم َقاَل َنَعْم َقاَل َفَأْنَت َأ

هِ  ي َسِمْعُت َحِبیِبي َرُسوَل اللَّ ِتي َمَثُل علیه السالم  َیُقوُل ِلَعِليٍّ صلی الله علیه و آله َلِکنِّ ُه َیا َأَبا اْلَحَسِن َمَثُلَك ِفي ُأمَّ  ُقْل ُهَو اللَّ
ًة َقَرأَ ْن قَ َأَحٌد َفمَ  َتْیِن َفَقْد َقَرَأ ُثُلَثيِ اْلُقْرآِن َو َمْن َقَرَأَها َثاَلثًا َفَقْد َخَتَم الْ  َرَأَها َمرَّ َك ِبِلَساِنِه ُقْرآَن فَ ُثُلَث اْلُقْرآِن َو َمْن َقَرَأَها َمرَّ َمْن َأَحبَّ

َك ِبِلَساِنِه َو  یَماِن َو َمْن َأَحبَّ َك ِبِلَساِنِه َو َقْلِبِه َو َنَصَرَك ِبَیِدِه َفَقدِ  َفَقْد َکَمَل َلُه ُثُلُث اْْلِ یَماِن َو َمْن َأَحبَّ  َقْلِبِه َفَقْد َکَمَل َلُه ُثُلَثا اْْلِ
مَ  ِة َأْهِل السَّ َك َأْهُل اِْلَْرِض َکَمَحبَّ ِذي َبَعَثِني ِباْلَحقِّ َیا َعِليُّ َلْو َأَحبَّ یَماَن َو الَّ اِر َو َأَنا َأْقرَ اِء َلَك لَ اْسَتْکَمَل اْْلِ َب َأَحٌد ِبالنَّ ُأ َما ُعذِّ

هُ  اٍت َفَقاَم َو َکَأنَّ ُه َأَحٌد ِفي ُکلِّ َیْوٍم َثاَلَث َمرَّ  15.َحَجراً « َقْد ُأْلِقَم)گلو ُقْل ُهَو اللَّ

َم ِفي اْلِقَراَءِة  َو ِفي َثَواِب اِْلَْعَماِل ِبِإْسَنادٍ .11 هِ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ  َتَقدَّ  َعْن َسْیٍف َعْن َأِبي َبْکٍر اْلَحْضَرِميِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
ِه َو اْلَیْوِم اآْلِخِر َفاَل َیَدْع َأْن َیْقَرَأ ِفي ُدُبِر اْلَفِریَضِة ِبُقْل علیه السالم  ُه َأَحٌد َفِإنَّ َمْن َقرَ  َقاَل: َمْن َکاَن ُیْؤِمُن ِباللَّ َأَها َجَمَع ُهَو اللَّ

ُه َلُه َخ  ْنَیا َو اآْلِخَرِة َو َغَفَر َلُه َو ِلَواِلَدْیِه َو َما َوَلَدا.اللَّ  ْیَر الدُّ

ْسَناِد َعِن اْلَحَسِن َعْن َصْنَدٍل َعْن َهاُروَن ْبِن َخاِرَجَة َعْن َأِبي    هِ  َو ِباْْلِ يٍّ َو َرَواُه اْلُکَلْیِنيُّ َعْن َأِبي َعلِ  ِمْثَلهُ علیه السالم  َعْبِد اللَّ
اَن َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ِمْهَراَن َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِبي َحْمزَ  اِْلَْشَعِريِّ  ِد ْبِن َحسَّ ْسَناِد ِمْثَلهُ َعْن ُمَحمَّ  16.َة ِباْْلِ

َة َعْن ُعَمَر ْبِن َیزِ .12 هِ َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْیٍر َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِطیَّ َمْن ه السالم علی یَد َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ
ُه َأَحٌد ِحیَن  ی َیْرِجَع  َمْنِزِلهِ  ِمْن  َیْخُرُج  َقَرَأ ُقْل ُهَو اللَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ِکاَلَءِتِه َحتَّ اٍت َلْم َیَزْل ِفي ِحْفِظ اللَّ  17.ِإَلی َمْنِزِلهِ  َعْشَر َمرَّ

َثَنا َأُبو َنْصٍر َأْح .18 َثَنا مُ َحدَّ ُد ْبُن ُسَلْیَماَن ِبَفاِرَس َقاَل َحدَّ َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَّ ُد بْ َمُد ْبُن اْلُحَسْیِن اْلَمْرَواِنيُّ َقاَل َحدَّ ُن َیْحَیی َحمَّ
اِسيُ وَّ ِه الرَّ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْیَماَن َعْن  َقاَل َحدَّ ْشِك  َقاَل َحدَّ ِه َعْن ِعْمَراَن بْ  َیِزیَد الرِّ ِف ْبِن َعْبِد اللَّ ِن َعْن ُمَطرِّ

ِبيَّ ُحَصْیٍن  ًة َو اْسَتْعَمَل َعَلْیَها َعِلّیاً  صلی الله علیه و آله َأنَّ النَّ یَّ ا َرَجُعوا َسَأَلُهْم َفَقاُلوا ُکٌل علیه السالم  َبَعَث َسِر ُه  َفَلمَّ َخْیٌر َغْیَر َأنَّ
ُه َأَحٌد َفَقاَل النَّ َقَرَأ ِبَنا ِفي ُکلِّ َصاَلٍة  ي ِل ُقْل ُهَو اللَّ ُه َأَحٌد َفَقاَل َیا َعِليُّ ِلَم َفَعْلَت َهَذا َفَقاَل ِلُحبِّ لی الله علیه ص ِبيُِّب ُقْل ُهَو اللَّ

ُه َعزَّ َو َجل و آله َك اللَّ ی َأَحبَّ  18.َما َأْحَبْبَتَها َحتَّ

                                                           
 .817 ص 22بیروت( ج  -بحار اِلنوار )ط  15
 .439 ص 9وسائل الشیعة ج  19
 .542 ص 2اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  17
 .64التوحید )للصدوق( ص  13
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شته است و این سوره مبارکه را همواره در همه حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم خیلی سوره توحید را دوست دا   
 ای نماز های خود قرائت می نموده است.

 در بعض روایات آمده است که خواندن نماز های یومیه بدون قرائت سوره توحید مکروه می باشد.   

 .عدم جواز عدول از سوره توحید در نماز2

ود، عدول از آن به غیرش جایز نیست؛ زیرا این دو سوره با قصد در نماز شروع ش« جحد»وسوره« توحید»اگر سوره   
 عظمت و شرافت خاص دارد.

 دیدگاه مرحوم سید یزدی)رحمة الله علیه(

إال من الجحد و التوحید فال یجوز العدول منهما إلی غیرهما  یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا ما لم یبلغ النصف   
الشروع فیهما و لو بالبسملة نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة و المنافقین في  بل من إحداهما إلی اِلخری بمجرد

خصوص یوم الجمعة حیث إنه یستحب في الظهر أو الجمعة منه أن یقرأ في الرکعة اِلولی الجمعة و في الثانیة المنافقین 
و التوحید أ النصف و أما إذا شرع في الجحدفإذا نسي و قرأ غیرهما حتی الجحد و التوحید یجوز العدول إلیهما ما لم یبلغ 

 19عمدا فال یجوز العدول إلیهما أیضا علی اِلحوط.

ایشان می فرماید: بعد از شروع سوره در نماز رجوع به سوره دیگر جایز است، مگر این که سوره نصف شده باشد؛    
ته در در باشد، الب« بسم الله»اگرچه دررجوع به سوره دیگری جایز نیست، « جحد»و« توحید»ولی بعد از شروع سوره

رجوع شود؛ زیرا در روز جمعه این دو « منافقون»و« جمعه»به سوره« جحد»وسوره« توحید»روز جمعه می توان از سوره
 سوره اهمیت دارد.

                                                           
 .943، ص: 1ج العروة الوثقی )للسید الیزدي(؛ 16
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 روایات عدم جواز عدول از سوره توحید در نماز

ِه ْبِن َعا1 ٍد َعْن َعْبِد اللَّ وَب َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن َعْمِرو ْبِن .اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ ِمٍر َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِزَیاَر َعْن َفَضاَلَة ْبِن َأیُّ
هِ  اَلِة َفُیِریُد َأْن َیْقَرَأ ُسوَرًة َفَیْقَرُأ ُقْل ُهَو اللَّ علیه السالم  َأِبي َنْصٍر َقاَل: ُقْلُت ِِلَِبي َعْبِد اللَّ ُجُل َیُقوُم ِفي الصَّ َها هُ الرَّ  َأَحٌد َو ُقْل یا َأیُّ

ُه َأَحٌد َو ِمْن  ُسوَرٍة ِإالَّ ِمْن  ُکِل  ِمْن  َفَقاَل ُیْرَجُع  اْلکاِفُروَن  َها اْلکاِفُروَن  ُقْل ُهَو اللَّ  20.ُقْل یا َأیُّ

ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعِن اْلَحَلِبيِّ َقاَل: ُقْلُت ِِلَ 2 هِ .َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ وَرَة َرُجٌل َقَرَأ ِفي اْلَغَداِة ُس علیه السالم  ِبي َعْبِد اللَّ
ُه َأَحٌد َقاَل اَل َبْأَس َو َمِن اْفَتَتَح ِبُسوَرٍة ُثمَّ َبَدا َلُه َأْن َیْرِجَع ِفي ُسوَرٍة َغْیِرَها فَ  هُ  اَل َبْأَس ِإالَّ ُقْل ُقْل ُهَو اللَّ اَل َیْرِجُع َأَحٌد فَ  ُهَو اللَّ

َها اْلکاِفُروَن  ی َغْیِرَها َو َکَذِلَك ِمْنَها ِإلَ   21.ُقْل یا َأیُّ

ِد ْبِن ُمْسِلٍم 8 ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعِن اْلَعاَلِء َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِفي علیه السالم  َعْن َأَحِدِهَما .ُمَحمَّ
ُجِل ُیِریُد َأْن َیْقَرَأ ِبُسوَرِة اْلُج  ُه َأَحٌد َقاَل َیْرِجُع ِإَلی ُسوَرِة اْلُجُمَعِة. ُمَعِة ِفيالرَّ  22اْلُجُمَعِة َفَیْقَرُأ ُقْل ُهَو اللَّ

ِد ْبِن ِسَناٍن َجِمیعًا َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعِن ا هِ ِد الْلَحَلِبيِّ َعْن َأِبي َعبْ َو َعْنُه َعْن َفَضاَلَة َعْن ُحَسْیٍن َیْعِني اْبَن ُعْثَماَن َو ُمَحمَّ علیه  لَّ
ُه َأَحٌد السالم   َیْوِم  ِفي ُکونَ تَ  َو َأْنَت ُتِریُد َأْن َتْقَرَأ ِبَغْیِرَها َفاْمِض ِفیَها َو اَل َتْرِجْع ِإالَّ َأنْ  -َقاَل: ِإَذا اْفَتَتْحَت َصاَلَتَك ِبُقْل ُهَو اللَّ
َك َتْرِجُع ِإَلی اْلُجُمَعِة َو اْلُمَناِفِقیَن مِ  -اْلُجُمَعةِ   23ْنَها.َفِإنَّ

 اعتقادی در تفسیر آیاتروایات نقش ب.
 سیر کرد؟را تف آیات ،آن دهد، آیا می توان به برکت اشته باشد و روایات آنرا توضیحکریمه اجمال د اگر ظهور آیات   

وایات در چه حجیت ر  ، بازگشت این بحث به این است کهاست بوسیله آیات و روایات مشهور آیات اعتقادی تفسیر   
جب و همواره م خبر واحد ثقه که این ، مثلت یقین آور نباشدات با فرض این که روایاردی است آیا حجیت روایامو 

بعضی خبر واحد را در فقه در صورتی حجت می  است؛ ولی در فقه حجت هثق از نظر مشهور خبر اطمینان نمی شود،
ی تصعیفش کس ،ثقه باشد ، راویریف آمده باشدفی شکه روایت در کا شود، مثل این ان به صدور پیدااطمیندانند که 

                                                           
 .817ص  8اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  21
 .161 ص 2تهذیب اِلحکام )تحقیق خرسان( ج  21
 .429 ص 8اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  22
 .158 ص 9وسائل الشیعة ج  28
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، از چنین روایتی اطمینان پیدا می شود و در این فرض روایت حجت است، نکرده باشد، مضمونش هم مستغرب نباشد
 اطمینان آور به صدور حجت باشد. ثقه روایت ثقه حجت باشد یا روایت که مجرد اعم از این

در این  ،مشهور از آن اعراض کرده باشد صدور خبر ثقه پیدا نشود، مثل این که موارد ممکن است اطمینان بهدر بعض    
فرض ثمره ظاهر می شود، یعنی اگر خبر ثقه حجت باشد، چنین خبری حجت است؛ ولی اگر خبر ثقه مشروط به اطمینان 

 .یست؛ زیرا وقتی شرط نباشد، مشروط نیز نخواهد بودبه صدور باشد، چنین خبری حجت ن

حث ببه مناسبت این بحث را خبر واحد ثقه در اصول اعتقادات حجت است یا نیست؟ مرحوم شیخ انصاری آیا  اما   
موجب  ت؟ اگر خبر ثقهمطرح کرده است که آیا با فرض حجیت ظن، ظن در اصول اعتقادات حجت است یا نیس انسداد

طمینان ، اگر اطمینان از راه عقالیی پیدا شودمعروف است، ا این همانطوری که و اطمینان هم حجت باشد، ،اطمینان شود
، به ه باشدداشت ؛ ولی اگر اطمینان حاصل نشود، مثل این که در مساله اقوالی وجوداست در اعتقادات نیز کافی و حجت

رد که ابه ابدان تعلق نمی گیرد؟ دو و سه روایت ظهور د ارواح طور مثال آیا در عالم برزخ ارواح به ابدان تعلق می گیرد یا
  ت قابل اخذ می باشد؟ اآیا این روای« ابدانهم»روح به ابدان تعلق می گیرد

حکام اگر روایتی سندش معتبر باشد، و از آن اطمینان پیدا شود، حجت است و می توان مفاد ال در باب تفسیر آیات ا   
بر ثقه د، باز می توان آیه مجمل را با خت منتسب به خداوند نمود؛ ولی اگر اطمینان پیدا نشو اآیه کریمه را با کمک روای

 غیر اطمینان آور تفسیر کرد و آنرا انتساب به خداوند نمود؟ آیا ادله حجیت خبر ثقه اینجا را اثبات می تواند؟

آن  ،ثقه را مخصوص اعتقادات نمی دانندادله حجیت خبر  ادی به خبر ثقه عمل می کنند،کسانی که در امور اعتق   
ن لیس الحد من موالینا التشکیک فی ما یرویه ع»گوید: آنچه محمد مسلم روایت می کند اخذ کنید یا روایاتی که می

 از این روایات استفاده می کنند که خبر واحد ثقه در امور اعتقادی حجت می باشد.« ثقاتنا

وایات یاد شده به ر باز را نیز حجت است؛ زی آیات االحکام اگر به این مطلب قایل شویم، خبر ثقه در روایات تفسیری   
من بحث تنقیح و شاید در ض تمسک می شود، این نیاز به تنقیح و بیان مبانی دارد، ما تنها می خواستیم به آن اشاره کنیم،

که ظواهر  بر این استهم مبنا و یات ظهور دارد، یات نیست؛ زیرا آدر تفسیر آیات اعتقادی نیاز به روا هار شود، البته همو 
قرآن کریم امر به تامل کرده است، در غیر این صورت اگر تفسیر هر آیه نیاز به روایت داشته باشد است؛ زیرا  قرآن حجت
؛ زیرا آیات صریح کم است و نوعا تفهیم و اخباریها قایل هستند، این با مبنای حجیت قرآن نمی سازد که همانطوری
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فی  و بعض آیات به بعض دیگر مقایسه شود به طور مثال شکل ظواهر است، البته تدبر در آیات الزم است، تفاهم به
 .الجمله تفسیر آیات به آیات دیگر درست می باشد

اگر روایات بر خالف آیات باشد و روایات هم متعدد و حجت باشد، باز می توان به ظواهر قرآن تمسک کرد؟ اگر اما    
نمی توان از ظهور آیه صرف نظر کرد، بلکه ظهور قرآن  آور نباشد، ینانواحد باشد و روایت ثقه یا اطم مخالف روایت
 شد، مبنا بر این است که ظهورمتعدد، معتبر و اطمینان آور با مخالف است؛ ولی اگر روایات بر روایت مخالف مقدم

است و قرآن  رز شئون اهل بیت علیهم السالم تفسیمقدم است، به ویژه که روایات ناظر به قرآن باشد؛ زیرا یکی ا روایات
 د.نائمه علیهم السالم عالم به تاویل قرآن می باش

، اگر روایت معتبری بر خالف آن ، ظهور در عموم دارد«اوفوا بالعقود»مثل در باب احکام همین طور است که عامی   
عموم این عام با روایت خاص تخصیص زده تمسک می شد؛ ولی  قرآنی نمی بود به عموم آن عام –بطالن عقد صبی  –

در باید ود، ش نیست، اگر در فروع قبولارند؛ ولی فرق خیلی روشن بزرگان بین اصول و فروع فرق می گذمی شود، بعض 
قدم می شود، ر اطمینان آور بر آن مروایات متعدد معتب ظهور بر چیزی داشته باشد،اصول هم پذیرفته شود، یعنی اگر قرآن 

 .اشدبنابراین در تفسیر رجوع به روایات الزم می ب

ه این استظهار ک مسایل فلسفی است، استظهاری از آیات کریمه می شود به گاهی با توجه به این که ذهن انسان مسبوق   
ت؛ زیرا سروایات مخالف عقل حجت نی البته ا وظیفه چیست؟ این جای بحث دارد،، در اینجمعتبر است مخالف روایات
ف مخال تایا روای ر عقلی روشن باشد و آیات کریمهاگر چیزی از نظ، ارجاع به عقل داده است مردم را خود اهل بیت

 آن باشد، دست از ظهور آن بر می داریم؛ زیرا مخالفت با حکم عقل معنا ندارد.

ضارب در نتیجه تگاهی ، شود مطرح و فلسفی بحث کالمیحکم عقلی چه چیزی است؟ اگر  این است که عمدهاما    
 ازیر  ؛، به تعبیر دیگر مقدمات عقلی زیر سوال می رودز مسلمیت عقلی تنزل می نمایدمساله طوری می شود که اآراء 

، دننداشته باش است که فالسفه در آن اختالف ریز فلسفی کمتر مساله ، از طرف دیگراهل تدبر هستند فالسفه و متکلمین
 خیلی از مسایل کهال متکلمین این است بنابراین فایده رجوع به روایات و اقو  ،مسایل ضروری مورد قبول همه است البته

ایل تجدید در آن مساگر کسی مبنایش تقلید نباشد و منصف هم باشد،  حال ،شود یا مشتبه و خارج عقلی از مسلمیت
 .نظر می کند و به ظواهر آیات مراجعه می نماید
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ا ر  حرف مالصدرا د، در عین حالمعقول و آشنا به اصطالحات بودنحاج محمد تقی آملی و میرزا احمد آشتیانی اهل    
نداشته باشد؛  مه ست، اگرچه سند معتبرت در تفسیر آیات اعتقادی الزم اا، بنابراین رجوع به روایقبول نکردند در معاد

و در آیات  دگاهی مضمون روایات انسانرا وادار به تامل می کن غیر معتبر نداریم؛ زیرا تازیرا ما یقین به عدم صدور روای
م سند ه اگرچه و روایاتراهگشا است، مخصوصا در مسایل اعتقادی که اصول آن با فطرت فهمیده می شود،  تفسیر

 .مضمون روایات با فطرت هماهنگ می باشد گاهی؛ ولی نداشته باشد

 شان نزول سوره توحیدج.

گونه است، با خداوند متعال چ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند که نسبت انسان یهایهود بعض از    
 ، سپس سوره مبارکه توحید نازل شد.ندسه روز حضرتش درنگ فرمود

دِ     وَب َعْن ُمَحمَّ اِر َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعْن َأِبي َأیُّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ هِ  َأْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن ُمَحمَّ  ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
هِ علیه السالم  َك  َفَقاُلوا اْنِسْب  صلی الله علیه و آله َقاَل: ِإنَّ اْلَیُهوَد َسَأُلوا َرُسوَل اللَّ ُقْل  ْم ُثمَّ َنَزَلْت َفَلِبَث َثاَلثًا اَل ُیِجیُبهُ  َلَنا َربَّ

ُه َأَحٌد ِإَلی آِخِرَها.  ٍد َعْن َعِليِّ بْ  -ُهَو اللَّ ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ وَب َو َرَواُه ُمَحمَّ  24.ِن اْلَحَکِم َعْن َأِبي َأیُّ

 تعمق در ذات و صفات خداوند متعالد.

ی از آن یک ،ح نموده استچهار روایت را مطر  وقبه مخل متعال مرحوم کلینی در کافی شریف در باب نسبت خداوند   
 روایت حمید می باشد. روایات

ٍد عَ     ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ْضِر ْبِن ُسَوْیٍد َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَمْیٍد َقاَل َقاَل: ُسِئَل َعِليُّ ُمَحمَّ ِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن النَّ
َماِن َأْقَواٌم علیه السالم  ْبُن اْلُحَسْیِن  ُه َیُکوُن ِفي آِخِر الزَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َعِلَم َأنَّ ْوِحیِد َفَقاَل ِإنَّ اللَّ ُقوَن  َعِن التَّ ُه َتَعاَلیَفَأْنَزَل ا ُمَتَعمِّ  للَّ

ُه َأَحٌد َو اآْلَیاِت ِمْن ُسوَرِة اْلَحِدیِد ِإَلی َقْوِلهِ  ُدوِر َفَمْن َراَم َوَراَء َذِلَك َفَقْد َهَلَك. ُقْل ُهَو اللَّ   25َو ُهَو َعِلیٌم ِبذاِت الصُّ

                                                           
 .61 ص 1اْلسالمیة( ج -الکافي )ط  24
 .61 ص 1اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  25
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اوند می دانست که در آخر زمان اقوام خد حضرت می فرماید: ،شان نزول سوره توحید را تبیین می کند این روایت   
کسی بخواهد بیشتر از محدوده ی که در آیات و  بنابراین اگر را نازل کرد،« توحید»متعمق می آیند؛ از این رو سوره

 .«هلک فمن رام وراء ذلک فقد»روایات تبیین شده است در ارتباط خداوند متعال حرف بزند، هالک می شود 

 مدح است یا ذم است یا نه مدح و نه ذم است؟ برای متعمقین« اقوام متعمقون»جمله کالم در این است که   

 دیدگاه مرحوم مجلسی)رحمة الله علیه(

م صفاته و قیل المراد أنه تعالی بین له النصوص مع بیان ظاهره المنع عن التفّکر و الخوض في مسائل التوحید و الوقوف   
 26لیتفکروا فیها و ال یخفی بعده.

 نابراینب از تفکر در مسایل توحید منع کرده است، ایشان می فرماید: ظاهر حدیث یاد شده این است که خداوند متعال   
 در توحید فکراستفاده کرده اند که ت از روایت یاد شده بعضی البتهتوقف در نصوص شود، در مسایل توحید بسنده و باید 

 ر خداوندصفات خداوند تفکر کنند، به تعبیر دیگتوحید و در متعمقین تا خوب است و خداوند این سوره را فرستاده است 
  این احتمال بعید می باشد. ایشان می فرماید ،راه تفکر را باز نموده است

 مطرح نموده اند:«اقوام متعمقون»ایشان در کتاب مرآة العقول سه احتمال را در جملهاما    

، لهم ما بین قوا فیه أو ال یتعمقوا کثیرا بأفکارهم بل یقتصروا في معرفته سبحانه علیقوله علیه السالم متعمقون: أي لیتعم   
أو یکون لهم معیارا یعرضون أفکارهم علیها، فال یزلوا و ال یخطأوا، و اِلوسط أظهر، و آیات الحدید مشتملة علی دقائق 

ماواِت  ِه ما ِفي السَّ َح ِللَّ  ُهَو " علی شهادة الکل بتقدسه و تنزهه ثم دل بقوله" َو َو اِْلَْرِض  المعرفة حیث دل بقوله سبحانه" َسبَّ
ُل َو اآلِْخُر" علی أزلیته و دوامه و سرمدیته، و کونه مبدء کل معلوم، ُکلِّ َشيْ  َعلی ٍء َقِدیٌر" علی عموم قدرته، و بقوله" ُهَو اِْلَوَّ

اِهُر َو اْلباِطُن   و دالئل وجوده و دوامه و علمه و قدرته، و علمه بالظواهر و البواطن و کونه" علی ظهور آیاته و بقوله" َو الظَّ
ُدوِر َفَمْن َراَم َوَراَء َذِلَك َفَقْد َهَلَك. َأَحٌد َو اآْلَیاِت ِمْن ُسوَرِة اْلَحِدیِد ِإَلی َقْوِلهِ   27َو ُهَو َعِلیٌم ِبذاِت الصُّ

و ارتباط  تنسب آنها تفکر کنند وتا  ین رو سوره توحید را نازل فرموداقوام متعمق می آیند؛ از ا خداوند می دانست که.1
 .دبین خالق و مخلوق را بفهمن

                                                           
     . 294ص  8 بیروت( ج -بحار اِلنوار )ط  29
 .821 ص 1مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج  27
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ارتباط خداوند تعمق کنند، خداوند این  در در مظان این است کهآنها و  ند می دانست که اقوام متعمق می آیند.خداو 2
 متفکران در ذاتال خداوند متعوند فرستاده است، بنابراین سوره را فرستاد تا عمق نکنند، بلکه اکتفاء کنند به آنچه خدا

 را مذمت می نماید. و صفاتش

 می آیند؛ از این رو سوره توحید را به عنوان معیار ارائه کرد تا قوم متعمقین« اقوام متعمق».خداوند متعال می دانست که8
ز آن صرف ا اخذ کنند؛ ولی اگر مخالف آن بود دفهم شان مطابق آیات بو خود را بر آن عرضه بدارند، اگر  ه افکاریجنت

 ستند.متعمقین در نتیجه فکر خود آزاد نی است، بلکه  ومذممح و نه و مدمدر ذات و صفات نه  ، بنابراین تعمقنظر نمایند

که د دید بایبنابراین احتمال دوم اظهر می باشد، یعنی تفکر در ذات خداوند متعال ممنوع است، ایشان می فرماید:    
 خداوند چگونه ذات خود را معرفی کرده است.

 شواهد

 چند شاهد آورده است. دیدگاه مرحوم مجلسی برای آیت الله سیدان   

ِق  ...َو اْلُکْفُر َعَلی َأْرَبِع َدَعاِئَم َعَلی    َعمُّ َق َلْم ُیِنْب ِإَلی الْ  التَّ َقاِق َفَمْن َتَعمَّ ْیِغ َو الشِّ َناُزِع َو الزَّ  28َحق...َو التَّ

تعمق  ی از علل کفردارد یک به تعبیر دیگر کفر علل و اسبابی .کفر بر چهار ستون استوار است، یکی از آن تعمق است،1
هه ناک فرود بنابراین کسی که تعمق نماید، در وادی شبو تعمق موشکافی بیجا است،  گویا تعمق با تفکر فرق دارد است،

  «من تعمق لم ینب الی الحقف»می رود و به حقیقت باز نمی گردد

ق...مومنین می فرمایند در وصف .حضرت امیر المومنین علی علیه السالم2 ٌف َو اَل ُمَتَعمِّ  29: ... َو اَل ُمَتَکلِّ

ر چیزی که بیخودی د که و متعمق یعنی کسی بنددمی که چیزی را واجد نیست به زور به خود  است کسی متکلف   
 کسانی را که در جایی که نباید تعمق کنند، تعمق می کنند، مذمت یاد شده بنابراین روایتود، ر می ود، فرو باید فرو نر 

 می باشد. در مقام رد چنین تعمق های نیز ید و آیهمی نما

                                                           
 .142ص  13شرح نهج البالغة البن أبي الحدید ج  23
     . 227 ص 2اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  26
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اِسِخیَن  َأَن  .َو اْعَلْم 8 َدِد  الرَّ ُه َعِن ااِلْقِتَحاِم ِفي السُّ ِذیَن َأْغَناُهُم اللَّ ْقَراَر ِبُجْمَلةِ ِفي اْلِعْلِم ُهُم الَّ  اْلَمْضُروَبِة ُدوَن اْلُغُیوِب َفَلِزُموا اْْلِ
ُه َعزَّ َو َجلَّ اْعِتَراَفُهْم ِباْلَعْجِز َعْن َتَناُوِل مَ  -َما َجِهُلوا َتْفِسیَرُه ِمَن اْلَغْیِب اْلَمْحُجوِب  نا َفَمَدَح اللَّ ا ِبِه ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ  اَفَقاُلوا آَمنَّ

ْفُهُم اْلَبْحَث َعْنُه ِمْنُهْم ُرُسوخًا َفاْقَتِص َلْم یُ  َق ِفي َما َلْم ُیَکلِّ َعمُّ ی َتْرَکُهُم التَّ ِه ْر َعَلی َذِلَك َو اَل ُتَقدِّ ِحیُطوا ِبِه ِعْلمًا َو َسمَّ ْر َعَظَمَة اللَّ
 30ُسْبَحاَنُه َعَلی َقْدِر َعْقِلَك َفَتُکوَن ِمَن اْلَهاِلِکین.

 جمع بندی

که اهل  طبیعی است کسی، وند متعال کسانی را که از تعمق دوری می کنند، تعبیر به راسخین در علم می نمایدخدا   
تعمق هستند در مظان خطر و اشتباه هستند؛ از این رو خداوند این سوره را فرستاده است؛ زیرا خداوند متعال اعلی و اجل 

 عمق استفادهباشد از آن مذمومیت ت مه تعمق بدون بدون متعلقاگر کل شاید از این است که تحت تفکر کسی در بیاید،
بگیرد، روشن  تعلق به نشانه های خداوند تعمق مثل این کهاشکال ندارد،  ، تعمق در آن چیزاگر با متعلق باشد شود؛ ولی

َق ِفي َما َلْم یُ »است که تعمق در آثار الهی ممدوح و مطلوب است َعمُّ ی َتْرَکُهُم التَّ ْفُهُم اْلَبْحَث َعْنُه ِمْنُهْم ُرُسوخاً َو َسمَّ  ،«َکلِّ
 .ین تعمق در ذات و صفات الهی ممنوع و مذموم می باشدبنابرا

 ترکیب سوره توحیدتجزیه و 

ِحیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ُه َأَحٌد ﴿    َمُد ﴿1ُقْل ُهَو اللَّ ُه الصَّ  .4-1﴾. توحید/4َلْم َیُکْن َلُه ُکُفوًا َأَحٌد ﴿ ﴾ َو 8﴾ َلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلْد ﴿2﴾ اللَّ

بتداء م «الله احد»جمله خبر بعد از خبر است، یا« احد»کلمه خبرش است و« الله»کلمه مبتداء است، و« هو»ضمیر   
 باشد.می  «هو»خبر « الله احد»مبتداء و خبر و مجموع جمله و خبر است

 «حدقل هو الله ا»در آیه کریمه «هو»مرجع ضمیر

  ؟به چه بر می گردد «الله احد قل هو»در آیه مبارکه« هو»ضمیر   

ضمیر  و بهتر این است که ضمیر به مقدم بر می گرددضمیر در باب رابع مغنی آمده است که قاعده اولی این است که    
 ا هی شاخصةفاذ»نندمابه متاخر بر می گردد،  ضمیربه خالف قاعده ضمیر ضمیر شان است، و  گاهیالبته ، شان نباشد

                                                           
 .55التوحید )للصدوق(، ص:  81
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از  شده اند که کافر این قرار است، ابصار کسانی جریان ازضمیر مونث به ما بعد بر می گردد، ، «ابصار الذین کفروا
 .حیرت فرو می ماند

 دیدگاهها

طلب می اشاره به اهمیت م و ضمیر شانضمیر شان است،  «هو»ضمیر مثل عالمه طباطبایی متمایل هستند که .بعضی1
 31.باشد

، یک و حدا وند متعالبنابراین معنای آیه کریمه این می شود، تو بگو که شان، قصه و جریان از این قرار است که خدا   
زیرا  ؛و داعی برای ضمیر شان نیست ظاهر است ممکن است کسی اشکال کند که ضمیر شان خالفمی باشد  یگانه

 می باشد. منفصلاست، در حالی که ضمیر در اینجا  ضمیر شان به شکل متصل

 ،ی گردد؛ زیرا برابر روایت یاد شده در شان نزول سوره توحیداقدس الهی بر م هو به ذاتضمیر .جمعی گفته اند: 2
د از سه روز نازل سوره توحید بع خدای خود را معرفی کنید،که  یهودیها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند

 بر می گردد. نابراین ضمیر به ذات الهیب فرمود، شد و خداوند متعال را معرفی

است و به حضرت امیر المومنین علی علیه السالم در جنگ صفین  از اسمای الهی« هو»کلمهو گفته شده است که    
آمده است و از این استفاده می « یاهو»را بگوید، در دعاها هم این ذکر« یا هو یا من هو اال هو»تلقین شده است که ذکر

  32به او نمی رسد. ار و انظار غایب است، گویا فکر انسانود که خداوند متعال از افکش

َثِني َأِبي    ْمِني ِفي اْلَمَناِم َقْبَل َبْدٍر ِبَلْیَلٍة فَ علیه السالم  َرَأْیُت اْلَخِضَر  َقاَل لیه السالم ع َعْن َأِبیِه َعْن َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن  َحدَّ ُقْلُت َلُه َعلِّ
هِ  َشْیئًا ُأْنَصْر ِبهِ  ا َأْصَبْحُت َقَصْصُتَها َعَلی َرُسوِل اللَّ  لیه و آلهصلی الله ع َعَلی اِْلَْعَداِء َفَقاَل ُقْل َیا ُهَو َیا َمْن اَل ُهَو ِإالَّ ُهَو َفَلمَّ

ْمَت  ُه َأَحٌد علیه السالم  َفَکاَن َعَلی ِلَساِني َیْوَم َبْدٍر َو ِإنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن  اِْلَْعَظَم  ااِلْسَم  َفَقاَل ِلي َیا َعِليُّ ُعلِّ ا َقَرَأ ُقْل ُهَو اللَّ  َفَلمَّ
یَن َو َیُقوُل َذِلَك َیْوَم ِصفِّ علیه السالم  َفَرَغ َقاَل َیا ُهَو َیا َمْن اَل ُهَو ِإالَّ ُهَو اْغِفْر ِلي َو اْنُصْرِني َعَلی اْلَقْوِم اْلَکاِفِریَن َو َکاَن َعِليٌّ 

                                                           
هُ  ُهَو  ُقْل : »تعالی قوله 81  .783: ص ،21ج القرآن، تفسیر في التالیة. المیزان الجملة بمضمون ماالهتما یفید القصة و الشأن ضمیر هو «َأَحٌد  اللَّ
هُ  ُهَو  ُقْل » علي أبو قال 82  في وزیج ثم تعالی الله اسم عن کنایة هو أن إلی ذهب من قول علی ذلك و مبتدإ خبر یکون أن( أحدهما) ضربان الله إعراب في یجوز «َأَحٌد  اللَّ

 و خبره دأح و باالبتداء مرتفعا عنده الله اسم فیکون الحدیث و القصة عن کنایة هو أن إلی ذهب من قول علی( اآلخر و) قائم أخوك زید قولك في یجوز ما «َأَحٌد » قوله
ِذیَن  َأْبصاُر  شاِخَصةٌ  ِهيَ  َفِإذا تعالی قوله مثله هاَفإِ  جاء هذا علی و مؤنثا اسما التفسیر في ِلن التأنیث علی جاءت هي أن إال َکَفُروا الَّ ْبصاُر  َتْعَمی ال نَّ

َ
 في یکن لم إذا و اِْل

 .35: ص ،11ج القرآن، تفسیر في البیان القص... مجمع ضمیر یؤنث لم مؤنث التفسیر
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اُر ْبُن َیاِسٍر َیا ِه اَل ِإَلَه إِ  ُهَو ُیَطاِرُد َفَقاَل َلُه َعمَّ ْوِحیِد ِللَّ ِه اِْلَْعَظُم َو ِعَماُد التَّ  ُهَو ُثمَّ الَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َما َهِذِه اْلِکَناَیاُت َقاَل اْسُم اللَّ
ُه ال ِإلَه ِإالَّ ُهو. ُه َأنَّ  33َقَرَأ َشِهَد اللَّ

 جمع بندی

اوند اشاره به ذات مقدس خد« هو»نیست، بلکه ضمیر ضمیر شان« هو»به حسب طبع اولی به ذهن می آید که ضمیر   
ایی ضمیر شان دارد، مگر در ج شان نیست و انصراف از ضمیر« هو»اظهر این است که ضمیر، بنابراین متعال می باشد

  ضمیر شان نباشد.از ره جز که چا

نشده است و اگرچه خداوند جزء اسمای الهی شمرده « هو»اگرچه ضمیر، متعال بر گردد خداوند به «هو»ضمیراگر    
از اسمای  «هو»به حسب روایت یاد شده ضمیرمتعال نزدیک و حاضر است و مومنین او را به رویت قلبی می بینند؛ ولی 

جهت اسمی دارد و به اعتبار این که ذات اقدس الهی غایب از « یا هو یا من ال هو اال هو»و تعبیرالهی شمره می شود، 
باوهامکم  کل ما میزتموه»و قابل رویت به چشم سر نیست، تعمق در ذات و صفاتش ممنوع است افکار و اندیشه ها است

البته روایت سند معتبر ندارد؛ ولی قابل رد هم نیست و شاهد و موئید ، «فی ادق المعانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم
  .متعال منتسب شود به خداوندخواندن ذکر دارد، نهایت نباید 

او از انظار غایب است؛ ولی غیر از خداوند  از همه چیز باشد؛ زیرا به اکبریت خداونداشاره « اال هو هومن یا »شاید   
 غایب مو اوها که از انظار، افکار و تحلیل غایب باشد، تنها خداوند متعال از انظار تعال در عالم هیچ چیزی وجود نداردم

    می باشد.

 کلمه الله

و الله به نحو اجمال مستجمع جمیع صفات  است، متعال خداوندذات اسم علم برای  «الله»کلمه مشهور این است که   
 اسم های دیگر و م استو اللهم هم همان الله به اضافه ُه  شتر از هزار بار در قرآن آمده استیجمال و کمال است، و ب

 .دارد «الله»کلمه به یک حیثیت خاص اشاره

اره و کنیه ای دارد، نظیر این که کلمه زید اش ، صفتیهر کسی اسمی این است که غیرش متبادر و متعارف در عرب و   
متعال اوند دمی است که اشاره به خود ذات خلَ عَ  یک اسم فت او دارد، در عربه ذات زید دارد، و عالم اشاره به صب
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به سایر  وقاتمخل نیست؛ ولی تسمیه به الله صحیح مخلوقات ؛ از این رو تسمیهدارد، سایر اسماء اشاره به صفاتش دارد
مورد  «رحمن»اسم هتسمیه ب مانند عبد الرحیم، البته ،ه شوداسمایی الهی اشکال ندارد، البته بهتر است که عبد به آن اضاف

؛ از اینرو نسبت به همه ی موجودات است خداوند رحمت عمومی صفت خاص خداوند و« رحمن»اختالف است؛ زیرا
 وجود دارد. ه ی علمیتشبه «رحمن»کلمهدر 

 اشتقاق کلمه الله

ه جامد ک می فرماید: در اشتقاق و جامد بودن کلمه الله دو احتمال است، بعضی مثل خلیل معتقد استشیخ طبرسی    
 :مشتق است و در اشتقاق آن اختالف شده است بعضی باور دارد کهو ، است

هتاَ »بادت است، وای عبه معن مشتق شده است، الوهیت «الوهیت»ازکلمه الله .1 الله فالن  َاِله»،است به معنای تعبد «لُّ
 .، بنابر این معنا خداوند سزاوار عبادت است؛ از اینرو غیر خداوند به این اسم مسمی نمی شود«عبده عبادة»یعنی «ِاالهة

تی تحیر ده است، وقتبدیل به همزه ش «و»بعد حرفمشتق شده است، و وله به معنای تحیر است، « وله».کلمه الله از2
 .متحیر می باشد ست عقل ها در کنه ذاتشد، یعنی خداوند متعال کسی امی گرد« أِله َیأِله»تعبیر به شود، 

 شده است، یعنی مخلوقات در حوائج شان به او پناه برند. مشتق «َاِلهت الی فالن»از کلمه الله.8

 یعنی مردم با یاد خدا آرامش پیدا می کنند. است،مشتق شده  ،«َاِلهُت الیه ای سکنت الیه».کلمه الله از4

 34محجوب و پنهان می باشد.از افهام و اوهام  متعال خداوند ؛ زیراتمشتق شده اسبه معنای حجاب « اله».کلمه الله از5

                                                           
 قال من منهم و لالخلی قول هذا لتسلسل ذلك بوج لو ِلنه مشتقا یکون أن لفظ کل في یجب لیس إذ مشتق غیر موضع اسم إنه قال من فمنهم اشتقاقه في الکالم فأما 84
 من استرجعن و بحانس             المده الغانیات در لله :رؤبة قال التعبد التأله و العبادة هي التي اِللوهیة من مشتق أنه فمنها: وجوه علی اشتقاقه في اختلفوا ثم مشتق إنه

 تألهي
 به یسمی ال لذلك و العبادة له یحق الذي معناه یکون هذا فعلی عبادة عبده یقال کما إالهة فالن الله أله یقال و بادتكع أي إلهتك و یذرك و عباس ابن قرأ و تعبدي أي 

 أنه( منها و) عظمته نهک في العقول تتحیر الذي أنه فمعناه -عمرو أبي عن -تحیر إذا یأله أله یقال التحیر هو و الوله من مشتق أنه( منها و) إله بأنه یزل لم فیما یوصف و غیره
 ألهت من مشتق هأن( منها و) إمام به للمؤتم یقال کما آله للمألوه فقیل حوائجهم في إلیه یفزعون أي إلیه یألهون الخلق ِلن إلیه فزعت أي فالن إلی ألهت قولهم من مشتق

اِلعالم.  و بالدالئل الظاهر اِلوهام، عن بالکیفیة المحتجب أنه فمعناه احتجب أي اله من أنه منها و ذکره إلی یسکنون الخلق أن معناه و المبرد عن إلیه سکنت أي إلیه
 .6: ص ،1ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع



 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  **** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 ayatollah_morvarid@کانال آیت الله شیخ مهدی مروارید:  |                                                                                 23

 01 الی 10 :شماره جلسه
 اولویرایش 

 تفسیرارج ـخ

 «آیات اعتقادی»
 

اعل ف بنابراین مصدر به معنای ،به معنای احتجاب و ارتفاع است «اله»ی در کتاب البیانش می فرماید: ازرحوم خویم   
 ی باشد.از افکار مستور م خداوند متعال نابرایناست؛ زیرا خداوند متعال ارتفاع دارد و افکار به کنه ذاتش نمی رسد، ب

رتفاع ا یعنی خداوند متعال دارایی علو و مشتق شده است،« اله یلیه لیها»کلمه الله از است آمده است که در المنجد   
 می باشد.

 جمع بندی

 .حرف ثابت و یقینی بزنددر این اشتقاقات آدم نمی تواند ا بعض معانی انسب است و ببعض روایات    

ِذي َیْأَلُه ِفیِه اْلَخْلُق علیه السالم  َو َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ...    ُه َمْعَناُه اْلَمْعُبوُد الَّ ُه ُهَو اْلَمْسُتوُر َعْن َدْرِك اِْلَ  اللَّ ْبَصاِر َو ُیْؤَلُه ِإَلْیِه َو اللَّ
 ِن اِْلَْوَهاِم َو اْلَخَطَراِت.اْلَمْحُجوُب عَ 

ِتِه َو َیُقوُل اعلیه السالم  َقاَل اْلَباِقُر     َحاَطِة ِبَکْیِفیَّ ِتِه َو اْْلِ ِذي َأِلَه اْلَخْلُق َعْن َدْرِك َماِئیَّ ُه َمْعَناُه اْلَمْعُبوُد الَّ ُجُل ِإَذا ْلَعرَ اللَّ ُب َأِلَه الرَّ
يْ  َر ِفي الشَّ َلُه ُهَو اْلَمْسُتوُر َعْن َحَواسِّ اْلَخْلِق.ْم ُیِحْط ِبِه ِعْلمًا َو َوِلَه ِإَذا َفِزَع)پناه( ِإَلی َشيْ ِء َفلَ َتَحیَّ ا َیْحَذُرُه َو َیَخاُفُه َفاْْلِ  ٍء ِممَّ

ُد َو اِْلََحُد َو اْلَواِحُد ِبَمْعًنی َواِحٍد علیه السالم  َقاَل اْلَباِقُر     ْوِحیُد اْْلِ اِْلََحُد اْلَفْرُد اْلُمَتَفرِّ ِذي اَل َنِظیَر َلُه َو التَّ ُد الَّ ْقَراُر َو ُهَو اْلُمَتَفرِّ
ِذي اَل َیْنَبِعُث ِمْن َشيْ  ِحُد ِبَشيْ ِباْلَوْحَدِة َو ُهَو ااِلْنِفَراُد َو اْلَواِحُد اْلُمَتَباِیُن الَّ ْلَواِحِد اٍء َو ِمْن َثمَّ َقاُلوا ِإنِّ ِبَناَء اْلَعَدِد ِمَن ٍء َو اَل َیتَّ

نَّ اْلَعَدَد اَل َیَقُع َعَلی اْلَواِحِد َبْل َیَقُع َعَلی ااِلْثَنْیِن َفَمْعَنی قَ  ِذي َیْألَ  ْوِلهِ َو َلْیَس اْلَواِحُد ِمَن اْلَعَدِد ِِلَ ُه َأَحٌد َأِي اْلَمْعُبوُد الَّ ُه اْلَخْلُق اللَّ
ِتِه َفرْ  َحاَطِة ِبَکْیِفیَّ ِتِه ُمَتَعاٍل َعْن ِصَفاِت َخْلِقِه.َعْن ِإْدَراِکِه َو اْْلِ  35 ٌد ِبِإَلِهیَّ

 «واحد»و فرق آن با کلمه« احد»کلمه

ته است، زیاد به کار رف در قرآن به عنوان اسم تنها در این سوره توحید به کار رفته است؛ ولی کلمه واحد «احد»کلمه   
 هم تنها در این سوره به کار رفته است. «صمد»کلمههمینطور 
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 گاهها دید

 دیدگاه شیخ طبرسی)رحمه الله علیه(

و  تاس قابل تقسیم است، احد اسمی مانند احد و عشرون احد اسمی و احد وصفی نوع دو می فرماید: احد برایشان    
، از جاری است نیز« واحد»کلمهدر  ، این تقسیم یاد شدهبه کار رفته است به معنای تنها «وحد»نابغه ی در قولصفتاحد 

 .هستند ترادفم« واحد»کلمه و« احد»استظهار می شود که کلمهن حرف شا

یم در ذات قساین است که ت «احد»د؛ زیرا معنایفرق دار  «واحد»کلمهبا  «احد»سپس می فرماید: گفته شده است که   
 هک دوم قرار داد شود، در حالی آن در حساب داخل می شود، و ممکن است که برای «واحد»و در صفات نیست؛ ولی

 ثانی قرار داده نمی شود. «احد»در

ت؛ از اسشده « احد»تعبیر به« صمد»در سوره توحید از جهت تناسب با کلمهسج و وزن رعایت می شود،  در آیات   
 به جهت خاص است، روشن نمی باشد.« احد»گفته شود، تعبر به کلمه اگر این رو

وناة و هو علی ضربین )أحدهما( أن یکون اسما )و اآلخر( أن یکون أحد أصله وحد فقلبت الواو همزة و مثله أناة و أصله    
 :و الصفة کما في قول النابغة )یعنی واحد و عشرون(الواحد )احد(صفة فاالسم نحو أحد و عشرون یرید به

 کان رحلي و قد زال النهار بنا             بذي الجلیل علی مستأنس وحد         

 عنی تنها(معنای صفتی دارد ی«وحد»)   

م )یعنی اسو منه قولهم واحد اثنان ثالثة ،)یعنی بر این دو وزن(و کذلك قولهم واحد یکون اسما کالکاهل و الغارب    
 )یعنی تنهایی("فقد رجعوا کحي واحدینا " :و تکون صفة کما في قول الشاعر هستند(

شبهوه بسلق و سلقان و  کتا ها، یگانه ها و یکه ها()یو قد جمعوا أحدا الذي هو الصفة علی أحد أن قالوا أحد و أحدان   
 :نحوه قول الشاعر

 یحمي الصریمة أحدان الرجال له             صید و مجترئ باللیل هماس         
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فهذا جمع ِلحد الذي یراد به الرفع من الموصوف و التعظیم له و أنه متفرد عن الشبه و المثل و قالوا هو أحد اِلحد إذا  
ء ال ینقسم في نفسه أو في معنی صفته فإذا أطلق منه و عظم و قالوا أحد اِلحدین و واحد اآلحاد و حقیقة الواحد شيرفع 

واحد من غیر تقدم موصوف فهو واحد في نفسه و إذا أجري علی موصوف فهو واحد في معنی صفته فإذا قیل الجزء 
هذا الرجل إنسان واحد فهو واحد في معنی صفته و إذا وصف الله الذي ال یتجزأ واحد أرید أنه واحد في نفسه و إذا قیل 

 36.تعالی بأنه واحد فمعناه أنه المختص بصفات ال یشارکه فیها أحد غیره نحو کونه قادرا لنفسه عالما حیا موجودا کذلك

 می فرماید: « قل هو الله احد»سپس ایشان در معنای   

ُه َأَحٌد »    أن یقول لجمیع المکلفین هو الله الذي تِحق له  صلی الله علیه و آله ن الله عز اسمه لنبیههذا أمر م« ُقْل ُهَو اللَّ
بیین نسبته و معناه الذي سألتم ت به ماقبل بر گردد( العبادة قال الزجاج: هو کنایة عن ذکر الله عز و جل )بنابراین که ضمیر

الله أحد ال شریك له و ال نظیر و قیل  و یجوز أن یکون المعنی اِلمربنابراین که ضمیر شان باشد()هو الله أحد أي واحد
ء عن ابن عباس و قیل واحد في اْللهیة و القدم و قیل واحد في صفة ذاته ال یشرکه في واحد لیس کمثله شي )احد(معناه

وجوب صفاته أحد فإنه یجب أن یکون موجودا عالما قادرا حیا و ال یکون ذلك واجبا لغیره و قیل واحد في أفعاله ِلن 
ه کلها إحسان لم یفعلها لجر نفع و ال لدفع ضرر فاختص بالوحدة من هذا الوجه إذ ال یشرکه فیه سواه واحد في أنه ال أفعال

یستحق العبادة سواه ِلنه القادر علی أصول النعم من الحیاة و القدرة و الشهوة و غیر ذلك مما ال تکون النعمة نعمة إال به 
 .                    و أحد من هذه الوجوه الثالثةء من ذلك غیره فهو ال یقدر علی شي

و قیل إنما قال أحد و لم یقل واحد ِلن الواحد یدخل في الحساب و یضم إلیه آخر و أما اِلحد فهو الذي ال یتجزأ و ال  
حد یستوعب ینقسم في ذاته و ال في معنی صفاته و یجوز أن یجعل للواحد ثانیا و ال یجوز أن یجعل لألحد ثانیا ِلن اِل 

جنسه بخالف الواحد أ ال تری أنك لو قلت فالن ال یقاومه واحد جاز أن یقاومه اثنان و لما قلت ال یقاومه أحد لم یجز أن 
کثر فهو أبلغ  37.یقاومه اثنان و ال أ

 دیدگاه عالمه طباطبایی)رحمه الله علیه(

علی ما ال یقبل الکثرة ال خارجا و ال ذهنا و لذلك ال و أحد وصف مأخوذ من الوحدة کالواحد غیر أن اِلحد إنما ُیطلق    
یقبل الَعد و ال یدخل في العدد بخالف الواحد فإن کل واحد له ثانیا و ثالثا)ثان و ثالث( إما خارجا و إما ذهنا بتوهم أو 
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)قابل تکثر نمی ءشي بفرض العقل فیصیر بانضمامه کثیرا، و أما اِلحد فکل ما فرض له ثانیا)ثان( کان هو هو لم یزد علیه
 .باشد(

کثر کما تنفي مجيو اعتبر ذلك في قولك: ما جاءني من القوم أحد فإنك تنفي به مجي    احد منهم ء و ء اثنین منهم و أ
م أو ء اثنین منهء واحد منهم بالعدد و ال ینافیه مجيبخالف ما لو قلت: ما جاءني واحد منهم فإنك إنما تنفي به مجي

کثر، و ْلفا دته هذا المعنی ال یستعمل في اْلیجاب مطلقا إال فیه تعالی و من لطیف البیان في هذا الباب قول علي علیه أ
لیه السالم ع أفضل السالم في بعض خطبه في توحیده تعالی: کل مسمی بالوحدة غیره قلیل، و قد أوردنا طرفا من کالمه

 38کتاب.في التوحید في ذیل البحث عن توحید القرآن في الجزء السادس من ال

ج کند، نه در خار به ذاتی اطالق شود که قبول کثرت نمی« احد»فرق دارد؛ زیرا کلمه « واحد»با کلمه« احد»کلمه    
که  «واحد»شود، بلکه تک است، به خالف کلمه و نه در ذهن؛ از این رو  قابل شمارش نیست و هرگز داخل عدد نمی

یا در ذهن؛ از این رو گفته می شود احدی از آن جمعیت نیامد، یعنی شود، یا در خارج، و سوم تصور می برای او دوم
 هیچکس نیامد، ولی هنگامی که گفته می شود، واحدی نیامد ممکن است دو یا چند نفر آمده باشند.

 اشکال آیت الله مکارم)حفظه الله تعالی(

را به یك معنی تفسیر  «واحد»لمهک و «احد»کلمه بعضی است؛ از این رو «وحدت»مادهاز همان  «احد»اما واژه   
 باشد، در علم یگانه است، در قدرتاند و معتقدند هر دو اشاره به آن ذاتی است که از هر نظر بی نظیر و منفرد میکرده

 و بی همتا می باشد. بی مثال است، در رحمانیت و رحیمیت یکتا است، و خالصه از هر نظر بی نظیر

ره به بساطت ذات خداوند در مقابل اجزاء ترکیبیه خارجیه یا عقلیه )جنس و فصل، و بعضی نیز معتقدند: احد اشا   
ا موارد این تفاوت ب، باشدماهیت و وجود( است، در حالی که واحد اشاره به یگانگی ذات او در برابر کثرات خارجیه می

  39.نمی باشداستعمال آن در قرآن مجید و احادیث چندان سازگار 

َثَنا     ُد ْبُن َسِعیِد ْبِن َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ اَلَقاِنيُّ َرِضيَ اللَّ ُد ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن ِإْسَحاَق الطَّ َثَنا  َیْحَیی اْلُبُزوِريُّ َقاَل َح ُمَحمَّ دَّ
َثَنا َأِبي َعِن اْلُمَعاَفی ْبِن عِ  ِإنَّ  ْمَراَن َعْن ِإْسَراِئیَل َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْیِح ْبِن َهاِنٍئ َعْن َأِبیِه َقاَل ِإْبَراِهیُم ْبُن اْلَهْیَثِم اْلَبَلِديُّ َقاَل َحدَّ

اُس علیه السالم  َأْعَراِبّیًا َقاَم َیْوَم اْلَجَمِل ِإَلی َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن  َه َواِحٌد َقاَل َفَحَمَل النَّ َلْیِه َقاُلوا عَ  َفَقاَل َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َأ َتُقوُل ِإنَّ اللَّ
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ِم اْلَقْلِب َفَقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  ِذي ُیِریُدُه اعلیه السالم  َیا َأْعَراِبيُّ َأ َما َتَری َما ِفیِه َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َتَقسُّ ِْلَْعَراِبيُّ ُهَو َدُعوُه َفِإنَّ الَّ
ِذي ُنِریُدُه ِمَن اْلَقْوِم ُثمَّ َقاَل َیا َأْعَراِبيُّ  ِه َعزَّ َو الَّ َه َواِحٌد َعَلی َأْرَبَعِة َأْقَساٍم َفَوْجَهاِن ِمْنَها اَل َیُجوَزاِن َعَلی اللَّ  ِإنَّ اْلَقْوَل ِفي َأنَّ اللَّ

َذاِن اَل َیُجوَزاِن َعَلْیِه َفَقْوُل اْلَقاِئِل َواِحٌد َیْقِصُد ِبِه بَ  ا اللَّ ا اَل َثاِنيَ اِْلَْعَداِد َفَهَذا َما اَل َیُجوُز ِِلَنَّ مَ اَب َجلَّ َو َوْجَهاِن َیْثُبَتاِن ِفیِه َفَأمَّ
ُه َکَفَر َمْن َقاَل  َباِب  ِفي َلُه اَل َیْدُخُل  ْوَع ِمَن اْلِجْنِس  اِْلَْعَداِد َأ َما َتَری َأنَّ اِس ُیِریُد ِبِه النَّ ثاِلُث َثالَثٍة َو َقْوُل اْلَقاِئِل ُهَو َواِحٌد ِمَن النَّ

َنا َعْن َذِلَك َو َتَعاَلیَفَهَذا مَ  ُه َتْشِبیٌه َو َجلَّ َربُّ نَّ َذاِن َیْثُبَتاِن ِفیِه َفَقْوُل اْلَقاِئِل ُهَو َواِحٌد َلْیَس  ا اَل َیُجوُز َعَلْیِه ِِلَ ا اْلَوْجَهاِن اللَّ  َلُه َو َأمَّ
ُه عَ  َنا َو َقْوُل اْلَقاِئِل ِإنَّ ُه اَل َیْنَقِسُم ِفي ُوُجوٍد َو اَل َعْقٍل َو اَل َوْهٍم ِفي اِْلَْشَیاِء ِشْبٌه َکَذِلَك َربُّ  زَّ َو َجلَّ َأَحِديُّ اْلَمْعَنی َیْعِني ِبِه َأنَّ

َنا َعزَّ َو َجل.   40َکَذِلَك َربُّ

 گوییعرض کرد: ای امیر مؤمنان! آیا میو در توحید صدوق آمده است که مردی اعرابی در روز جنگ جمل برخاست    
واحد است؟ واحد به چه معنی؟ ناگهان مردم از هر طرف به او حمله کردند، و گفتند: ای اعرابی! این چه سؤالی خداوند 

بینی فکر امیر مؤمنان تا چه حد مشغول مساله جنگ است؟ هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد! امیر  است؟ مگر نمی
خواهد همان چیزی است که ما از این گروه را که او میفرمود: او را به حال خود بگذارید، زیرا آنچه علیه السالم  مؤمنان

سپس فرمود: ای . کنیمکند، ما هم مخالفان خود را به توحید کلمه دعوت میخواهیم او از توحید سؤال میدشمن می
 وتواند داشته باشد که دو معنی آن در باره خدا صحیح نیست، گوئیم خدا واحد است چهار معنی میاعرابی! اینکه می

 .دو معنی آن صحیح است

باشد بگوئیم او یکی است و دو تا نیست، اما آن دو که صحیح نیست: وحدت عددی است این برای خدا جائز نمی   
شود ولی وجود ندارد، در حالی که مسلما برای ذات بی نهایت زیرا مفهوم این سخن آن است که دومی برای او تصور می

بینی که خداوند کسانی شود، آیا نمیچیزی که ثانی ندارد داخل در باب اعداد نمیشود چرا که حق دومی تصور نمی
َه ثاِلُث َثالَثةٍ »را که گفتند:   )خدا سومی از سه نفر است( تکفیر کرده؟« ِإنَّ اللَّ

یکی  گوئیم فالن کسدیگر از معانی واحد که بر خدا روا نیست این است که به معنی واحد نوعی باشد، مثل اینکه می
از مردم است، این نیز بر خدا روا نیست )چرا که خدا نوع و جنسی ندارد( مفهوم این سخن تشبیه است و خدا از هر گونه 

 .شبیه و نظیر برتر و باالتر است
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اما آن دو مفهومی که در باره خدا صادق است نخست اینکه گفته شود خداوند واحد است یعنی در اشیاء عالم شبیهی    
دیگر اینکه گفته شود پروردگار ما احدی المعنی است یعنی ذات او  .نیست، آری پروردگار ما چنین است برای او

  41پذیر نیست، نه در خارج و نه در عقل، و نه در وهم، آری خداوند بزرگ چنین است. تقسیم

 .جاری می شودنیز « احد»در کلمه« واحد»کلمه اگر احد و واحد مترادف باشد، همین تقسیم چهار گانه   

 جمع بندی

 ،یکتانای به مع این دو کلمه بلکه، روشن نیست، «واحد»و کلمه« احد»کلمهممکن است گفته شود که فرق بین    
ی فرق یاد شده ، وحدت و یگانی است؛ ولابلغ در اثبات «احد»است، بعضی گفته است کلمه یر و بی شبیهبی نظ ،یگانه

 ست، بنابراینا با سایر کلمات در سوره توحید از جهت تناسب، سجع و بالغی «احد»به کلمه و تعبیر دلیل روشنی ندارد
 روشن نمی باشد.فرق این دو 

 و یگانگی خداوند متعال توحید

  نه، یکتا، بی شبیه و بی نظیر می باشد.یگا این است که ذات اقدس الهی احد به معنای   

 اقسام توحید

 تی و عملی قابل تقسیم می باشد.توحید به سه قسم توحید ذاتی، صفا   

 یتوحید ذات.0

 در ذات الهی معنا ندارد؛ زیرا ذات الهی، بلکه شرکت خداوند متعال یکتا و یگانه است و شریک و نظیری ندارد   
 مخلوقات است، و به هیچ چیزی محتاج نیست، و قوام همه ی مخلوقات به او است، این ی ، محیط و قیوم همهالیتناهی

، محدود غیر از دیگری است است؛ زیرا هر کدام از مخلوقات نمی سازد؛ زیرا تعدد موجب محدودیت، و افتقار یبا تعد
 عف و عجز چیزی نیست و قایم به خداوند متعالمخلوقات جز ض عال در ذات مباین با مخلوقات است؛ زیراخداوند متو 

  می باشد. خودش قایم به ذات متعال خداوند لیو  ؛است
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 یفاتتوحید ص

و همین طور  از جهت مفهوم متعدد است؛ ولی از جهت مصداق متحد است، صفات الهی مثل علم قدرت و حیات،   
به تعبیر دیگر علم الهی عین قدرت الهی است و قدرت الهی عین حیات الهی  ،صفات الهی متحد با ذات الهی است

تی شرک هی شرکتی نیست، در صفات الهی نیزذات ال در است و صفات الهی عین ذات الهی است و همانطوری که
 ه خالی از قدرت، حیات و علم، به خالف ذات انسان ک؛ زیرا خداوند متعال الیتناهی است و اجل از شرکت استنیست
 د.هم ارشاد به جهات فطری و عقلی می باش، آیات و روایات تجزیه و ترکیب منزه استخداوند متعال از بنابراین  است،

 آیات کریمه
ِمیُع اْلَبِصیَلْیَس َکِمْثِلِه َشيْ      .11ر. شوری/ٌء َو ُهَو السَّ

ِطیُف اْلَخِبیر     .118. انعام/اَل ُتْدرُِکُه اِْلَْبَصاُر َو ُهَو ُیْدِرُك اِْلَْبَصاَر َو ُهَو اللَّ

 روایات

ٍد َعْن َأِبي َهاِشٍم اْلَج 1 ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َضا.ُمَحمَّ ِه َه علیه السالم  ْعَفِريِّ َعْن َأِبي اْلَحَسِن الرِّ ْل َقاَل َسَأْلُتُه َعِن اللَّ
ُفوَن  َفَتْعرِ ال ُتْدرُِکُه اِْلَْبصاُر َو ُهَو ُیْدِرُك اِْلَْبصاَر ُقْلُت َبَلی َقاَل  -َقاَل َأ َما َتْقَرُأ َقْوَلُه َتَعاَلی -ُیوَصُف َفَقاَل َأ َما َتْقَرُأ اْلُقْرآَن ُقْلُت َبَلی

ْکَبُر ِمْن َأْبَصا  ُهَو ِر اْلُعُیوِن َفُهَو اَل ُتْدرُِکُه اِْلَْوَهاُم َو اِْلَْبَصاَر ُقْلُت َبَلی َقاَل َما ِهيَ ُقْلُت َأْبَصاُر اْلُعُیوِن َفَقاَل ِإنَّ َأْوَهاَم اْلُقُلوِب َأ
 42.ُیْدِرُك اِْلَْوَهاَم 

ِه َعمَّ .2 ُد ْبُن َأِبي َعْبِد اللَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َداُوَد ْبِن اْلَقاِسِم َأِبي َهاِشٍم اْلَجْعَفِريِّ َقاَل ُقْلُت ِِلَِبي َجْعَفرٍ ُمَحمَّ  ْن َذَکَرُه َعْن ُمَحمَّ
ْنَد اْلُعُیوِن َأْنَت َقْد ُتْدِرُك ِبَوْهِمَك السِّ ال ُتْدرُِکُه اِْلَْبصاُر َو ُهَو ُیْدِرُك اِْلَْبصاَر َفَقاَل َیا َأَبا َهاِشٍم َأْوَهاُم اْلُقُلوِب َأَدقُّ ِمْن َأْبَصاِر  -ع

ِتي َلْم َتْدُخْلَها َو اَل ُتْدرُِکَها ِبَبَصِرَك َو َأْوَهاُم اْلُقُلوِب اَل ُتْدرُِکُه فَ   43.َکْیَف َأْبَصاُر اْلُعُیوِن َو اْلِهْنَد َو اْلُبْلَداَن الَّ

                                                           
 .63، ص: 1اْلسالمیة(؛ ج -الکافي )ط  42
 همان. 48
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َثَنا َأْحَمُد ْبُن َهاُروَن اْلَفاِميُّ.8 ِه ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْمَیِريُّ َعْن َأِبیِه َعْن َأْحَمَد  َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ َثَنا ُمَحمَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ ِن بْ َرِضيَ اللَّ
ِل ْبِن ُعمَ  ِد ْبِن َأِبي ُعَمْیٍر َعِن اْلُمَفضَّ ِد ْبِن َخاِلٍد اْلَبْرِقيِّ َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُمَحمَّ هِ ُمَحمَّ سالم علیه ال َر َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی اَل ُیْشِبُه َشْیئًا َو اَل ُیْشِبُهُه َش  َقاَل  َه ِبَخْلِقِه َفُهَو ُمْشِرٌك ِإنَّ اللَّ َه اللَّ  44َفُهَو ِبِخاَلِفه اْلَوْهِم  ِفي َما َوَقَع  ٌء َو ُکُل يْ َمْن َشبَّ

غه اِلوهام، و ال تدرکه اِلبصار، و ال یحیط به مقدار، عجزت دونه العبارة، و کّلت دونه ...ال تضبطه العقول، و ال تبل.4
 45.اِلبصار، و ضّل فیه تصاریف الصفات

ُد ْبُن اْلَح .5 َثَنا ُمَحمَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن اْلَوِلیِد َرِضيَ اللَّ َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعیَس َسِن الصَّ َحدَّ اُر َعْن ُمَحمَّ ی ْبِن فَّ
هِ  هَ  َمْن  َقاَل علیه السالم  ُعَبْیٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعِليِّ ْبِن ِرَئاٍب َعْن َغْیِر َواِحٍد َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ِم َفَقْد ِبا َعَبَد اللَّ َوهُّ لتَّ

ْعَنی َفَقْد َکَفَر َو َمْن َعَبَد ااِلْسَم َو اْلَمْعَنی َفَقْد َأْشَرَك َو َمْن َعَبَد اْلَمْعَنی ِبِإیَقاِع اِْلَْسَماِء َکَفَر َو َمْن َعَبَد ااِلْسَم َو َلْم َیْعُبِد اْلمَ 
علیه  َحاُب َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ِتِه َفُأوَلِئَك َأْص َفَعَقَد َعَلْیِه َقْلَبُه َو َنَطَق ِبِه ِلَساُنُه ِفي َسَراِئِرِه َو َعاَلِنیَ  ِتي َوَصَف ِبَها َنْفَسهُ َعَلْیِه ِبِصَفاِتِه الَّ 

ا.السالم   46َو ِفي َحِدیٍث آَخَر ُأولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ

هِ .9 ُد ْبُن َیْحَیی َجِمیعًا َرَفَعاُه ِإَلی َأِبي َعْبِد اللَّ ِه َو ُمَحمَّ ُد ْبُن َأِبي َعْبِد اللَّ السالم  علیه َأنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن علیه السالم  ُمَحمَّ
اِنیَ ا ِة الثَّ اَس ِفي َحْرِب ُمَعاِوَیَة ِفي اْلَمرَّ اُس ْسَتْنَهَض النَّ ا َحَشَد النَّ هِ  ِة َفَلمَّ ِد اْلَواِحِد اِْلََحِد الصَّ  َقاَم َخِطیبًا َفَقاَل اْلَحْمُد ِللَّ َمِد اْلُمَتَفرِّ

ِذي َباَن ِبَها ِمَن اِْلَْشَیاِء َو َباَنِت اِْلَْشَیاُء ِمْنُه َفَلْیَسْت َلُه ِصَفٌة ُتَناُل َو اَل  ْدَرةٌ ٍء َخَلَق َما َکاَن قُ ٍء َکاَن َو اَل ِمْن َشيْ اَل ِمْن َشيْ  الَّ
مْ  َفاِت َو َحاَر ِفي َمَلُکوِتهِ  َثاُل َکلَّ ُدوَن ِصَفاِتهِ َحدٌّ ُتْضَرُب َلُه ِفیِه اِْلَ َغاِت َو َضلَّ ُهَناَك َتَصاِریُف الصِّ َعِمیَقاُت « 5» َتْحِبیُر اللُّ

ْفِسیر... ُسوِخ ِفي ِعْلِمِه َجَواِمُع التَّ ْفِکیِر َو اْنَقَطَع ُدوَن الرُّ  47َمَذاِهِب التَّ

َر ِفي َو َمْن .7 ِه َتَزْنَدق َفکَّ  48.َذاِت اللَّ

َر ِفي َمْن .3 ِه َأْلَحَد  َتَفکَّ ِه َتَزْنَدَق  ، َذاِت اللَّ َر ِفي َذاِت اللَّ ِه َأْبَلسَمْن تَ و َمْن َتَفکَّ َر ِفي َعَظَمِة اللَّ  49.َفکَّ

                                                           
 .31التوحید )للصدوق( ص  44
 .2 ص 1اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  45
 .221 صالتوحید )للصدوق(  49
 .184 ص 1اْلسالمیة( ج  - الکافي )ط 47
 .69 صتحف العقول النص  43
 .32 صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم  46
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ِد ْبِن َعْبِد اْلَحِمیِد َعِن اْلَعاَلِء ْبِن .6 ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن ُمَحمَّ ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن ِعدَّ  َرِزیٍن َعْن ُمَحمَّ
اُکْم علیه السالم  َأِبي َجْعَفرٍ  ِه َو َلِکْن ِإَذا َأَرْدُتْم َأْن َتْنُظُروا ِإَلی َعَظَمِتِه َفاْنُظ َو التَّ  َقاَل: ِإیَّ َر ِفي اللَّ  50.ْلِقهِ ُروا ِإَلی َعِظیِم َخ َفکُّ

ا است مخلوق ذهن م برای ذات الهی، بنابراین فکر کردن در ذات و صفات الهی ممنوع است، و تصور وهمی و کیفی   
مکن مدر حد تسبیح و تکبیر اشکال ندارد، این مراحلی توحید است که  و خداوند کیف ندارد، البته وصف خداوند

 شود. استفاده« احد»است از کلمه

 توحید عملی

عال تنها خداون مستحق پرستش است؛ زیرا خداوند متیعنی شود، می استحقاق عبودیت از آیات استفاده  توحید عملی و   
را قبول داشته اند؛ ولی  ذات الهیت، بعضی از جاهلیت دارای عظمت است و عظمت منحصر به خداوند متعال اس

 .کرده است از اینرو قرآن کریم با اینها مبارزه می کردند؛نخداوند را پرستش 

ا ُیْشرُِکو      .81ن. توبه/َو َما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإلهًا َواِحدًا اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ

ِحیَو ِإلُهُکْم إِ     ْحمُن الرَّ  .198م. بقره/لٌه َواِحٌد اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّ

ِني َبِري    َما ُهَو ِإلٌه َواِحٌد َو ِإنَّ ا ُتْشرُِکو ُقْل ِإنَّ  .16ن. انعام/ٌء ِممَّ

 .188. بقره/َو َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن  َقاُلوا َنْعُبُد ِإلَهَك َو ِإلَه آَباِئَك ِإْبَراِهیَم َو ِإْسَماِعیَل َو ِإْسَحاَق ِإلهًا َواِحداً    

َه َوْحَدُه َو َنَذَر َما َکاَن َیْعُبُد آَباُؤَنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْن ُکْنَت     اِدِقی َقاُلوا َأ ِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد اللَّ  .71ن. اعراف/ِمَن الصَّ

 ، احد مشتق از وحد می باشد.کلمه وحده در آیات آمده است   

ْوا َعَلی َأْدَباِرِهْم ُنُفوراً     َك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ  .49. اسراء/َو ِإَذا َذَکْرَت َربَّ

ِذیَن ِمْن ُد     ِذیَن اَل ُیْؤِمُنوَن ِباآْلِخَرِة َو ِإَذا ُذِکَر الَّ ْت ُقُلوُب الَّ ُه َوْحَدُه اْشَمَأزَّ  .45. زمر/وَن وِنِه ِإَذا ُهْم َیْسَتْبِشُر َو ِإَذا ُذِکَر اللَّ

                                                           
 .68 ص 1اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  51



 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  **** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 ayatollah_morvarid@کانال آیت الله شیخ مهدی مروارید:  |                                                                                 32

 01 الی 10 :شماره جلسه
 اولویرایش 

 تفسیرارج ـخ

 «آیات اعتقادی»
 

باید تنها  سانان عقل و فطرت حکم می کند که د؛ زیراتنها خداوند متعال را پرستش کندر مرحله پرستش باید انسان    
های  بر اساس فکر خود بتخداوند هم با جاهلیت که و تنها او سزاوار پرستش است، و  پرستش نمایدخداوند متعال را 

 شهد که غیر خداوند اذن د ن باید موحد باشد، مگر این کهزه کرده است، بنابراین انسامبار  را می ساختند و می پرستیدند
 .بر خالف حکم عقل نمی باشد و عبادت غیر خداوند با اذنشپرستش شود، 

وجهی ممنوع است و کار صحیح نیست؛ زیرا با توحید  طلق اطاعت از غیر خداوند بدون هیچ، ماز جهت اخالقی   
غیر  ، البته اگر خداوند امر به اطاعتاز جهت فقهی حرام نیست، مگر این که با امر الهی تزاحم کند تهالب منافات دارد،

 .خدا می باشداطاعت امر  اطاعت پدر در این صورت مثل اطاعت امر پدر، ،نماید

 نفی تثلیث

ا نفی می کند؛ زیرا ، تثلیث ر «دلم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا اح»مسیحیت قایل به تثلیث هستند؛ ولی آیه کریمه   
 شان خداوند متعال اجل از تثلیث است.

َما اْلَمِسیُح ِعیَسی ابْ     ِه ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنَّ ِه َو َکِلَمتُ َیا َأْهَل اْلِکَتاِب اَل َتْغُلوا ِفي ِدیِنُکْم َو اَل َتُقوُلوا َعَلی اللَّ َیَم َرُسوُل اللَّ ُه َأْلَقاَها ُن َمْر
ُه ِإلِإَلی َمْر  َما اللَّ ِه َو ُرُسِلِه َو اَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة اْنَتُهوا َخْیرًا َلُکْم ِإنَّ ٌد َلُه َما ِفي ٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأْن َیُکوَن َلُه َولَ َیَم َو ُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا ِباللَّ

ِه َوِکیل. نساء/ َماَواِت َو َما ِفي اِْلَْرِض َو َکَفی ِباللَّ  .171السَّ

 نفی تثلیث از نگاه آیت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(

در میان انحرافاتی که جهان مسیحیت به آن گرفتار شده هیچیك بدتر از انحراف تثلیث نیست، زیرا آنها با صراحت    
قی میدانند قیگانه است و نیز با صراحت میگویند در عین حال یگانه است!، یعنی هم وحدت را حمیگویند: خداوند سه

 .شمرند، و این موضوع مشکل بزرگی برای پژوهشگران مسیحی بوجود آورده استگانگی را واقعی میو هم سه

 مطلبی بود، و اگر حاضر بودند تثلیث« حقیقی»بدانند و تثلیث را« مجازی»اگر حاضر بودند یگانگی خدا را   
واقعی  ده بود، ولی عجیب این است که هر دو را حقیقی وبدانند باز هم مساله، سا« حقیقی»و توحید را« مجازی»را

گانگی های تبلیغاتی اخیر که به دست افراد غیر مطلع داده میشود، دم از سهای از نوشتهبینیم در پارهمیدانند! و اگر می
 ندان آنهاای است که به هیچ وجه با منابع اصلی مسیحیت و اعتقاد واقعی دانشمزنند، سخن ریاکارانهمجازی می

 .سازندنمی
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را هیچ کودك « 8مساوی  1» بینند، زیرا معادلهاینجا است که مسیحیان خود را با یك مطلب غیر معقول مواجه می   
 تواند بپذیرد، به همین دلیل معموال میگویند این مساله را نباید با مقیاس عقل پذیرفت بلکه با مقیاس تعبددبستانی هم نمی
را به این  شود و مسیحیتشروع می« منطق عقل»از« مذهب»ته شود، و از اینجا است که مساله بیگانگیو دل! باید پذیرف

وادی خطرناك میکشاند که مذهب جنبه عقالنی ندارد، بلکه صرفا جنبه قلبی و تعبدی دارد و نیز از اینجا است که 
 8دد گوید: عشود زیرا علم میآشکار میبیگانگی علم و مذهب و تضاد این دو با هم از نظر منطق مسیحیت کنونی 

 :گوید هست! در مورد این عقیده به چند نکته باید توجه کردهرگز مساوی با یك نیست اما مسیحیت کنونی می

ای به مساله تثلیث نشده است به همین دلیل محققان مسیحی عقیده دارند که .در هیچیك از اناجیل کنونی اشاره1
عتیق و عهد  ولی مسئله تثلیث در عهد»ل، مخفی و ناپیدا است مستر هاکس آمریکایی میگوید: سرچشمه تثلیث در اناجی

 طبع بیروت(. 845)قاموس مقدس صفحه « جدید مخفی و غیر واضح است

اند، مساله تثلیث از حدود قرن سوم به بعد در میان مسیحیان آشکار گشت و این و همانطور که بعضی از مورخان نوشته   
بود که بر اثر غلو از یك سو و آمیزش مسیحیان با اقوام دیگر از سوی دیگر، در مسیحیت واقعی وارد شد، بعضی  بدعتی

 51پرستی هندوها( گرفته شده است.گانه)سه« ثالوث هندی»از« تثلیث نصاری»دهند که اصوالاحتمال می

ر خالف لبی است کامال نامعقول و بگانگی در عین یگانگی( مط.تثلیث مخصوصا به صورت تثلیث در وحدت )سه2
دانیم که مذهب هرگز نمیتواند از عقل و علم جدا شود، علم حقیقی با مذهب واقعی، همیشه هماهنگ بداهت عقل، و می

است و دوش بدوش یکدیگر سیر میکنند، این سخن که مذهب را باید تعبدا پذیرفت، سخن بسیار نادرستی است، زیرا 
پیش بیاید، هیچ تفاوتی میان مذاهب باقی « تعبد کور و کر»مذهب، عقل کنار برود و مسالهاگر در قبول اصول یك 

پرست! و چه دلیلی دارد که مسیحیان روی نخواهد ماند، در این موقع چه دلیلی دارد که انسان خدا پرست باشد نه بت
ردم را مسیحیت فکر میکنند و اصرار دارند م مذهب خود تبلیغ کنند نه مذاهب دیگر؟!، بنا بر این امتیازاتی که آنها برای

به سوی آن بکشانند خود دلیلی است بر اینکه مذهب را باید با منطق عقل شناخت، و این درست بر خالف ادعایی است 
 .جدا میکنند« عقل»را از« مذهب»که آنها در مساله تثلیث دارند یعنی

بدتر از این سخن نیست که بگوئیم مذهب جنبه عقالنی و  به هر حال هیچ سخنی برای درهم کوبیدن بنیان مذهب   
 منطقی ندارد بلکه جنبه تعبدی دارد!

                                                           
 .بودند" سیفا" و فیشنو، -برهما: هندی گانهسه خدایان -نمائید مراجعه ثالوث ماده( وجدی فرید) بیستم قرن المعارف دائرة به 51
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و تعدد  گانگی.دالئل متعددی که در بحث توحید برای یگانگی ذات خدا آورده شده است هر گونه دوگانگی و سه8
و نامحدود از نظر علم و قدرت و  نهایت از تمام جهات است، ازلی، ابدیرا از او نفی میکند، خداوند یك وجود بی

هر دو متناهی  نهایت فرض کنیمشود، زیرا اگر دو بینهایت، تعدد و دوگانگی تصور نمیتوانایی است و میدانیم که در بی
شوند چون وجود اول فاقد قدرت و توانایی و هستی وجود دوم است، و همچنین وجود دوم فاقد وجود اول و محدود می
تمام  از« نهایتبی»است، بنا بر این هم وجود اول محدود است و هم وجود دوم، به عبارت روشنتر اگر دو و امتیازات او

ینهایت نهایت دوم که بمرز بکه میرسد تمام میگردد، و بی« نهایت دومبی»بمرز« نهایت اولبی»جهات فرض کنیم، حتما
نتیجه اینکه: ذات خداوند که یك وجود غیر  .ستند و متناهیرسد، آن هم تمام میگردد، بنا بر این هر دو محدود هاول می

 .متناهی است هرگز نمیتواند تعدد داشته باشد

)سه اصل یا سه ذات( است الزم میاید که هر سه محدود « سه اقنوم»همچنین اگر معتقد باشیم ذات خدا مرکب از   
 .باشند، نه نامحدود و نامتناهی

خویش است، و وجودش معلول وجود آنها است و الزمه ترکیب در ذات خدا « اجزای»نیازمند به« مرکبی»به عالوه هر
 .نیاز است و علت نخستین عالم هستی استدانیم او بیاین است که او نیازمند و معلول باشد در حالی که می

 کان و غذا و لباس.از همه اینها گذشته چگونه ممکن است، ذات خدا در قالب انسانی آشکار شود و نیاز به جسم و م4
 و مانند آن پیدا کند؟

محدود ساختن خدای ازلی و ابدی در جسم یك انسان، و قرار دادن او در جنین مادر، از بدترین تهمتهایی است که    
ممکن است بذات مقدس او بسته شود، همچنین نسبت دادن فرزند به خدا که مستلزم عوارض مختلف جسمانی است 

کامال نامعقول محسوب میشود، بدلیل اینکه هر کس در محیط مسیحیت پرورش نیافته و از آغاز  یك نسبت غیر منطقی و
طفولیت با این تعلیمات موهوم و غلط خونگرفته است از شنیدن این تعبیرات که بر خالف الهام فطرت و عقل است 

که  اراحت نمیشوند بخاطر آن استن« خدای پسر»خدای پدرم و»مشمئز میشود، و اگر خود مسیحیان از تعبیراتی مانند
 .!انداز طفولیت با این مفاهیم غلط انس گرفته

.اخیرا دیده میشود که جمعی از مبلغان مسیحی برای اغفال افراد کم اطالع در مورد مساله تثلیث، متشبث به مثالهای 5
« جرم خورشید»هتوان تشبیه برا میگانگی( اند، از جمله اینکه: وحدت در تثلیث )یگانگی در عین سهآمیزی شدهسفسطه

حال یك حقیقتند، و یا تشبیه به موجودی کرد که عکس آن  آن کرد که سه چیز هستند و در عین« حرارت»و« نور»و
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در سه آینه بیفتد با اینکه یك موجود بیشتر نیست، سه موجود به نظر میرسد! و یا آن را تشبیه بمثلثی میکنند که از بیرون 
 .د و اما اگر زوایا را از درون امتداد دهیم بیك نقطه میرسندسه زاویه دار 

دو « نور آن»مسلما با« جرم خورشید»با کمی دقت روشن میشود که این مثالها ارتباطی با مساله مورد بحث ندارد، زیرا   
مال تفاوت دارند، که امواج ما دون قرمز است از نظر علمی کا« حرارت»که امواج ما فوق قرمز است با« نور»تا است، و

 .و اگر احیانا گفته شود این سه چیز یك واحد شخصی هستند مسامحه و مجازی بیش نیست

است زیرا عکسی که در آینه است چیزی جز انعکاس نور نیست، انعکاس نور « هاآینه»و« جسم»و از آن روشنتر مثال   
میان آنها وجود ندارد و این مطلبی است که هر کس مسلما غیر از خود جسم است بنا بر این اتحاد حقیقی و شخصی در 

  .داندکه فیزیك کالسهای اول دبیرستان را خوانده باشد می

نقطه  ها و رسیدن به یكدر مثال مثلث نیز مطلب همین طور است: زوایای مثلث قطعا متعددند، و امتداد منصف الزاویه 
 .در داخل مثلث ربطی به زوایا ندارد

اند توحید در تثلیث را با خواسته 52«وحدت وجود صوفیه»اینکه بعضی از مسیحیان شرقی با الهام ازانگیز شگفت   
تطبیق دهند، ولی ناگفته پیدا است که اگر کسی عقیده نادرست و انحرافی وحدت وجود را بپذیرد « وحدت وجود»منطق

گانگی معنی ندارد، ور کند در این موقع سهباید همه موجودات این عالم را جزئی از ذات خدا بداند بلکه عین او تص
 شوند، بنا بر این تثلیث مسیحیت هیچگونه ارتباطیبلکه تمام موجودات از کوچك و بزرگ، جزء یا مظهری برای او می

 .تواند داشته باشد اگر چه در جای خود وحدت وجود صوفیه نیز ابطال شده استبا وحدت وجود نمی

ه میعلیه السالم  گویند اگر ما مسیح.گاهی بعضی از مسیحیان می9 ا به گوییم درست مانند آن است که شمرا ابن اللَّ
ه و ابن ثاره )خون خدا و فرزند خون خدا( میم علیه السال امام حسین لیه ع ای از روایات به علیگویید و یا در پارهثار اللَّ

ه اطالق شده استالسالم   .ید اللَّ

ر لغت عرب اند، زیرا ثار هیچگاه دکرده« خون»را معنی به «ثار»ولی باید گفت: اوال این اشتباه بزرگی است که بعضی   
هث»اطالق میشود( بنا بر این« دم»است، )در لغت عرب بخون،« خونبها»بمعنی خون نیامده است بلکه بمعنی یعنی « ار اللَّ

ستی که خونبهای یای کسی که خونبهای تو متعلق به خدا است و او خونبهای تو را میگیرد، یعنی تو متعلق به یك خانواده ن
تو را رئیس خانواده بگیرد، و نیز متعلق به یك قبیله نیستی که خونبهای ترا رئیس قبیله بگیرد تو متعلق به جهان انسانیت و 

                                                           
 !است خدا واحد، آن و شده آشکار مختلف هایچهره در که نیست بیش واحد یك هستی گویدمی که است موجود وحدت همان صوفیه وجود وحدت از منظور 52
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بشریت میباشی، تو متعلق به عالم هستی و ذات پاك خدایی، بنا بر این خونبهای تو را او باید بگیرد، و همچنین تو فرزند 
 .ب هستی که شهید راه خدا بود و خونبهای او را نیز خدا باید بگیردعلی بن ابی طال

ه شود قطعا یك نوع تشبیه و کنایه و مجاز است، ولی آیا هیچ     ثانیا اگر در عبارتی در مورد مردان خدا تعبیر مثال به ید اللَّ
ه بودن مسیح را یك نوع مجاز و کنایه بداند مسل  ما چنین نیست زیرا منابع اصیلمسیحی واقعی حاضر است ابن اللَّ

ست نه غیر او، و اعلیه السالم  شمرند و میگویند: این صفت مخصوص مسیحمی« فرزند حقیقی»مسیحیت ابن را بعنوان
ه را بصورت کنایه و تشبیه گرفتهاینکه در بعضی از نوشته اند بیشتر های سطحی تبلیغاتی مسیحی دیده میشود که ابن اللَّ
ای روشن شدن این مطلب عبارت زیر را که نویسنده کتاب قاموس مقدس در واژه خدا آورده جنبه عوام فریبی دارد، بر 

مگر در  شود،با دقت توجه کنید: و لفظ پسر خدا یکی از القاب منجی و فادی ما است که بر شخص دیگر اطالق نمی
        53جایی که که از قرائن معلوم شود که قصد از پسر حقیقی خدا نیست.

 کلمه صمد

 صمدواژه شناسی 

ی    البة فی الشَّ ْمد: القصد. یقال َصَمدُتهالصاد و المیم و الدال أصالن: أحدهما الَقْصد، و اآلَخر الصَّ ل: الصَّ  ء. فاِلوَّ
ه جّل ثناؤه َصْمدًا. و فالن دًا ُیقَصد إلیه فی اِلمور. و َصَمٌد أیضًا. و اللَّ ٌد، إذا کان سیِّ مد؛ ِلنه ُمَصمَّ باُده َیْصِمد إلیه ع الصَّ

َلب... عاء و الطَّ  54بالدُّ

 ، یعنی در امور به او توجه می شوددو معنای اصلی دارد، اولی قصد است «صمد»که کلمهاست  قایسه اللغه آمدهدر م   
  گری صالبت و استحکام در چیزی می باشد.و دی

ُد: الذي    یِّ َمُد: السَّ َمُد الذي لیس بأجوف، و : قصد معتمدا علیه قصده، و قیل:هُ ُیْصَمُد إلیه في اِلمر، و َصَمَد  الصَّ  الصَّ
الذي لیس بأجوف شیئان: أحدهما لکونه أدون من اْلنسان کالجمادات، و الثاني أعلی منه، و هو الباري و المالئکة، و 

هُ  َمُد ]اْلخالص/  القصد بقوله: اللَّ یَقٌة اْللهّیة،  [، تنبیها أنه بخالف من أثبتوا له2الصَّ ُه ِصدِّ و إلی نحو هذا أشار بقوله: َو ُأمُّ
عاَم  ُکالِن الطَّ  55[.75]المائدة/  کانا َیْأ

                                                           
 .281: ص ،4ج نمونه، تفسیر 58
 .816 ص 8معجم المقاییس اللغة ج  54
 .462 صمفردات ألفاظ القرآن  55
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در کار مورد  که دو معنا شده است، نخست این که صمد عبارت از سیدی است« صمد»در مفردات راغب کلمه    
ت که صمد بدون جوف دو قسم توجه قرار می گیرد. دوم این که صمد جوف ندارد، سپس ایشان استظهار کرده اس

 است، یکی پایین تر از انسان است، مثل جمادات و دیگری باالتری از انسان است، مانند خداوند متعال و فرشتگان.

وجودی است که تو خالی و اجوف  «صمد»بعضی با استفاده از اکتشاف علمی و با توجه به اینکه یکی از معانی   
خواهد با این تعبیر هر گونه جسمانیتی را از خدا نفی کند، چرا که تمام اجسام ه قرآن میاند ک نیست، چنین نتیجه گرفته

ولی نباید  اشد؛بتواند یکی از معجزات علمی قرآن اند، و اتم تو خالی است، و به این ترتیب آیه می از اتم تشکیل یافته
روند و از هر نظر ازمندان به سوی او میدر اصل لغت به معنی شخص بزرگی است که همه نی «صمد»فراموش کرد که

       56گردد.پر و کامل است، و ظاهرا بقیه معانی و تفسیرهای دیگری که برای آن ذکر شده، به همین ریشه باز می

 معناشناسی صمد
 صمد در روایات به معانی مقصود و الجوف له آمده است.   

 .تفسیر صمد به مقصود در روایات0
د، ج دار احتیا این است که ذات مقدس الهی مقصود است، یعنی انسان به او در اصل وجود و غیره به اوصمد به معنای    

 این اشاره به غنای ذاتی او دارد، بنابراین او غنی است و انسان نیازمند به او می باشد.

َیاٍد َعْن .1 ُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن َسْهِل ْبِن ِز ٍد َو ُمَحمَّ ْیَرِفيُّ َعْن َداُوَد ْبِن اْلَقاِسِم  َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلَوِلیِد َو َلَقُبُه َشَباٌب الصَّ ُمَحمَّ
اِني ُد اْلَمْصُموُد ِإَلْیِه ِفيعلیه السالم  اْلَجْعَفِريِّ َقاَل: ُقْلُت ِِلَِبي َجْعَفٍر الثَّ یِّ َمُد َقاَل السَّ  57َو اْلَکِثیِر. ِلیِل اْلقَ  ُجِعْلُت ِفَداَك َما الصَّ

در کم و زیاد به او روی می آورند و او مقصود است، این تقریبا با معنای اول مقایسه اللغه  مردم که است مد سیدیص   
 تناسب دارد.

ْح .2 ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ ِه َعْن ُمَحمَّ ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َعْبِد اللَّ ِريِّ عَ َمِن َعِن الْ ِعدَّ ْن َحَسِن ْبِن السَّ
ِتي ُیْدَعا بِ َعْن َشيْعلیه السالم  َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفرٍ  َجاِبِر ْبِن َیِزیَد اْلُجْعِفيِّ َه َتَباَرَکْت َأْسَماُؤُه الَّ ْوِحیِد َفَقاَل ِإنَّ اللَّ َها َو ٍء ِمَن التَّ

                                                           
 .441: ص ،27ج نمونه، تفسیر 59
 .128 ص 1یة( ج اْلسالم -الکافي )ط  57
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ْوِح  َد ِبالتَّ ِدهِ َتَعاَلی ِفي ُعُلوِّ ُکْنِهِه َواِحٌد َتَوحَّ وٌس َیْعُبُدُه ُکلُّ َشيْ  ُثمَّ َأْجَراُه َعَلی َخْلِقِه َفُهَو َواِحٌد َصَمٌد  یِد ِفي َتَوحُّ ٍء َو َیْصُمُد ُقدُّ
 ٍء ِعْلمًا. ٍء َو َوِسَع ُکلَّ َشيْ ِإَلْیِه ُکلُّ َشيْ 

 .مورد اختالف است از جهت وثاقت جابر بن یزید جعفی   

 است و به زبان حال و مقال او را قصد می کند. گویا هر چیزی به او محتاج   

ِحیُح     ِذي اَل َجْوَف َلهُ  َفَهَذا ُهَو اْلَمْعَنی الصَّ َمِد اْلُمْصَمُت الَّ َهُة َأنَّ َتْأِویَل الصَّ َمِد اَل َما َذَهَب ِإَلْیِه اْلُمَشبِّ این با )ِفي َتْأِویِل الصَّ
ُه َجلَّ ِذْکُرُه ُمَتَعاٍل َعْن َذِلَك ُهَو َأْعَظُم َو َأَجلُّ ِمْن ِِلَنَّ َذِلَك اَل  معنای دو صلب تناسب دارد(  َیُکوُن ِإالَّ ِمْن ِصَفِة اْلِجْسِم َو اللَّ

ِه  َمِد ِفي ِصَفِة اللَّ ًا ِلَقْوِلِه اْلُمْصَمَت َلَکاَن ُمَخاِلف َعزَّ َو َجلَّ َأْن َتَقَع اِْلَْوَهاُم َعَلی ِصَفِتِه َأْو ُتْدِرَك ُکْنَه َعَظَمِتِه َو َلْو َکاَن َتْأِویُل الصَّ
ِتي اَل َأْجَواَف َلَها ِمْثِل اْلَحَجِر َو اْلَحِدیِد َو َساِئرِ َلْیَس َکِمْثِلِه َشيْ  -َعزَّ َو َجلَّ  اِْلَْشَیاِء  ٌء ِِلَنَّ َذِلَك ِمْن ِصَفِة اِْلَْجَساِم اْلُمْصَمَتِة الَّ

ِتي اَل َأْجَواَف  ا َما َجاَء ِفي اِْلَْخَباِر ِمْن َذِلَك  اْلُمْصَمَتِة الَّ ُه َعْن َذِلَك ُعُلّوًا َکِبیرًا َفَأمَّ َأْعَلُم ِبَما م علیه السال َفاْلَعاِلُم  -َلَها َتَعاَلی اللَّ
ِذي ُد اْلَمْصُموُد ِإَلْیِه.علیه السالم  َقاَل  - َقاَل َو َهَذا الَّ یِّ َمَد ُهَو السَّ ِه َعزَّ َو َجَل ُهَو َمْعًنی َصِحیٌح ُمَواِفٌق لِ  ِإنَّ الصَّ ْیَس لَ  َقْوِل اللَّ

َغِة.ٌء َو اْلَمْصُموُد ِإلَ َکِمْثِلِه َشيْ  58ْیِه اْلَمْقُصوُد ِفي اللُّ

ِحیُح »از جمله    یا  مرحوم یونس وتناسب با کالم علیه السالم ندارد و شاید کالم راوی  تا آخر، «َفَهَذا ُهَو اْلَمْعَنی الصَّ
 باشد. کلینی

 ه الجوف له در روایاتتفسیر صمد ب.2

و نمی خوابد، یعنی ذاتی توپور است و تو خالی نیست، لم یلد  خداوند اجوف نیست، یعنی نمی خورد و نمی آشامد   
ه مسیح کو لم یولد هم بر این معنا تفریع شده است، بنابراین عقیده ی یهود که عزیر ابن الله است و عقیده ی نصاری 

 .یت خداوند متعال داردجسم ن معنا ندارد، بلکه تناسب باابن الله است، تناسب با ای

ْیُن اْلَعاِبِدیَن َعْن َأِبیِه اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّعلیه السالم  َقاَل اْلَباِقُر .1 َثِني َأِبي َز ُه َقاَل علیه السالم  َحدَّ ذِ  َأنَّ َمُد الَّ  َلهُ  اَل َجْوَف  يالصَّ
ِذي َقِد اْنَتَهی ُسْؤَدُدهُ  َمُد الَّ ِذي  )سیادت(َو الصَّ اِئُم الَّ َمُد الدَّ ِذي اَل َیَناُم َو الصَّ َمُد الَّ ُکُل َو اَل َیْشَرُب َو الصَّ ِذي اَل َیْأ َمُد الَّ َو الصَّ

 59.َلْم َیَزْل َو اَل َیَزال

                                                           
 .128ص  1اْلسالمیة( ج  -الکافي )ط  53
 .61 صالتوحید )للصدوق(  56
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ُد ْبُن .2 َثَنا ُمَحمَّ ِه َقاَل َحدَّ َثِني َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ ُه َقاَل َحدَّ َثَنا َأِبي َرِحَمُه اللَّ ْحَمِن عَ  َحدَّ ِن ِعیَسی ْبِن ُعَبْیٍد َعْن ُیوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ
ِبیِع ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل  َمِد َفَقاَل علیه السالم  َسِمْعُت َأَبا اْلَحَسِن  الرَّ ِذي َو ُسِئَل َعِن الصَّ َمُد الَّ  60.َله اَل َجْوَف  الصَّ

سی یا موسی بن جعفر است، البته بیشتر انصراف به مو  مقصود از ابا الحسن علیه السالم یا امام رضا علیه السالم است   
 بن جعفر علیه السالم دارد.

ُد ْبُن َیْحیَ .8 َثَنا ُمَحمَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن اْلَوِلیِد َرِضيَ اللَّ َثَنا ُمَحمَّ ِد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحدَّ اُر َعْن ُمَحمَّ ی اْلَعطَّ
دِ َیْحیَ  وَب َعْن ُمَحمَّ هِ ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َعْبدِ  ی ْبِن ِعْمَراَن اِْلَْشَعِريِّ َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعْن َأِبي َأیُّ   اللَّ

هِ  َقاَل علیه السالم  َك َفلَ  صلی الله علیه و آله ِإنَّ اْلَیُهوَد َسَأُلوا َرُسوَل اللَّ ْم ُثمَّ َنَزَلْت َهِذِه ِبَث َثاَلثًا اَل ُیِجیُبهُ َفَقاُلوا اْنِسْب َلَنا َربَّ
ِذي َمُد َفَقاَل الَّ وَرُة ِإَلی آِخِرَها َفُقْلُت َلُه َما الصَّ ف َلْیَس  السُّ  61.ِبُمَجوَّ

 .تی است که در شان نزول سوره توحید می باشداین همان روای   

َثَنا َسْعُد ْبُن .4 ُه َقاَل َحدَّ اٍل َعِن اْلَحَلِبيِّ َو ُزَراَرَة َعْن  َأِبي َرِحَمُه اللَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْبِن َفضَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ِه َقاَل َحدَّ َعْبِد اللَّ
هِ  َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َأَحٌد َصَمٌد َلْیَس  َقاَل علیه السالم  َأِبي َعْبِد اللَّ وُح َخْلٌق مِ  َجْوٌف  َلهُ  ِإنَّ اللَّ َما الرُّ ٌة ْن َخْلِقِه َنْصٌر َو َتأْ َو ِإنَّ ِییٌد َو ُقوَّ

ُسِل َو اْلُمْؤِمِنیَن  ُه ِفي ُقُلوِب الرُّ  62.َیْجَعُلُه اللَّ

 این روایت معتبر است.   

ُه ُنوٌر اَل َظاَلَم .5 اِت َعاِلُم َو َحيٌّ اَل َمْوَت َلُه َو َعاِلٌم اَل َجْهَل ِفیِه َو َصَمٌد اَل َمْدَخَل ِفیِه َربُّ  ِفیهِ  َو اللَّ اِت َحيُّ الذَّ َنا ُنوِريُّ الذَّ
ات اِت َصَمِديُّ الذَّ  63.الذَّ

 تناسب با الجوف له دارد. «وصمد ال مدخل فیه»جمله   

ُه َعنْ .9 یاَلِقيُّ َرِضيَ اللَّ يُّ ُثمَّ اْْلِ ٍد َجْعَفُر ْبُن َعِليِّ ْبِن َأْحَمَد اْلَفِقیُه اْلُقمِّ َثَنا َأُبو ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َسِعیٍد َعْبَداُن بْ ُه َحدَّ ُن اْلَفْضِل َقاَل َحدَّ
ِد ْبِن ُیوُنَس ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِإْبَراِهیَم ْبِن مُ  ُد ْبُن َیْعُقوَب ْبِن ُمَحمَّ َثِني َأُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ هِ َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اللَّ  ْبِن َجْعَفِر َحمَّ

                                                           
 .68التوحید )للصدوق( ص  91
 .68 صالتوحید )للصدوق(  91
 .171 صالتوحید )للصدوق(  92
 .141 صالتوحید )للصدوق(  98
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َثِني َأبُ ْبِن َأِبي َطاِلٍب بِ  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُشَجاٍع اْلَفْرَغاِنيُّ َقاَل َحدَّ َثِني َأُبو َبْکٍر ُمَحمَّ دٍ َمِدیَنِة ُخَجْنَدَة َقاَل َحدَّ اْلَحَسُن ْبُن  و ُمَحمَّ
َثِني ِإْسَماِعیُل ْبُن َعْبِد اْلَجِلیِل اْلَبْرِقيُّ َعْن  اٍد اْلَعْنَبِريُّ ِبِمْصَر َقاَل َحدَّ ِد َأِبي اْلَبْخَتِريِّ َوْهِب ْبِن َوْهٍب اْلُقَرِشيِّ َعْن َأِبي َعبْ  َحمَّ

دٍ  اِدِق َجْعَفِر ْبَن ُمَحمَّ ِه الصَّ ْیُن اْلَعاِبِدیَن َعْن َأِبیِه اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّعلیه السالم  اللَّ َثِني َأِبي َز ُه لیه السالم ع َقاَل َقاَل اْلَباِقُر َحدَّ َأنَّ
ِذي اَل َج  َمُد الَّ ذِ َقاَل الصَّ َمُد الَّ ُکُل َو اَل َیْشَرُب َو الصَّ ِذي اَل َیْأ َمُد الَّ ِذي ِبِه اْنَتَهی ُسْؤَدُدُه َو الصَّ َمُد الَّ ُم ي اَل َیَناْوَف َلُه َو الصَّ

ِذي َلْم َیَزْل َو اَل َیَزاُل َقاَل اْلَباِقُر  َمُد الَّ َس اللَّ علیه السالم  َو الصَّ ِة َقدَّ ُد ْبُن اْلَحَنِفیَّ َمُد اْلَقا -ُه ُروَحُه َیُقوُل َکاَن ُمَحمَّ ِئُم ِبَنْفِسِه الصَّ
ِذي اَل ُیوَص  َمُد الَّ َمُد اْلُمَتَعاِلي َعِن اْلَکْوِن َو اْلَفَساِد َو الصَّ َغاُیِر َقاَل اْلَباِقُر اْلَغِنيُّ َعْن َغْیِرِه َو َقاَل َغْیُرُه الصَّ لیه السالم ع ُف ِبالتَّ

ِذي لَ  ُد اْلُمَطاُع الَّ یِّ َمُد السَّ ْیُن اْلَعاِبِدیَن الصَّ َمِد َفَقاَل َعِن اعلیه السالم  ْیَس َفْوَقُه آِمٌر َو اَل َناٍه َقاَل َو ُسِئَل َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن َز لصَّ
ِذي اَل َشِریَك َلُه َو اَل َیُئوُدُه ِحْفُظ َشيْ  َمُد الَّ ْیُد ْبُن َعِليٍّ ٌء َقاَل َوْهُب ْبُن َوْهٍب اْلُقَرِشيٍُّء َو اَل َیْعُزُب َعْنُه َشيْالصَّ لیه ع َقاَل َز

ِذي َأْبَدَع اِْلَْشَیاَء َفَخَلَقَها َأْضَد السالم  َمُد الَّ ِذي ِإذا َأراَد َشْیئًا َقاَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن َو الصَّ َمُد الَّ َد ادًا َو َأْشَکااًل َو َأْزَواجًا َو َتفَ الصَّ رَّ
اِدَق  ِباْلَوْحَدِة ِباَل ِضدٍّ َو اَل َشْکٍل َو اَل ِمْثٍل َو  ٌد ِمْن َیُقوُل َقِدَم َوفْ علیه السالم  اَل ِندٍّ َو َقاَل َوْهُب ْبُن َوْهٍب اْلُقَرِشيُّ َسِمْعُت الصَّ

َمِد َفَقاَل علیه السالم  ِفَلْسِطیَن َعَلی اْلَباِقرِ  َمُد  -یُرُه ِفیهِ َتْفِس لسالم علیه ا َفَسَأُلوُه َعْن َمَساِئَل َفَأَجاَبُهْم ُثمَّ َسَأُلوُه َعِن الصَّ الصَّ
ُه ال ِإلَه ِإاّل ُهَو َو ِفي َخْمَسُة َأْح  ِتِه َو ُهَو َقْوُلُه َعزَّ َو َجلَّ َشِهَد الّلُه َأنَّ یَّ ِلُف َدِلیٌل َعَلی ِإنِّ  َذِلَك َتْنِبیٌه َو ِإَشاَرٌة ِإَلی اْلَغاِئِب ُرٍف َفاِْلَ

هُ  ُه ُهَو اللَّ ِتِه َأنَّ ُم َدِلیٌل َعَلی ِإَلِهیَّ ْمِع  َعْن َدْرِك اْلَحَواسِّ َو الالَّ َساِن َو اَل َیَقَعاِن ِفي السَّ ُم ُمْدَغَماِن اَل َیْظَهَراِن َعَلی اللِّ ِلُف َو الالَّ َو اِْلَ
َتُه ِبُلْطِفِه َخاِفَیٌة اَل ُتْدَرُك ِباْلَحَواسِّ َو اَل تَ   ُأُذِن َساِمٍع ِِلَنَّ اَل َقُع ِفي ِلَساِن َواِصٍف َو َو َیْظَهَراِن ِفي اْلِکَتاَبِة َدِلیاَلِن َعَلی َأنَّ ِإَلِهیَّ

ِتِه ِبِحسٍّ َأْو ِبَوْهٍم  ِتِه َو َکْیِفیَّ ِذي َأِلَه اْلَخْلُق َعْن َدْرِك َماِهیَّ َلِه ُهَو الَّ َما  -َتْفِسیَر اْْلِ اَل َبْل ُهَو ُمْبِدُع اِْلَْوَهاِم َو َخاِلُق اْلَحَواسِّ َو ِإنَّ
ِطیَفِة ِفيَیْظَهُر َذِلَك ِعْنَد اْلِکَتاَبِة َدِلیاًل  َتُه ِفي ِإْبَداِع اْلَخْلِق َو َتْرِکیِب َأْرَواِحِهُم اللَّ َه ُسْبَحاَنُه َأْظَهَر ُرُبوِبیَّ َأْجَساِدِهُم   َعَلی َأنَّ اللَّ

ُن َو  َمِد اَل َتَتَبیَّ ِه اْلَخْمِس َفِإَذااْلَکِثیَفِة َفِإَذا َنَظَر َعْبٌد ِإَلی َنْفِسِه َلْم َیَر ُروَحُه َکَما َأنَّ اَلَم الصَّ ٍة ِمْن َحَواسِّ َنَظَر  اَل َتْدُخُل ِفي َحاسَّ
ِتِه َألِ  ِة اْلَباِري َو َکْیِفیَّ َر اْلَعْبُد ِفي َماِهیَّ َر َو َلْم ُتِحْط ِإَلی اْلِکَتاَبِة َظَهَر َلُه َما َخِفيَ َو َلُطَف َفَمَتی َتَفکَّ ٍء  ِفْکَرُتُه ِبَشيْ َه ِفیِه َو َتَحیَّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ َخاِلقُ َیَتَص  َوِر َفِإَذا َنَظَر ِإَلی َخْلِقِه َثَبَت َلُه َأنَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َخاِلُق الصُّ نَّ ُر َلُه ِِلَ ُب َأْرَواِحِهْم ِفي َأْجَساِدِهْم َو وَّ ُهْم َو ُمَرکِّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َصاِدٌق َو َقْوُلُه ِص  اُد َفَدِلیٌل َعَلی َأنَّ ا الصَّ ْدِق َو َوَعَد َأمَّ ْدِق ِبالصِّ َباِع الصِّ ْدٌق َو َکاَلُمُه ِصْدٌق َو َدَعا ِعَباَدُه ِإَلی اتِّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َلْم َیَز  ا اْلِمیُم َفَدِلیٌل َعَلی ُمْلِکِه َو َأنَّ ْدِق َو َأمَّ ْدِق َداَر الصِّ ا الدَّ ْل َو اَل َیَزاُل َو اَل َیُزوُل ُملْ ِبالصِّ اُل ُکُه َو َأمَّ
َواِل َبْل ُهَو َعزَّ َو َج  ُه َعزَّ َو َجلَّ َداِئٌم َتَعاَلی َعِن اْلَکْوِن َو الزَّ ِذي َکاَن ِبَتْکِویِنِه َفَدِلیٌل َعَلی َدَواِم ُمْلِکِه َو َأنَّ ُن اْلَکاِئَناِت الَّ لَّ ُمَکوِّ

 64.یر ُقْل ُهَو الّلُه َأَحٌد في کتاب التوحیدو قد أخرجت هذا الحدیث بتمامه في تفس ُکلُّ َکاِئٍن 

                                                           
 .9معاني اِلخبار؛ ص:  94



 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  **** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 ayatollah_morvarid@کانال آیت الله شیخ مهدی مروارید:  |                                                                                 41

 01 الی 10 :شماره جلسه
 اولویرایش 

 تفسیرارج ـخ

 «آیات اعتقادی»
 

اجل از  ششان بنابراین اگر صمد به معنای الجوف له باشد، معنای کنایی از نفی جسمیت است؛ زیرا خداوند متعال   
شده است و جسم اجوف است، اگرچه در ظاهر توپر باشد؛ ولی « لم یلد و لم یولد»به جسمیت است، به ویژه که تفسیر

 حاظ تحلیل توخالی می باشد.به ل

اگر لفظ مشترک باشد، استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جایز است، نظیر کلمه عین که به کار برده شود و مراد    
 چشم و چشمه باشد.

 بعضی مثل مرحوم آخوند قایل هستند که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد محال می باشد.   

نعت ر صورتی که تناسب باشد صء از جمله آقای رضای اصفهانی و آیت الله سیستانی معتقد هستند داما بعض علما   
است و استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایز است و شواهدی بر آن اقامه نموده است؛ ولی اگر بین  بدیع

یک  بنابراین مبنا اگر در آیات و روایات برایمعانی قابل جمع نباشد و تناسب نداشته باشد و مردد شود، مجمل می شود، 
و آیه کریمه چنین قابلیت جمع را داشته باشد، اشکال ندارد که آن معانی اراده شده باشد، در غیر  ذکر شودآیه چند معنا 

 قابل جمع نباشد، تعیین معنای واحد نیاز به قرینه دارد، در غیر این صورت مجمل می شود.اگر این صورت که 

تفسیر شده است، و این معنا نیز با معنای الجوف له « م یولدلم یلد و ل»به« صمد»در روایت جعفر بن محمد کلمه   
 تناسب دارد.

رة کتبوا أن أهل البصعلیه السالم  قال وهب بن وهب القرشي و حدثني الصادق جعفر بن محمد عن أبیه الباقر عن أبیه.7
لقرآن م بسم الّله الرحمن الرحیم أما بعد فال تخوضوا في ایسألونه عن الصمد فکتب إلیهعلیه السالم  إلی الحسین بن علي

ي القرآن بغیر یقول من قال ف صلی الله علیه و آله و ال تجادلوا فیه و ال تتکلموا فیه بغیر علم فقد سمعت جدي رسول الّله
َمُد ثم فسره فق ِلْد َو َلْم ُیوَلْد َو َلْم ال َلْم یَ علم فلیتبوأ مقعده من النار و إن اهّٰلل سبحانه قد فسر الصمد فقال الّلُه َأَحٌد الّلُه الصَّ

ء ء کثیف کالولد و سائر اِلشیاء الکثیفة التي تخرج من المخلوقین و ال شيَیُکْن َلُه ُکُفوًا َأَحٌد لم یلد لم یخرج منه شي
البکاء  و کالسنة و النوم و الخطرة و الوهم و الحزن و البهجة و الضحك )حاالت(لطیف کالنفس و ال تنشعب منه البدوات

ء کثیف أو لطیف ء و أن یتولد منه شيمنه شي و الخوف و الرجاء و الرغبة و السأمة و الجوع و الشبع تعالی عن أن یخرج
الدابة من  ء وء من الشيء کما یخرج اِلشیاء الکثیفة من عناصرها کالشيء و لم یخرج من شيَو َلْم ُیوَلْد لم یتولد من شي

اِلرض و الماء من الینابیع و الثمار من اِلشجار و ال کما یخرج اِلشیاء اللطیفة من مراکزها کالبصر من  الدابة و النبات من
العین و السمع من اِلذن و الشم من اِلنف و الذوق من الفم و الکالم من اللسان و المعرفة و التمییز من القلب و کالنار 
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ء مبدع اِلشیاء و خالقها و منشئ اِلشیاء ء و ال علی شيو ال في شي ءال بل هو الّله الصمد الذي ال من شي من الحجر.
بقدرته یتالشی ما خلق للفناء بمشیته و یبقی ما خلق للبقاء بعلمه فذلکم الّله الصمد الذي لم یلد و لم یولد عالم الغیب و 

 65.الشهادة الکبیر المتعال و لم یکن له کفوا أحد

 جمع بندی

ر در وجود و دسید مقصود است، یعنی تمام اشیاء  دارد، نخست که خداوند متعال عنای مستقلدو مصمد}در ظاهر{    
خداوند متعال از جسمیت منزه است}ولی  ، الجوف له یعنیاستدارد و معنای دوم الجوف له  خداوند متعال بهبقاء نیاز 

به  جسم و محتاج نباشد و روایات ند متعالخداو  الزمه یقصد الیه فی کل شئ این است که در واقع یک معنا دارد؛ زیرا{
 .تفسیر شده است« لم یلد و لم یولد»دش این است که صمد بهآن اشاره کرده است، موئی

 کلمه لم یلد و لم یولد

ٍد  البختری()ابو البختری یا ابن َقاَل َوْهُب ْبُن َوْهٍب اْلُقَرِشيُّ    اِدُق َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َثِني الصَّ علیه  ْن َأِبیهِ َعْن َأِبیِه اْلَباِقِر عَ َو َحدَّ
َمِد َفَکَتَب ِإَلْیِهْم علیه السالم  اْلَبْصَرِة َکَتُبوا ِإَلی اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ َأْهَل  َأَن السالم  هِ  -َیْسَأُلوَنُه َعِن الصَّ ِحیِم  ِبْسِم اللَّ ْحمِن الرَّ  الرَّ

ا َبْعُد َفاَل َتُخوُضوا ِفي اْلُقْرآِن َو اَل ُتَجاِدلُ  هِ َأمَّ ي َرُسوَل اللَّ ُموا ِفیِه ِبَغْیِر ِعْلٍم َفَقْد َسِمْعُت َجدِّ  لی الله علیه و آلهص وا ِفیِه َو اَل َتَتَکلَّ
َه ُسْبَحاَنُه َقْد  اِر َو ِإنَّ اللَّ ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ َمَد َفَقاَل َیُقوُل َمْن َقاَل ِفي اْلُقْرآِن ِبَغْیِر ِعْلٍم َفْلَیَتَبوَّ َر الصَّ ُه أَ  َفسَّ َرُه َحٌد االلَّ َمُد ُثمَّ َفسَّ ُه الصَّ للَّ

ِتيَلْم َیِلْد َو َلْم ُیوَلْد. َو َلْم َیُکْن َلُه ُکُفوًا َأَحٌد َلْم َیِلْد َلْم َیْخُرْج ِمْنُه َشيْ َفَقاَل  َتْخُرُج  ٌء َکِثیٌف َکاْلَوَلِد َو َساِئِر اِْلَْشَیاِء اْلَکِثیَفِة الَّ
ْفِس يْ ِمَن اْلَمْخُلوِقیَن َو اَل َش  ُب ِمْنُه اْلَبَدَواُت  )تنفس(ٌء َلِطیٌف َکالنَّ ْوِم َو اْلَخْطَرِة  )حاالت(َو اَل َیَتَشعَّ َنِة َو النَّ خطورات )َکالسِّ

ْأَمةِ  ذهنی( ْغَبِة َو السَّ َجاِء َو الرَّ ِحِك َو اْلُبَکاِء َو اْلَخْوِف َو الرَّ َو اْلُجوِع َو  در برابر رغبت()َو اْلَهمِّ َو اْلَحَزِن َو اْلَبْهَجِة َو الضَّ
َبِع َتَعاَلی َأْن َیْخُرَج ِمْنُه َشيْ  َد ِمْنُه َشيْ الشِّ ْد ِمْن َشيْ  -ٌء َکِثیٌف َأْو َلِطیٌف ٌء َو َأْن َیَتَولَّ ٍء ْج ِمْن َشيْ ٍء َو َلْم َیْخرُ َو َلْم ُیوَلْد َلْم َیَتَولَّ
يْ  َکَما َیْخُرُج اِْلَْشَیاُء اْلَکِثیَفُة ِمْن  يْ َعَناِصِرَها َکالشَّ َباِت ِمَن اِْلَْرِض َو اْلَماِء ِمَن اْلَیَناِبیِع َو ِء ِمَن الشَّ ِة َو النَّ ابَّ ِة ِمَن الدَّ ابَّ ِء َو الدَّ

ِطیَفُة ِمْن َمَراِکِزَها َکاْلَبَصِر ِمَن اْلَعیْ  َماِر ِمَن اِْلَْشَجاِر َو اَل َکَما َیْخُرُج اِْلَْشَیاُء اللَّ ْنِف َو الثِّ مِّ ِمَن اِْلَ ْمِع ِمَن اِْلُُذِن َو الشَّ ِن َو السَّ
ْوِق ِمَن اْلَفِم  ِز ِمَن اْلَقْلِب  الذَّ َمیُّ َساِن َو اْلَمْعِرَفِة َو التَّ ِذي اَل ِمْن  َو اْلَکاَلِم ِمَن اللِّ َمُد الَّ ُه الصَّ اِر ِمَن اْلَحَجِر اَل َبْل ُهَو اللَّ َو َکالنَّ

ِتِه ٍء َو اَل َعَلی َشيْ ِفي َشيْ ٍء َو اَل َشيْ   َیْبَقی َما َو ٍء ُمْبِدُع اِْلَْشَیاِء َو َخاِلُقَها َو ُمْنِشُئ اِْلَْشَیاِء ِبُقْدَرِتِه َیَتاَلَشی َما َخَلَق ِلْلَفَناِء ِبَمِشیَّ
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ِذي َفَذِلُکُم  َخَلَق ِلْلَبَقاِء ِبِعْلِمهِ  َمُد الَّ ُه الصَّ هاَدِة اْلَکِبیُر اْلُمَتعاِل  -َلْم ُیوَلْد  َلْم َیِلْد َو  اللَّ ُکْن َلُه ُکُفوًا َو َلْم یَ  -عاِلُم اْلَغْیِب َو الشَّ
 66َأَحد.

 زند ندارد و فرزندی کسی نیست، در روایتفر این است که خداوند متعال  –و آیات نظیر آن  -« لم یلد و لم یولد»ظاهر   
سوال  خلوقاز نسبت بین خالق و م پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رتاز حضشان نزول سوره توحید بیان شد که یهود از 

فرزند  و به ذهن تبادر می کند که خداوند متعال فرزند ندارد« لم یلد و لم یولد»از آیه، و این سوره نازل گردید کردند
 نو فرزند کسی بود داشتن اجل از فرزند وند متعالشان خدا عقیده یهود و نصاری است و در ردو این ، کسی نیست

 است.

جمعی مثل یهود و نصاری در آغاز بعضی را مثل حضرت عیسی علی نبینا و  از سیاق بعض آیات استفاده می شود که   
، اینها دهندب با این کار به اینها شرافت ؛ زیرا می خواستندآله علیه السالم و ُعَزیر را به عنوان فرزند خداوند متعال نامیدند

دیل به فکر تب این اوهام م فرزندش و نزدیکش هستند و یا بعضی از صفات الهی در اینها هستند، سپس کم کمدر حک
  .جاهلیت شد که اینها فرزند خداوند متعال هستند

َماَواِت َو اِْلَْرِض ُکلٌّ َلُه َقاِنتُ     ُه َوَلدًا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما ِفي السَّ َخَذ اللَّ  .119. بقره/ونَ َو َقاُلوا اتَّ

َماَواِت َو َما ِفي اِْلَْرِض ِإْن ِعْنَدُکْم     ُه َوَلدًا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغِنيُّ َلُه َما ِفي السَّ َخَذ اللَّ هِ َقاُلوا اتَّ  َما ِمْن ُسْلَطاٍن ِبهَذا َأ َتُقوُلوَن َعَلی اللَّ
  .93. یونس/اَل َتْعَلُموَن 

 د.که فرزند معین پدرش می باش این نظیرب کرده است تا کارهایش را انجام دهند، خداوند متعال فرزند انتخاگویا    

ِخْذ َوَلدًا َو َلْم َیُکْن َلُه َشِریٌك ِفي اْلُمْلِك َو َلْم َیُکْن َلُه َوِليٌّ    ِذي َلْم َیتَّ ِه الَّ ْرُه َتْکِبیرَو ُقِل اْلَحْمُد ِللَّ لِّ َو َکبِّ  .111سراء/. ا ِمَن الذُّ

ْحمُن َوَلدًا  َو     َخَذ الرَّ  .36-33مریم/ َلَقْد ِجْئُتْم َشْیئًا ِإّدا.+ َقاُلوا اتَّ

از این استفاده می شود که بعضی ادعا می کرده اند که خداوند متعال برای خود فرزند انتخاب می کرده است، نه این    
مبارزه می کند و این را رد می نماید؛ زیرا خداوند  خداوند متعال با این فکراوند متعال فرزند زاده شده باشد، و که از خد

 متعال نیاز به انتخاب فرزند ندارد.
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اوند د و ادعا می کنند که خدنکم کم فراتر می رو  که آنها استفاده می شود« یلد و لم یولدلم »مثل اما از بعض آیات   
رک و یک نوع ش فکر اشد از فکر نخست استاز او جدا می شود، این  فرزند دات دیگرو متعال فرزند دارد و مثل موج

 .فرق دارد «و لم یولد لم یلد» با« اتخذ»، بنابراین تعبیراست

بارزه کرده است م نیز که دختران خداوند متعال هستند و خداوند متعال به این افکار آنها به فرشتگان هم نسبت داده اند   
 که فرشتگان عباد مکرمون هستند.

عال به مخلوقات یا به لحاظ والدت حقیقی است یا به لحاظ اتخاذ فرزند است و هر دو محکوم و شباهت خداوند مت   
عنای همسر نیز آمده است؛ ولی م به معنای« کفوا»داوند شبیه ندارد، البته کلمهخ« لم یکن له کفوا احد»مردود است و

 شبیه مثل و نظیر می باشد. «اکفو »

 یراشمرده شده است؛ ز شده است که خیلی از موارد مصداق تولد  یمعنای وسیع تر «لم یلد و لم یولد»آیه درالبته    
 «ل شئک الیه یصند»که است ، بنابراین صمد ذاتیمتاخذ از غیر نیست شجودو  قایم به نفس است و متعال خداوند
 .ودتوضیح آن می ش «لم یلد و لم یولد»، طبیعی است کهاعلی و اجل از مخلوقات است است، و

نسبت به ذات الهی قایل به اصالت وجود شده است و نسبت به مخلوقات قایل به اصالت ماهیت شده  یخ اشراقش   
است، و معتقد است نسبت خداوند به مخلوقات نسبت خلق و ایجاد است، نه این که مخلوقات از ذات الهی متشعب و 

وجود مطلق است و هیچ شائبه عدم یط و ذات حق وجود محض، بسمنشعب شده باشد؛ زیرا الزمه این سنخیت است، 
شئ له »است و وجودش متاخذ از چیزی نیست، وجودش عین ذاتش افکار خارج است و در آن نیست و از اذهان

به  جود، و نیست، مگر به نحو مسامحه که خداوند شئ ال کاالشیاء، له الوجود، یعنی خداوند متعال وحود دارد «وجودال
 د.می باش مخلوقات مرکب از وجود و ماهیت؛ ولی و هیچ ترکیبی در او نیست است بقاء و ثبات هستی، معنای

 ه می شود.تباین و نفی سنخیت استفاد وهب ، بنابراین از این روایتوایات دیگری هم در ارتباط تباین وارد شده استر    

ی دقیق تر آن این است که هیچ معناندارد و  هم زوجه استفاده می شود که خداوند متعال« و لم یکن له کفوا احد»از   
 چیزی از ذات او جدا نشده است.

 .در بعض آیات دیگر هم به این معنا اشاره است   
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ِه ذِلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهْم     َصاَری اْلَمِسیُح اْبُن اللَّ ِه َو َقاَلِت النَّ ِذیَن َکفَ ُیَضاِهُئوَن َقْوَل  َو َقاَلِت اْلَیُهوُد ُعَزْیٌر اْبُن اللَّ ُروا ِمْن َقْبُل الَّ
ی ُیْؤَفُکوَن  ُه َأنَّ  .81. توبه/َقاَتَلُهُم اللَّ

با همین اختصار نفی ولد نموده است. مشرکین هم یک تولدی را در خداوند به عنوان اوالد تصویر « لم یلد»بنابراین آیه   
 می کردند.

ِه ُشَرَکاَء اْلِجنَّ َو َخَلَقُهْم     ا َیِصُفوَن  َو َجَعُلوا ِللَّ َماَواِت َو َبِدیُع ا+  َو َخَرُقوا َلُه َبِنیَن َو َبَناٍت ِبَغْیِر ِعْلٍم ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَلی َعمَّ لسَّ
ی َیُکوُن َلُه َوَلٌد َو َلْم َتُکْن َلُه َصاِحَبٌة َو َخَلَق ُکلَّ َشيْ   .111-111. انعام/ٍء َعِلیٌم ٍء َو ُهَو ِبُکلِّ َشيْ اِْلَْرِض َأنَّ

 .وند متعال می پنداشتنددان خدانمی دانستند و جن را  را فرز  لیت  فرشتگان را دختران خداوند متعالجاه   

ْنَساَن َلَکُفوٌر ُمِبیٌن ﴿    ا َیْخُلُق َبَناٍت َو َأْصَفاُکْم ِباْلَبِنیَن ﴿ ﴾15َو َجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءًا ِإنَّ اْْلِ َخَذ ِممَّ َر  ﴾19َأِم اتَّ َو ِإَذا ُبشِّ
ْحمِن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدًا َو ُهَو َکِظیٌم ﴿ ُأ ِفي اْلِحْلَیِة َو ُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْیُر ُمِبیٍن ﴿ ﴾17َأَحُدُهْم ِبَما َضَرَب ِللرَّ  ﴾13َأ َو َمْن ُیَنشَّ

ْحمِن ِإنَ  ِذیَن ُهْم ِعَباُد الرَّ  .16-15. زخرف/اثًا َأ َشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْکَتُب َشَهاَدُتُهْم َو ُیْسَأُلونَ َو َجَعُلوا اْلَماَلِئَکَة الَّ

َك اْلَبَناُت َو َلُهُم اْلَبُنوَن ﴿    ُهْم ِمْن ِإْفِکِهْم َلَیُقولُ  ﴾151َأْم َخَلْقَنا اْلَماَلِئَکَة ِإَناثًا َو ُهْم َشاِهُدوَن ﴿ ﴾146َفاْسَتْفِتِهْم َأ ِلَربِّ وَن َأاَل ِإنَّ
ُهْم َلَکاِذُبوَن ﴿ ﴾151﴿ ُه َو ِإنَّ ُروَن  ﴾154َما َلُکْم َکْیَف َتْحُکُموَن ﴿ ﴾158َأْصَطَفی اْلَبَناِت َعَلی اْلَبِنیَن ﴿ ﴾152َوَلَد اللَّ َأ َفاَل َتَذکَّ
ُة  َو  ﴾157َفْأُتوا ِبِکَتاِبُکْم ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقیَن ﴿ ﴾159َأْم َلُکْم ُسْلَطاٌن ُمِبیٌن ﴿ ﴾155﴿ ِة َنَسبًا َو َلَقْد َعِلَمِت اْلِجنَّ َجَعُلوا َبْیَنُه َو َبْیَن اْلِجنَّ

ُهْم َلُمْحَضُروَن ﴿ ا َیِصُفوَن ﴿ ﴾153ِإنَّ ِه َعمَّ ِه اْلُمْخَلِصین ﴾156ُسْبَحاَن اللَّ  .191-146. صافات/ِإالَّ ِعَباَد اللَّ

در  و داوند متعال و فرشتگان را دختران او می دانسته انداز این آیات استفاده می شود که جاهلیت جن را پسران خ   
 .می کند افکار را ردسوره توحید این 

 جمع بندی
عال متعال نیست و فرشتگان دختران خداوند مت ، جن پسران خداوندت و نه فرزند داردکسی اس خداوند متعال نه فرزند}   

 ،داوند متعال یک و یگانه، واحد و احد به معنای حقیقی استنیست و خداوند متعال همسر هم ندارد، به تعبیر دیگر خ
  .{ندارد؛ زیرا خداوند متعال الیتناهی و نا محدود می باشد و نظیر ، شبیه، کفوشریک، همتا و
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 تفسیر آیه الکرسی

 مقدمه   

آیه  مواردی که خواندندر این که آیه الکرسی چند آیه است مورد اختالف است و این در فقه اثر عملی دارد، یعنی در    
الکرسی مستحب است، مثل این که بعد از خواندن نماز مستحب است یک آیه کافی است یا دو آیه دیگر نیز خوانده 

 شود؟

یک نوع اختالف بین فقهاء است، بعضی گفته اند آیه الکرسی همان آیه نخست است و اگر در دلیل وارد شود که آیه    
کافی است، البته گاهی در بعض روایات و دعا ها آمده است که آیه نخست و دو آیه  الکرسی خوانده شود، یک آیه

دیگر خوانده شود و این را شاهد قرار می دهند که آیه الکرسی همان آیه نخست است، بنابراین آیه الکرسی همان آیه 
 کند.نخست است، مگر این که در موردی به دلیل خاص دو آیه دیگر را نیز ضمیمه آیه نخست 

بعضی گفته اند: اگرچه آیه الکرسی به حسب معنای لغوی آیه نخست است؛ ولی به حسب اصطالح متشرعه و با توجه    
به روایات آیه الکرسی دو آیه بعد را نیز شامل می شود، مبنای آیت الله سیستانی هم احتیاط بر خواندن دو آیه دیگر می 

 سی اطالق داشته باشد دو آیه دیگر نیز خوانده شود.باشد، بنابراین در هر مواردی که آیه الکر 

 فضیلت آیه الکرسی

ثواب خواندن آیه الکرسی، شهد الله انه ال اله اال هو، شش اول سوره حدید، آیات سوره حدید تناسب با معنای آیات   
 دارد؛ زیرا در این آیات اساس معرفت خداوند متعال گفته شده است.

َیادٍ 1 ٍد َعْن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلِمیَثِميِّ َعْن َیْعُقوَب ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ  .ُحَمْیُد ْبُن ِز لیه السالم ع هِ َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ُمَحمَّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َهِذِه اآْلَیاِت)حمد شهد الله، آیه الکرسی و اللهم المالک المیک( َأْن َیْهِبْطَن  ا َأَمَر اللَّ ِإَلی اِْلَْرِض  َقاَل: َلمَّ

ْقَن)متمسک و متوجه( ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإَلْیهِ  ِباْلَعْرِش  َتَعلَّ ُنوِب َفَأْوَحی اللَّ نَّ َأِن َو ُقْلَن َأْي َربِّ ِإَلی َأْیَن ُتْهِبُطَنا ِإَلی َأْهِل اْلَخَطاَیا َو الذُّ
ِتي َو َجاَلِلي اَل َیْتُلوُکنَّ َأَحٌد ِمْن  ٍد َو ِشیَعِتِهْم ِفي ُدُبِر َما اْفَتَرْضُت َعَلْیِه ِمَن اْلَمْکُتوَبِة ِفي ُکلِّ َیْوٍم ِإالَّ  اْهِبْطَن َفَو ِعزَّ آِل ُمَحمَّ

ناهش(}اقلته{ َعَلی َما ا گَجًة َو َقِبْلُتُه)بَنَظْرُت ِإَلْیِه ِبَعْیِنيَ اْلَمْکُنوَنِة ِفي ُکلِّ َیْوٍم َسْبِعیَن َنْظَرًة َأْقِضي َلُه ِفي ُکلِّ َنْظَرٍة َسْبِعیَن َحا
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ُه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو)تا آخر دو آیه( َو اْلَمالِئَکُة َو ُأوُلوا اْلِعْلِم  -ِفیِه ِمَن اْلَمَعاِصي َو ِهيَ ُأمُّ اْلِکَتاِب َو  ُه َأنَّ  َو آَیُة اْلُکْرِسيِّ َو  َشِهَد اللَّ
 67آَیُة اْلُمْلِك)دو آیه(.

 یات را در هر نمازی بخواند.ظاهرش این است که همه این آ   

ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَجْهِم َعْن ِإْبرَ 2 ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اِهیَم ْبِن ِمْهَزٍم َعْن َرُجٍل َسِمَع .ِعدَّ
ُه َو َمْن َقَرَأَها ِفي ُدُبِر ُکلِّ َفِریَض  َیَخِف  َلْم  َمَناِمهِ  َمْن َقَرَأ آَیَة اْلُکْرِسيِّ ِعْنَد  َیُقوُل علیه السالم  َأَبا اْلَحَسِن  ٍة اْلَفاِلَج)فلج( ِإْن َشاَء اللَّ

َم  ُه ُذو ُحَمٍة)حشرات و حیوانات موذی( َو َقاَل َمْن َقدَّ ُه َعزَّ َو  َلْم َیُضرَّ اٍر َمَنَعُه اللَّ ُه َأَحٌد َبْیَنُه َو َبْیَن َجبَّ َرُأَها َجلَّ ِمْنُه َیقْ  ُقْل ُهَو اللَّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ  ِه َو َقاَل ِإَذا ِخْفَت ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َعْن َیِمیِنِه َو َعْن ِشَماِلِه َفِإَذا َفَعَل َذِلَك َرَزَقُه اللَّ  َخْیَرُه َو َمَنَعُه ِمْن َشرِّ

اٍت. -ِمْن َحْیُث ِشْئَت ُثمَّ ُقِل  َأْمرًا َفاْقَرْأ ِماَئَة آَیٍة ِمَن اْلُقْرآِن  ي اْلَباَلَء َثاَلَث َمرَّ ُهمَّ اْکِشْف َعنِّ  68اللَّ

ِد ْبِن اْلُحَسْیِن 8 َثَنا َأِبي َعْن ُمَحمَّ ُه َقاَل َحدَّ َثَنا اْلُحَسْیُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْدِریَس َرِحَمُه اللَّ ِد ْبِن .َحدَّ اِب َعْن ُمَحمَّ ِبي أَ  ْبِن َأِبي اْلَخطَّ
ًة َمْن َقَرَأ آَیَة اْلُکْرِسيِّ مَ  َیُقوُل علیه السالم  ُعَمْیٍر َعْن َجْعَفٍر اِْلَْزِديِّ َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي اْلِمْقَداِم َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر اْلَباِقَر  رَّ

هُ  َصَرَف  ْنَیا َو َأْلَف َمْکُر  َأْلَف  َعْنهُ  اللَّ ْنَیا اْلَفْقُر َو َأْیَسُر َمْکُروِه اآْلِخَرِة َمْکُروٍه ِمْن َمْکُروِه الدُّ وٍه ِمْن َمْکُروِه اآْلِخَرِة َأْیَسُر َمْکُروِه الدُّ
 69َعَذاُب اْلَقْبر.

ِد ْبِن َمْرَواَن قَ 4 اٍج َعْن ُمَحمَّ هِ اَل َقا.َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْیٍر َعْن َجِمیِل ْبِن َدرَّ َأ اَل سالم علیه ال َل َأُبو َعْبِد اللَّ
هِ  ِبْسِم  -ُقْلُت َبَلی َقاَل َکاَن َیْقَرُأ آَیَة اْلُکْرِسيِّ َو َیُقوُل  ِفَراِشهِ  ِإَلی َیُقوُل ِإَذا َأَوی صلی الله علیه و آله ُأْخِبُرُکْم ِبَما َکاَن َرُسوُل اللَّ

ُهمَّ اْحفَ  اُغوِت اللَّ ِه َو َکَفْرُت ِبالطَّ ِه آَمْنُت ِباللَّ  70ْظِني ِفي َمَناِمي َو ِفي َیَقَظِتي.اللَّ

ی رجال ما أر».)أمالي الشیخ(: بإسناده عن أبي امامة الباهلي، أنه سمع علي بن أبي طالب )صلوات الله علیه( یقول: 5
ة: یحتی یقرأ هذه اآل  -قلت: و ما سوادها؟ قال: جمیعها -[ سوادهایبیت لیلة ]في اْلسالم في أدرك عقله اْلسالم و دله

وُم  ُه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ أو  -ا هيفلو تعلمون م»، ثم قال: ، فقرأ اآلیة إلی قوله: َو ال َیُؤُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیُم اللَّ
لعرش، من کنز تحت اما ترکتموها علی حال. إن رسول الله )صلی الله علیه و آله( قال: أعطیت آیة الکرسي  -قال: ما فیها

فما بت لیلة قط منذ سمعتها من رسول الله )صلی الله علیه و آله( »قال علي )علیه السالم(: «. و لم یؤتها نبي کان قبلي
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راءتك قلت: و کیف تصنع في ق«. ثم قال: یا أبا امامة، إني أقرأها ثالث مرات في ثالثة أحایین من کل لیلة«. حتی أقرأها
أقرأها قبل الرکعتین بعد صالة العشاء اآلخرة، فو الله ما ترکتها منذ سمعت هذا الخبر من »مد؟ قال: لها، یا بن عم مح

 71«.نبیکم حتی أخبرتك به

از مجموع روایات تاکید ائمه علیهم السالم بر خواندن آیه الکرسی استفاده می شود، به هر حال آیه الکرسی آیه نخست    
 است دو آیه دیگر نیز خوانده شود.است؛ ولی در مقام خواندن بهتر 

در بعض روایات دارد که وقتی آیه الکرسی می خواند نیت کند که چشمش سالم بماند، بهتر است وقتی خواندن آیه    
 الکرسی دست بر چشمش بگذارد.

ف نوم رد مختلدر روایات بسیار تاکید به مراقبت به این شده است در طریق اهل سنت و هم از طرق امامه خواندن در موا
وقت تعقیبات نماز سه آیات آیه الکرسی، شهد الله و آیه ملک تاکید شده است، و رایات در تفسیر برهان آمده است، 
آیات به لحاظ مضمون آیات خاص است و مشتمل بر مسایل اعتقادی و ثواب با مضمون آیات تناسب دارد؛ از این رو 

 باید مورد توجه قرار گیرد.

 له و نوعیت کلمه الهعلمیت کلمه ال

َماَواِت َو َما ِفي     وُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َو اَل َنْوٌم َلُه َما ِفي السَّ ُه اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ ِذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه اللَّ اِْلَْرِض َمْن َذا الَّ
َماَواِت َو اِْلَْرَض َو اَل َیُئوُدُه ُهْم َو اَل ُیِحیُطوَن ِبَشيْ َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِهْم َو َما َخْلفَ  ُه السَّ ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُکْرِسیُّ

 .255ِحْفُظُهَما َو ُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیم. بقره/

ه اشاره به ذات آن دو دارد، کلمه الله در تفسیر توحید گذشت که علم برای ذات الهی است، نظیر زید و عمر ک   
خاصیت علم همین است و کلمه الله هیچ اضافه به چیزی نشده است، همانطوری که اعالم به چیزی اضافه نمی شود، 
مگر با توجیه و تاویلی، به خالف اله مثل الهی و الههم، بنابراین کلمه الله علم است و مستجمع جمیع صفات کمال و 

 خاص بین اسماء الهی و دعا ها دارد. جمال است و یا الله عظمت

الله مبتداء است و خبرش ال اله اال هو است، این که الله از چه مشتق است مهم نیست، کلمه اله علم نیست، معنای اله    
به حسب متعارف در فارسی خدا است، یک واحد نوعی است و علم شخصی نیست، خدا یعنی ذاتی مقدس متصف به 
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که متصف به صفاتی است که به خاطر آن استحقاق عبودیت پیدا کرده است، بنابراین وقتی گفته  صفات الوهیت، ذاتی
می شود ال اله اال هو، یعنی هیچ ذاتی غیر از ذات الهی نیست که متصف به صفات الوهیت مثل وجوب وجود، علم، 

 قدرت، خالقیت رازقیت و غیره باشد.

هُ مرحوم بالغی نجفی محمد جواد می فرمای    اسم و علم لواجب الوجود آله العالمین جل و عال ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلله  د: اللَّ
صفا بصفات ء متهو الذات المقدسة المتصفة بصفات اْللهیة کوجوب الوجود و العلم و القدرة و الخالقیة و غیرها فال شي

 72ه...تة له صفة الحیاة و الدائمة بدوام ذاته و وجوب وجوده لذاتاْللهیة و یستحق ان یسمی إلها و له تحقق اال الّله اْلَحيُّ الثاب

 فرمایش ایشان تقریبا مورد اتفاق محققین است.   

 موئید

ْسَماِعیَل آَباِئَك ِإْبَراِهیَم َو إِ لَهَك َو ِإلَه َأْم ُکْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َیْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنیِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد إِ    
 .188َو ِإْسَحاَق ِإلهًا َواِحدًا َو َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن. بقره/

حضرت یعقوب هنگام مرگ به فرزندانش فرمود: بعد از چه کسی را می پرستید؟ عرضه داشتند: الهی تو و اله آبائت    
ستیم، یعنی همان موجودی که تو او را خدا می دانی که قادر و ابراهیم، اسماعیل و اسحاق که الهی واحد است می پر 

عالم می پرستیم، نه خدایانی که دیگران او را توهم می کنند که خدا است، اله اینها همان خدا هستند، بنابراین اله علم 
  .نیست، بلکه واحد نوعی است که عبارت از ذات قابل متصف به صفات کمال است و قابل عبادت می باشد

ي َأَخاُف عَ     َه َما َلُکْم ِمْن ِإلٍه َغْیُرُه ِإنِّ  .56َلْیُکْم َعَذاَب َیْوٍم َعِظیم. اعراف/َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلی َقْوِمِه َفَقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّ

 غیر از ذات الهی، الهی ندارید.   

ُقوَن. اعراف/ َو ِإَلی َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا َقاَل َیا َقْوِم    َه َما َلُکْم ِمْن ِإلٍه َغْیُرُه َأ َفاَل َتتَّ  .95اْعُبُدوا اللَّ

  الهی غیر از الله ندارید، بنابراین اله واحد نوعی است و الله علم است.   
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َیَم     ِه َو اْلَمِسیَح اْبَن َمْر َخُذوا َأْحَباَرُهْم َو ُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَّ َو َما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإلهًا َواِحدًا اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه  اتَّ
ا ُیْشرُِکوَن. توبه/  .81َعمَّ

 امر شند که اله یکتا را که الهی غیر از او نیست که عبادت کنند.   

ُه اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْیهِ     ْوا َفُقْل َحْسِبيَ اللَّ ْلُت َو ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیم. توبه/ َفِإْن َتَولَّ  .126َتَوکَّ

کلمه اله، یعنی هر چیزی که قابل پرستش باشد، و این منحصر به یک فرد است و او الله است، بنابراین اله واحد نوعی    
 است و الله علم می باشد.

ِه ِإلهًا آَخَر اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو      . 33ٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْکُم َو ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن. قصص/ُکلُّ َشيْ  َو اَل َتْدُع َمَع اللَّ

این که گفته شده است که اله ذات دارای استحقاق عبودیت است، عبودیت الزمه اش است؛ زیرا خود اله به معنای    
د و آن منحصر در الله است و اله واح ذات مستجمع صفات کمال است که بر اساس آن استحقاق عبودیت پیدا می کند

 نوعی می باشد.

ال اله اال هو بیشتر جهت نفی دارد؛ زیرا آنها آله موهمه ی قایل بودند و خداوند در مقام نفی الهیت آنها است و تنها    
 الله اله است و او مستجمع جمیع صفات کمال و جالل است و مستحق عبودیت می باشد.

 کلمه الحی 

معنای زنده است و حی وصف کمال است، انسان موجود زنده است و جمال موجود مرده است، حیات عرفی  حی به   
به معنای موجودی قادر و عالم است، الحیاه نحو وجود یترشح منه العلم و القدره، حیات خداوند به گونه ای نیست که 

عین ذات او است و ذاتی او است، در حالی که  با حیات دیگران قابل مقایسه نیست؛ زیرا حیات، قدرت و علم خداوند
در انسان چنین نیست، بلکه صفات نسبت به انسان غیر هم هستند و مکتسب است، حیات جامع بین علم، قدر و تدبیر 

 است، بنابراین حی از صفات ذاتی الهی می باشد.
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تاج ال یجوز علیه الموت و الفناء و لیس یح لنفسه الحي معناه أنه الفعال المدبر و هو حي شیخ صدوق می فرماید: اْلَحيُ   
 73إلی حیاة بها یحیا.

 کلمه القیوم

القیوم ام »القیوم بر وزن فیعول صیغه مبالغه از قیام و قائم است، کسی که قایم به امر است و کار ها به دست او است   
 خارجه عن الذات بوجه کالخالق، والرازق، والمدبر واالسماء االضافیه الثابته له تعالی و هی االسماء التی تدل علی معان 

، در اسماء الهی صفات ذات و صفات فعل تقسیم است، صفات فعلی مثل خالق، رازق، غفور و غیره «الغفور و الرحیم
جامعش قیوم است، اداره امور همه جهان به دست او است، همه موجدات وابسته به اراده الهی است، بنابراین قیوم از 

 ات فعل می باشد.صف

 نفی خواب و پینکی از خداوند متعال

، سنه چرت و پینکی و مقدمه خواب است، و نوم تسلط شدید خواب بر انسان است، خداوند «اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َو اَل َنْوٌم »  
است و در حقیقت  را سنه و نوم فرا نمی گیرد، اشاره به علم و حیات و قدرت الهی دارد، خداوند اعلی و اجل از خواب

 اشاره به کمال الهی در مرحله قیومیت خداوند دارد، 

وجه این که نخست سنه و سپس نوم مطرح شده است این است که نوم اقوای از سنه است، سنه حالت ضعیف از    
ت؛ سخواب است، بلکه خواب که حالت قوی است هم خداوند را فرا نمی گیرد، این مقتضای قیومیت خداوند متعال ا

 زیرا خداوند خالف سنه و نوم است و خودش محکوم مخلوقش نمی باشد.

 مالکیت خداوند متعال

َماَواِت َو َما ِفي اِْلَْرِض »     ، الم به معنای ملکیت است و این جمله مظهر مالکیت خداوند است، تمام آنچه «َلُه َما ِفي السَّ
یک اضافه بین مالک و مملوک است، ملکیت گاهی در آسمان و زیمن است ملک خداوند متعال است، ملکیت 

اعتباری است، مثل این که انسان مالک منزلش است و اضافه خاص بین آن دو است و این امر اعتباری وضعی است، به 

                                                           
 .باب أسماء الله تعالی و الفرق بین معانیها و بین معاني أسماء المخلوقین 26. 211التوحید )للصدوق( ص  78
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دیگر مفهوم اعتباری قانونی دارد، از آثارش این است که می تواند تصرف کند و دیگران نمی تواند در آن تصرف نماید 
 تکوینی نیست، ممکن است در بعض قوانین شخصی را بر مالی مالک بداند و در بعض قوانین مالک نداند.و امر 

در ارتباط خداوند متعال این معنا تصور دارد؟ این مورد کالم است، بعضی گفتند اشکال ندارد، مثل این که مسجد مال    
ات کیت تکوینی است، قوام اشیاء به ذات اقدس ذخدا است؛ ولی ملکیتی که نسبت به خداوند متعال ثابت است، مل

الهی است، همه ی اشیاء ملک او است، به گونه ی که اگر اراده کند همه معدم می شود، بقاء همه موجودات به بقاء 
ا ان یقول اذا اراد شیئ» اراده خداوند است، یعنی سلطنت تکوینی مطلق نسبت به موجودات اختصاص به ذات الهی دارد

 «فیکونله کن 

معنای دیگر ملکیت بین ملکیت اعتبار تکوینی و تکوینی است، مثل این که انسان مالک دستش است، انسان سلطنت    
 بر دست دستش دارد و آنرا حرکت می دهد.

، کارهای انسان ملک انسان است، خودش را مالک است؛ ولی پایین تر از «فان اعمال کل شخص و نفسه و ذمته»   
ت حقیقی مخصوص خداوند است، اعتباری نیست، انسان مالک اعضاء خود است اعبتاری قانونی نیست و مرتبه واجدی

ملکیت تکوینی حقیقی نیست، بلکه خداوند انسانرا مالک اعضاء خودش قرار داده است، ملکیت مخلوق به اذن الهی 
 می باشد.

 شفاعت

 آیات نافی شفاعت

 بعض آیات شفاعت را نفی می کند.   

ِذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنهِ مَ »    ، این جمله در ارتباط شفاعت است، کیست که در نزد خداوند شفاعت کند مگر «ْن َذا الَّ
 به اذنش؟ 

ُقوا َیْومًا اَل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیئًا َو اَل ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َو اَل ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل      .43َو اَل ُهْم ُیْنَصُروَن. بقره/ َو اتَّ

یَن ﴿42َما َسَلَکُکْم ِفي َسَقَر ﴿    ا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضیَن 44﴾ َو َلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِکیَن ﴿48﴾ َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّ ﴾ َو ُکنَّ
یِن ﴿45﴿ ُب ِبَیْوِم الدِّ ا ُنَکذِّ ی َأَتاَنا اْلیَ 49﴾ َو ُکنَّ اِفِعیَن ﴿47ِقیُن ﴿﴾ َحتَّ  .43 -42﴾. مدثر/ 43﴾ َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
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َماَواِت َو اِْلَْرِض ُثمَّ ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن. زمر/    َفاَعُة َجِمیعًا َلُه ُمْلُك السَّ ِه الشَّ  .44ُقْل ِللَّ

َماَواِت َو اِْلَْرَض     ِذي َخَلَق السَّ ُه الَّ ُکُم اللَّ ْمَر َما ِمْن َشِفیٍع ِإالَّ ِمْن َبْعِد ِإْذِنِه  ِإنَّ َربَّ ُر اِْلَ اٍم ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش ُیَدبِّ ِة َأیَّ ِفي ِستَّ
ُروَن. یونس/ ُکْم َفاْعُبُدوُه َأ َفاَل َتَذکَّ ُه َربُّ  . 8ذِلُکُم اللَّ

 آیات مثبت شفاعت

 بعض آیات با اذن خداوند متعال مثبت شفاعت است.    

 .23َن. انبیاء/َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِهْم َو َما َخْلَفُهْم َو اَل َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضی َو ُهْم ِمْن َخْشَیِتِه ُمْشِفُقو    

ُهْم َو اَل َیْنَفُعُهْم َو َیُقوُلوَن هُؤاَلِء ُشَفَعاُؤَنا عِ     ِه َما اَل َیُضرُّ َه ِبَما اَل َیْعَلُم ِفي الَو َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ ُئوَن اللَّ ِه ُقْل َأ ُتَنبِّ َماَواِت ْنَد اللَّ سَّ
ا ُیْشرُِکوَن. یونس/  . 13َو اَل ِفي اِْلَْرِض ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَلی َعمَّ

 .18َو َلْم َیُکْن َلُهْم ِمْن ُشَرَکاِئِهْم ُشَفَعاُء َو َکاُنوا ِبُشَرَکاِئِهْم َکاِفِریَن. روم/   

از مجموع آیات استفاده می شود که شفاعت به اذن الهی امر واقعی است، یعنی شفاعت مقامی است که خداوند آنرا    
 به بعض مقربین اعطاء می کند.

 .23ُقوَن. انبیاء/َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِهْم َو َما َخْلَفُهْم َو اَل َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضی َو ُهْم ِمْن َخْشَیِتِه ُمْشفِ    

اگر خداوند مقام شفاعت را به کسی بدهد، چه اشکالی دارد که انسان شفاعت را از او بخواهد، نظیر سایر درخواست    
 های انسان که بعضی از دیگری چیزی را طلب می نمایند.

 دقت بیشتر در عنوان "شفاعت":
ِذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنهِ »الکرسی به این جمله شریفه رسیدیم که در آیه مبارکه آیت ست که در نزد ، کی«َمْن َذا الَّ

شود که اصل شفاعت ثابت، منتها موقوف به اذن الهی است، بدون اذن خدا شفاعت کند اال به اذن او؟ از آن استفاده می

 طلب یی دارند که مثالً هاهایی دارند و بحثها حرفخدا شفیعی و شفاعتی نیست. آیات شفاعت معروف است. وهابی

های خاصی دارند ولی با توجه به آیات مبارک؛ تحقیق دانند و حرفها گاهی مصداق شرک میشفاعت را از انسان
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معنای زوج و جفت است، مناسبت این کلمه با شفاعتی که در اصطالح مختصری در این زمینه هست که شفع در لغت به

که شفاعت در قیامت شخص مؤمنی که دارای ایمان است و عمل نیک هست  طور توضیح داده شدهشود اینگفته می

ها ولی در اعمالش کمبودی دارد درخواست پیامبران ائمه اطهار و مؤمنین کسانی که حق شفاعت دارند درخواست آن

عذاب الهی خالص ها از دهد که اینها و هر دو با هم نتیجه میشود به عمل و ایمان اینشود، ضم میو جفت می ضمیمه

معنای زوج و جفت ضمیمه شدن و پیوستن که شخص نقصی دارد، به مکمل  شوند و به درجات عالی برسند. شفع به

ای رساند. این تناسب بین شفاعت معنکند و او را به درجه سعادت میاحتیاج دارد که آن شفیع نقص او را تکمیل می

 اند.کرده طور معناشفع که معنای لغوی و اصطالحی این

َخُذ ِمْنَها اَل ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َو اَل ُیْؤ »اند کنیم بعضی آیات شفاعت را از نفی کردهجا آیات را وقتی دقت میدر این

جا ین تعبیر در آنکه ا 128و  43در سوره مبارکه بقره آیه « اَل ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعةٌ »که « ﴾43﴿البقرة،  َعْدٌل َو اَل ُهْم ُیْنَصُروَن 

ُقوا َیْومًا اَل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیئًا َو اَل ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َو اَل ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َو »است آمده «  اَل ُهْم ُیْنَصُروَن َو اتَّ

تواند رسد و کسی نمییسزای عمل خودش مشود، یعنی هر کسی بهکه هیچ نفسی از نفس دیگری جزا داده نمیروزی

نفسی  شفاعتی هم از هیچ« َو اَل ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعةٌ »جای دیگری خودش را جا بزند یا عذاب شود و یا به بهشت برود.  به

ی قبول شفاعت« اَل ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعةٌ »شود. آیه و هیچ عدل و جایگزینی اخذ نمی« َو اَل ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل »شود، قبول نمی

 شود از آن روز بترسید. نمی

ُقوا َیْومًا اَل َتْجِزي َنْفٌس َعْن »هم تقریبا همین مضمون هست  128مهم این است که شفاعت درکار نیست آیه  َو اتَّ

ترسید. ظاهر بخشد از آن روز بتی به او نفع نمیشفاع« َنْفٍس َشْیئًا َو اَل ُیْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َو اَل َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة َو اَل ُهْم ُیْنَصُروَن 

 این دو آیه این است که شفاعت فایده ندارد و اثری ندارد. 
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در مقابل ظهور این آیه که باید همه آیات و تعبیرات خاصی که دارد بررسی شود تا محصل مشخص شود، در 

َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَیْشَفُعوا » 58ارکه اعراف آیه آیات نافیه که نفی مطلق نیست و به آیات اول ضمیمه کنیم در سوره مب

کنند شفاعتی یها طلب مکنند که شفعایی هستند که برای ما شفاعت کنند معنای آن این است که نیست آنتمنا می« َلَنا

گویند ما شافعی نداریم، در فار میک« ﴾111َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعیَن ﴿الشعراء، »را ولی شفیعی نیست یا در سوره مبارکه شعراء 

اِفِعیَن »سوره مبارکه مدثر  ِه َوِليٌّ َو اَل َشِفیٌع ﴿اِلنعام»، «﴾43﴿المدثر،  َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ «. ﴾71، َلْیَس َلَها ِمْن ُدوِن اللَّ

 اند شفاعتی نیست. الجمله گفتهفی

 شفاعت به اذن خداوند متعال است:
 23تا  29که شفاعت را به اذن الهی و رضایت خدای متعال موکول کردند. در سوره مبارکه انبیا آیه  ندآیاتی هست

ْحٰمُن َوَلدًا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْکَرُمونَ » َخَذ الرَّ ِدیِهْم َو َما َخْلَفُهْم یْ  َیْعَلُم َما َبْیَن أَ   اَل َیْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهْم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلونَ َو َقاُلوا اتَّ

مالئکه ولد خدا نیستند عباد مکرمی « ﴾23و  27، 29﴿اِلنبیاء،  َو اَل َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضی َو ُهْم ِمْن َخْشَیِتِه ُمْشِفُقوَن 

ْن َأْیِدیِهْم َو َما َخْلَفُهْم َو اَل َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضی َو ُهْم مِ   َیْعَلُم َما َبْیَن اَل َیْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهْم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلونَ »هستند که 

شوند اال برای کسانی که خداوند راضی بشوند و بپسندد. پس اصل شفاعت را قبول دارند شفیع نمی« َخْشَیِتِه ُمْشِفُقوَن 

 چیز در ید خدای متعال استشود که همهستفاده میمنتها بدون اذن و رضایت خداوند از شفاعت خبری نیست. از ان ا

 کنند واست که با اذن خداوند شفاعت می ای از بندگان محبوب خودش را مقامی دادهاشکال ندارد که خداوند عده

ا هخواهد که اینکنند و میها شفاعت میچیز دست خداست ولی خداوند راضی است که اینبدون اذن نیست. همه

ها هم با اذن گیرد ولی وساطت آنها کار صورت نمیشود بدون وساطت آنها هم معلوم میکه مقام اینوساطت کند 

 پروردگار است. 
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ِذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنهِ »الکرسی یا همین آیه آیت کیست شفیع شود اال به اذن الهی، اگر خدا اذن داد « َمْن َذا الَّ

 ت از این قبیل هست. می تواند شفاعت کند و آیا

َم ِوْردًا اَل َیْمِلُکوَن الشَّ »سوره مبارکه مریم آیه   ْحٰمِن َوْفدًا َو َنُسوُق اْلُمْجِرِمیَن ِإَلی َجَهنَّ ِقیَن ِإَلی الرَّ َفاَعَة َیْوَم َنْحُشُر اْلُمتَّ

ْحٰمِن َعْهدًا ﴿مریم َخَذ ِعْنَد الرَّ  « ﴾37، 39، 35، ِإالَّ َمِن اتَّ

تند شفاعت را اال اینکه کسی که عهد خدا را اخذ کرده باشد و خداوند اذن شفاعت بدهد و اینها مالک نیس

 مالک شفاعت می شوند.

ْحٰمِن َفاَل َتْسَمُع ِإالَّ » 116و  113سوره مبارکه طه آیه  اِعيَ اَل ِعَوَج َلُه َو َخَشَعِت اِْلَْصَواُت ِللرَّ ِبُعوَن الدَّ َیْوَمِئٍذ َیتَّ

ْحٰمُن َو َرِضيَ َلُه َقْوالً َهْمسًا  َفاَعُة ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ  «َیْوَمِئٍذ اَل َتْنَفُع الشَّ

شفاعت فایده ندارد مگر کسی که خداوند رحمان به او اذن دهد و به قول او راضی باشد و شفاعت او موجب 

 رضایت باشد.

َفاَعُة » ۴۴در سوره مبارکه زمر آیه  ِه الشَّ َماَواِت َو اِْلَْرِض ُثمَّ ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن ُقْل ِللَّ  «َجِمیعًا َلُه ُمْلُک السَّ

شفاعت مال خدا و در اختیار خدا است، پس شفاعتی هست اما به اذن الهی و در اختیار خدا است. کسی نمی 

 تواند از پیش خودش شفاعت کند.

 نقد دیدگاه کفار در شفاعت بت ها:
ن زمان در تواریخ آمده که آنها نسبت به بتهایی که می پرستیدند مقامی قائل بودند جهت دیگر اینکه کفار در آ

که اینها در پیشگاه خدا شفاعت می کنند که در آیات هم اشاره شده، اعتقاد به شفاعت بتها یکی از انگیزه های بت 
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ا به اراضی ای معدنی شام برای مداو که یکی از بزرگان بود برای استفاده از آبه ضحیپرستی بود در تاریخ آمده عمر بن 

شام رفت و دید بت پرستانی آنجا هستند و بتهایی را ساختند و می پرستند نظر او را جلب کرد و به او گفتند این بتها سبب 

نزول باران و حل مشکالت هستند و در پیشگاه خدا شفاعت می کنند و این ها را به او تلقین کردند و او هم مردی 

و تحت تاثیر قرار گرفت و بعضی از بتها را در اختیار او قرار دادند که در حجاز آورد و از آن زمان بت پرستی  خرافی بود

 مرسوم شد بعد هم راجع به بتها عقیده داشتند که شفاعت می کنند.

ه در ک خیلی از آیات هم در ارتباط با همین مطلب آمده که اینها چه می فهمند که بخواهند شفاعت کنند؟ آیاتی

 این باره وارد شده اشاره به همین است. 

ه قائل اینها شرکایی ک« َو َلْم َیُکْن َلُهْم ِمْن ُشَرَکاِئِهْم ُشَفَعاُء َو َکاُنوا ِبُشَرَکاِئِهْم َکاِفِریَن » ۳۱در سوره مبارکه روم آیه 

ن روز قیامت شرکائی که قائل بودند شفاعت ندارند و در آ« ءُ َو َلْم َیُکْن َلُهْم ِمْن ُشَرَکاِئِهْم ُشَفَعا»بودند همین بتها بودند. 

 روز به شرکاء کافر می شوند و شرکاء همان بتهایی بود که می پرستیدند و به آنها عقیده داشتند.

ُهْم َو اَل َیْنَفُعُهْم َو َیقُ » ۳۱یا در سوره مبارکه یونس آیه  ِه َما اَل َیُضرُّ هِ َو َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ  «وُلوَن ٰهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَّ

اینها غیر از خدا یک موجوداتی را پرستش می کنند که نه ضرر می رساند و نه نفعی می رسانند که مقصود بتها 

 است نه نفعی دارند و نه ضرری، آنها را می پرستند و می گویند اینها شفعاء ما هستند 

هَ »  ُئوَن اللَّ ا ُیْشرُِکونَ  ُقْل َأ ُتَنبِّ َماَواِت َو اَل ِفي اِْلَْرِض ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَلی َعمَّ شما خبر می دهید « ِبَما اَل َیْعَلُم ِفي السَّ

خدایی را به آن چه که نمی داند آنچه در آسمانها و زمین است یعنی هیچی نیست که خدا نداند و این شرکائی که می 

 خدا بداند.گویید خدا نمی داند یعنی نیست که 
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ا ُیْشرِکُ »  َماَواِت َو اَل ِفي اِْلَْرِض ُسْبَحاَنُه َو َتَعاَلی َعمَّ َه ِبَما اَل َیْعَلُم ِفي السَّ ُئوَن اللَّ اینها مشرک بودند و به «  ونَ ُقْل َأ ُتَنبِّ

 عنوان شریک اینها را می پرستیدند و قائل به شفاعت آنها بودند که در این آیات نفی می شود. 

 .فاعتهایی که نفی شده قائل به همین مطلب است که شفعایی که شما قائل بودید اینها فایده ای نداردش

َفاَعةُ »در سوره زمر  ِه الشَّ شفاعت مال خدا است نه این که او شفیع می شود و شفاعت در اختیار خدای « ُقْل ِللَّ

 متعال است و او شفیع قرار می دهد.

 جمع بین آیات:

تیار حق متعال است او به هر کس بخواهد این شفاعت را می دهد و تفویض می کند. برای اینکه شفاعت در اخ

مقام اینها روشن شود و این نوع تشریفی است نسبت به انبیاء، اولیای الهی، مالئکه و امثال اینها که این مقام و اختیار به 

متعال است؛ فی الجمله ثابت است و از آیات هم آنها داده شده است. شفاعتی که اینها می کنند مورد رضایت حق 

 استفاده می شود. آنچه که در آیات نفی می شود دو جهت است: 

. یکی اینکه اعتقاد به شفاعت به عنوان اصالت بدون اذن الهی، که به آنها استقالل بدهیم که چه خدا بخواهد 1

 مستقل هستند این که شرک است و نفی می شودیا نخواهد اینها اراده ای هستند کانه در مقابل اراده خدا، 

. جهت دومی که نفی می شود پرستش اینها است. افراد در مقابل شفیع سجده کنند، البته آنها در مقابل بتها 2

کردند ولی به طور کلی شفعاء الهی که حق شفاعت به آنها داده شده، اما عبادت و پرستش ممنوع است سجده می

امثال اینها اختصاص به ذات اقدس حق متعال دارد و لو هر چه مقام عبد پیش خدای متعال  حرکت خاص مثل سجده و

مقرب باشد عبادت اختصاص به حق متعال دارد ولی معنا این نیست که شفاعت را نفی کنیم، پرستش شفعا هم در 



 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  **** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 ayatollah_morvarid@کانال آیت الله شیخ مهدی مروارید:  |                                                                                 59

 01 الی 10 :شماره جلسه
 اولویرایش 

 تفسیرارج ـخ

 «آیات اعتقادی»
 

ه اگر خداوند اذن دهد ک شریعت ممنوع است اگر خداوند اذن دهد اشکالی ندارد. چنین نیست قبح عقلی داشته باشد

در مقابل پیامبر سجده کنیم این سجده در مقابل پیامبر، سجده در مقابل خدا و امر الهی است ولی خداوند اینطور اذنی 

نداده است، در مورد حضرت آدم که فرمود سجده کنید توجیهی دارد و اگر خداوند امر کند این سجده اشکالی ندارد 

یم چون امر الهی است. خود سجده در مقابل غیر خدای متعال یک قبح عقلی ذاتی در آن که در مقابل آدم سجده کن

 الن الصلوه و الرکوع و»نیست یک امر تشریعی است اگر خداوند اذن داد اشکالی ندارد و اگر اذن نداد اشکال دارد. 

لذا این دو جهت باید لحاظ عبادت مخصوص خداوند متعال است، « السجود ال یکون اال لک، النک ال اله اال انت

 .شود یعنی عبادت و پرستش اختصاص به خدا دارد

  طلب شفاعت از غیر خداوند متعال:
اشکال  «اشفع لنا عندالله»داده شده طلب شفاعت کنیم به او جهت دیگر اینکه آیا از کسی که حق شفاعت 

 د او شفاعت را درخواست می کنیم، اشکال دارد؟ دارد؟ طلب از غیر خدا است، خدا مقام شفاعت را به او داده ما از خو 

ا َقاُلوا َیا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنو»در مصداق که کلمه شفاعت ذکر نشده، در اوالد حضرت یعقوب که گفتند  ا ُکنَّ َبَنا ِإنَّ

ِح َخاِطِئیَن    ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ي ِإنَّ  « ﴾63و  67، ﴿یوسف یُم َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُکْم َربِّ

در هر صورت این خودش واقع شفاعت است، به یعقوب اینطور مقام و دعای مستجاب داده شده که او دعا می 

کند که خدا اینها را بیامرز و این دعا کردن شفاعت است، وساطت می کند و خداوند دعای بنده صالح را مستجاب می 

الی ندارد، اگر از کسی التماس دعا کردیم در حقیقت مصداق این است که کند اینها همه مصداقا شفاعت است و اشک

پیش خدا واسطه شود تا حوائج ما را برآورده کند چه اشکالی دارد؟ مثل اینکه در دنیا از کسی می خواهیم کاری انجام 

 و طلب از اسباب عیبیدهد با توجه به اینکه اینها با اذن خدا کاری را انجام می دهند خدا هم مسبب االسباب است 
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ندارد با توجه به اینکه خداوند این سبب را قرار داده است. راجع به انبیاء و ائمه و مومنین خداوند اینها را مقامی داده که 

کنیم و این مصداق طلب شفاعت است اشفع دعای آنها مستجاب می شود و ما از آنها می خواهیم و درخواست دعا می

 از خدا بخواهد اشکالی ندارد نه عبادت است و ..لنا عندالله این را 

جمع آیات که نفی شفاعت به طور مطلق نیست و شفاعت مقام خاصی است که خداوند به بعضی از عباد خودش 

 داده و طلب شفاعت از آنها هم اشکالی ندارد.

که تو  را به او اعطاء کند طور حقیخاطر اهمیت و قربی که به حق تعالی دارد ایناگر خداوند متعال به کسی به 

کنیم این را خدای متعال اعالم فرماید که بعضی توانی وساطت و شفاعت کنی، ما دعا و خواسته تو را مستجاب میمی

ایم و بعد همین را خداوند متعال ها دادهخاطر قرب معنوی که دارند ما این مقام را به آنچنین هستند بههای ما ایناز بنده

خواهند حاجتی را از خداوند متعال طلب کنند به وساطت مقربین از مایند که مردم هم وادار شوند که وقتی میاعالم بفر

ها بفرستد و آن را وسیله قرار دهند که خدای متعال به این فرد توجه کند خداوند متعال طلب کنند مثاًل صلواتی برای آن

السالم درخواست کند که شما برای من شفاعت و وساطت علیهمو بعد هم شخصی از خود پیامبر اکرم و ائمه اطهار 

کنید، از خدا بخواهید و چه اشکالی دارد آیا این شرک است؟ معلوم است که شرک نیست، ما که شریکی برای حق 

رای دا است افرادی را گیرد. مصالحی که خود خداوند دیدهها با اذن و اراده الهی صورت میمتعال قرار ندادیم، همه این

تحت  ها بروند و بعدکند که خود دارای مصلحت و حکمتی است که این افراد جذب شوند و طرف اینمقام و مرتبه می

رب شوند ها درنتیجه در درگاه الهی مقهای آنها واقع شوند وسیله قربی باشد به سوی آنها، اخالقیات و تربیتتاثیر حرف

 یا در مقام ثبوت این شرک است؟ ها تربیتی و قربی پیدا کند، آروح این
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 دنیا دار اسباب و مسببات است:
است کسی که دار، دار اسباب است و خدای متعال برای رسیدن به مقاصد در همین دنیا اسبابی قرار داده 

وکاری انجام دهد خواهد رزق را تحصیل کند باید از راهی وارد شود کسبخواهد خداوند رزاق است و هر کس میمی

اذن الهی است  ها سببیت شان ذاتی نیست بلکه بهکه اینیا دار اسباب و مسببات است، توسل به اسباب با توجه به ایندن

اًل در مقابل ها را مستقل حساب کنیم مثاین منافاتی با عبادت الله و توحید منافاتی ندارد و اشکالی ندارد البته اگر این

اصالتًا قائل شویم و به این عنوان توجه شود این شرک است. کما اینکه شاید مشرکین ها ذاتًا و حق متعال، چیزی برای این

ا ها قائل بودند گاهی اوقات در مسیحیت یشان مرسوم بود قائل بودند و یک سری خرافاتی به بتها پیشو امثال این

ر چه انها بگویند همان است و خود را کاره هستند و هها همهدادند که اینچنینی مییهودی به پیامبرانشان حالتی این

 اند ولی چون مسیح مظهر عفو الهی استاند و هیچ عملی انجام ندادهدانستند که بااینکه هیچ کاری نکردهمستحق می

هایشان هست و بوده و در اسالم منفی است کند چیزهای شرک آمیزی را در حرفو اگر خواسته باشد این کار را می

است و قبول ها دادهدارند از خداوند متعال است و خداوند متعال تشریفا مقام و اذن شفاعت به آن ها هرچههمه این

یگری نیز آیات د « من ذا الذی یشفع اال باذنه»است کند. در آیات زیادی اشاره به این نکته ها شده ها را میشباهت آن

 ، «یرزق من یشاء»هم هست در بعضی از آیات دیگری هم هست که 

 جواز طلب شفاعت در قرآن:
ُهْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَک »ی ی مبارکهبعضی از آیات هم طبعا اشارات روشنی به این مطلب دارد آیه َو َلْو َأنَّ

ابًا َرِحیمًا﴿النساء،  َه َتوَّ ُسوُل َلَوَجُدوا اللَّ َه َو اْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ کنند خدمت تو نها وقتی به خودشان ظلم میای« ﴾94َفاْسَتْغَفُروا اللَّ

د تنها استغفار ها استغفار کنبیایند و تو که رسول هستی استغفار کنند و طلب مغفرت کنند خداوند و رسول هم برای آن
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ها طلب مغفرت از خدا بکنند و رسول هم أستغفر لهم این مصداق شفاعت است و وساطت کند ها کارساز نیست آنآن

ابًا َرِحیمًا.اگر این ک َه َتوَّ  ارها کردند َلَوَجُدوا اللَّ

ا َخاِطِئیَن   »یا در سوره مبارکه یوسف   ا ُکنَّ ُه ُه َیا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّ ي ِإنَّ َو اْلَغُفوُر َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُکْم َربِّ

ِحیُم  خواهم شما را بیامرزد و این کنم و از خدا میبرای شما استغفار می این شفاعت است، من« ﴾63و  67، ﴿یوسف الرَّ

 غیر علم است، روایات و آیاتاشکالی ندارد آیات داللت بر این مطلب دارد نه شبهه شرکی در کار است و نه قول به

ها از این است وشده السالم مؤمنین، مقربین دادهزیادی در این مقام هست که حق شفاعت به پیامبر اکرم و ائمه علیهم

ها با اذن الهی است و گاهی خداوند که همه اینکند ولی با توجه به اینها داده استفاده میاین حقی که خداوند به آن

وقت معنایش این نیست که اگر کند. اما هیچممکن است شفاعت او را قبول نکند ولی خدا وعده داده که قبول می

ا خوانیم خدایدر تشهد می« و تقبل شفاعته وارفع درجه»است اختیار خودش خارج شده خداوند وعده داده دیگر از 

ت او را خواهیم که شفاعچیز به دست توست، ما از تو میشفاعت پیامبر را قبول کن این عالمت توحید است که همه

ها عین توحید است  او را بپذیر. اینقبول کنی. خودمان الیق نیستیم که وارد شویم و تو پیامبر را شفیع کردی لذا شفاعت 

 «. و تقبل شفاعته وارفع درجه»

یتی دارد ها نکات ترباین شبهات صحیح نیست و توجه دادن خدای متعال به مقام مطیعین و مقربین و امثال این

ا به ه خودش ر کند کخاطر تقوا و جهات خاص، انسان متوجه را وادار میکه افرادی هستند که دارای این مقام شدند به

 ها نزدیک کند و مقرب شود. آن
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 دعای والدین برای اوالد نوعی شفاعت است:
حتی راجع به مومنین، پدر و مادر نسبت به فرزندان، دعای پدر و مادر مستجاب است با شرایط در برابر اوالد، 

رای انشاء کند یعنی وساطت کنند ببه یکدیگر؛ یعنی مؤمنی دعا و دعای اوالد برای پدر و مادر دعاهای مؤمنین نسبت 

این غیر از وساطت و شفاعت است؟ حاال که ما از مؤمن درخواست کنیم « اللهم اغفر للمومنین و المومنات»خداوند 

دهد ثواب می کنیم و به ما همکه تو برای دعا کن اشکالی دارد؟ قضاء حاجت مؤمن است و او خواسته و ما هم دعا می

 اند.ها هم جهاتی است در روایات فرمودهشود. اینای او دعا کردیم به ما ثواب داده میکه بر خاطر اینبه

 توضیح در آیات نافی شفاعت:
ُقوا َیْومًا الَ »شود در که سوره مبارکه بقره آیه ای که برای نفی شفاعت بیشتر به آن تمسک می   َتْجِزي َنْفٌس َو اتَّ

اسرائیل است که خطاب به بنی« ﴾128﴿البقرة،  ِمْنَها َعْدٌل َو اَل َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة َو اَل ُهْم ُیْنَصُروَن  َعْن َنْفٍس َشْیئًا َو اَل ُیْقَبُل 

ای شما قبول جشود کسی بخواهد بهجای شما قبول نمی گوید بترسید از آن روز که هیچ عدلی بههمین آیه است که می

یاید شفاعت بخشد و گمان نکنید کسی بآیات دیگر جمع شود شفاعت نفع نمی کند که مجازات شود نه، باید به این آیه و

کند و این شفاعت نافع است. شفاعت شرایط و حدودی دارد باید به اذن الهی باشد، توهم نشود که به اعتماد شفاعت 

او رافع تکلیف  جام دهید وطور نیست که شفاعت کارساز باشد شما باید وظیفه و کارهایتان را انشما این کار را بکنید آن

مسیح  کردند و حضرتآیند و هیچ کاری نمیها میشود. کما اینکه بین یهود و نصارا اینطور افکاری بوده که آننمی

 ها را متحمل شود و کارها را تمام کند، این ناظر به این جهات باید باشد. بیاید معاصی آن

روایات زیادی که مجموعًا در حد تواتر هم باشد شفاعت جمعی که  بخشد مسلماً که هیچ شفاعتی نفع نمیاما این

بخشد، به آیه یک نوع تقیید و تخصیصی باید وارد شود. کنند نفع میها شفاعت میها اذن داده و آنخداوند به آن



 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  **** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 ayatollah_morvarid@کانال آیت الله شیخ مهدی مروارید:  |                                                                                 64

 01 الی 10 :شماره جلسه
 اولویرایش 

 تفسیرارج ـخ

 «آیات اعتقادی»
 

جمع شدند که از ها حدذاته بخواهد شفاعت نافع باشد خیر نافع نیست، به اذن الله شفاعت نافع است که باید بین آنفی

 شود. مجموع آیات این مطلب هم از آن استفاده می

 استعانت به غیر خدا قوال و عمال:
ا در این مطلب ر « ایاک نعبدو ایاک نستعین»مرحوم سید جواد بالغی در تفسیر آالء الرحمان کالمی دارد، در 

لله ممنوع و غیر االله است و استعانت بهغیر شود که طلب شفاعت، استعانت بهسوره حمد مطرح کردند که اشکال می

 اند: شرک است ایشان در این مقام گفته

بالوسائل  النحو االول هو االستعانة»غیر خدا قواًل و عماًل به دو گونه است، که که استعانت به، این«تفصیل ذلک» 

ئل شویم ه و قرار داده که به آن مقصود نااستعانت کنیم به وسایلی که خداوند جعل کرد« المجعولة من الّله لنیل المقصود

این وسایل از تسبیبات الهی و جعل و خلق الهی است و « التي هي و ما فیها من التسبیب من جعل الّله و خلقه»که 

این داده  ها را خداوند قرارکه ایناستعانت به این صورت به که وسایلی که خداوند جعل کرده و قرارداده با توجه به این

ت این ها از آن استعانت مذموم نیسیچ اشکالی ندارد ایشان این را در بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین مطرح کرده، اینه

شویم یک نحوه استعانت به وسایلی است که خداوند جعل کرده و طریق عادی هم همین است که ما به اینها متوسل می

 است.بب ها را قرار دادهخداوند س« یا مسبب االسباب»چون راهش هم همین است 

وه دوم این است که نح« و النحو الثاني هو االستعانة باْلله بما هو إله معین بإلهیته و قدرته الذاتیة المطلقة الفائقة.»

تواند هر کاری کنم به اله که قدرت مطلق دارد و میکه من استعانت میاستعانت به اله باشد یعنی انسان معتقد باشد به این

ت عنوان الوهیت. استعانهم بهنجام دهد این استعانت به اله به این صورت اختصاص به خدای ذات اقدس اله دارد آنرا ا

نحو الثاني من في ان ال»االالله. لذا می گویند که  الالهخاطر اینعنوان الوهیت اختصاص به الله تبارک و تعالی دارد بهبه
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نحوه دوم از استعانت که استعانت به اله باشد من حیث هو اله و قدرت ذاتیه « ّله.االستعانة هو المتیقن في قصره علی ال

 «ِلن االستعانة بهذا النحو إذا کانت بغیر الّله کانت تألیها لذلك الغیر و اشراکا بالّله.»این فقط اختصاص به حق متعال دارد 

قد له کسی را الهه خود قرار دارد این صحیح نیست معتاستعانت به این نحو اگر به غیر خدا باشد این در حقیقت غیر از ال

 باشد که قدرت مستقل دارد این شرک هستند.

و ال ریب في أن االستشفاع إلی الّله في دعائه و التوسل إلیه بالنبي )ص( و اِلئمة و اِلولیاء في الحوائج إنما هو » 

عانت به وسایلی است که خداوند جعل کرده و قرار نحو اول است، استاین استعانت به« من االستعانة بالنحو اِلول

 «و إنك إذا سألت حتی من الهمج» است. ها دادهاست و انسان هم معتقد به این هست که خداوند این مقام را به اینداده

لیل به که به چه د « عما یفعلون في توسلهم بالنبي )ص( و اِلئمة و اِلولیاء»های عادی هم سوال کنید حتی اگر از آدم

قالوا انا نستشفع بهم إلی الّله و نقدمهم أمام تضرعاتنا الیه لکرامتهم علیه و وجاهتهم عنده » شوید پیامبر و اولیا متوسل می

زنند حرف بسیار باطلی است که حتی افراد عادی متعارف شیعه ها میاین حرفی که وهابی«. ِلنهم من عباده المکرمین

 صحیح نیست.هم توجه دارند که این حرف 

شما با  «انکم ربما تخاطبونهم بالتضرع و التمجید و طلب الحاجة منهم» ها بگویید اگر به این« فإن قلت لهم»

؟ ها چیستاین« فما هذا»خواهید ها حاجت میکنید و از آنها را تمجید میکنید و آنکنید، تضرع میائمه خطاب می

که نه این کنیم که شفاعت کنندها تضرع میما پیش این« الضراعة لیشفعواقالوا لك تخاطبهم ب»دهند به تو جواب می

و بالتمجید بما هم أهل له احتراما لمقامهم عند الّله و »تضرع می کنیم که خودشان به قدرت ذاتی به ما چیزی بدهند 

کیدا في االستشفاع تشفاع و تأکید کنیم در اسخواهیم کنیم چون میتمجید می« بطلب الحاجة منهم إلحاحا علیهم و تأ

درشان انجام السالم در مقابل پگریه می کنیم که بیایید شفیع شوید و از خدا بخواهند. همان کاری که اوالد یعقوب علیه
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ي﴿یوسف»دادند و پدرشان گفت  در روایت است که وعده داد که سحر شب جمعه « ﴾63، َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُکْم َربِّ

کیدا في االستشفاع و بیانا ِلن شفاعتهم وسیلة ناجحة کما تقول لمقّرب الملك فیما یرجع »عا خواهم کرد. برای شما د و تأ

ما گوید که شکند کسی پیش ملک و سلطان مقرب است به او میتشبیه می« أمره إلی الملك أرید هذا اِلمر منك

 باره وساطت کنید.دراین

خدا که ارحم الراحمین است چه احتیاجی به « ا هي الحاجة إلی االستشفاعفإن قیل ان الّله ارحم الراحمین فم»

قلنا شرع االستشفاع ِلجل الحکمة التي شرع ِلجلها الدعاء کما قال الّله و هو أرحم الراحمین عالم »استشفاع دارید؟ 

راحمین است و به همه چیز هم عالم الخدای متعال که ارحم« الغیب و الشهادة في سورة المؤمن اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُکْم 

است به چه دلیل به بندگان امر کرده که دعا کنند چه احتیاجی به دعا است؟ پس حکمتی دارد توجه بندگان به خواستن 

ی»و طلب، خودش یک مساله ای است، اینها اسباب تقرب بندگان به خدای متعال می شود.  « َن َفاْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ

یَن »ر سورة أعراف یا د همانطور که امر به دعا شده در حالی که خدا احتیاج به دعا ندارد ما « َو اْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ

همین دعا و خواستن مظهر عبودیت و « الدعاء مخ العباده»احتایج داریم که خداوند می خواهد ما بنده و عبد باشیم که 

جا تشریع به در ک« فإن قیل أین شرع االستشفاع»بر آن آثاری مترتب می شود. بندگی در پیشگاه حق متعال است و 

قلنا یکفي في الداللة علی مشروعیته من الکتاب المجید ما ذکرنا من اآلیة السابعة »استشفاع و طلب شفاعت شده است؟ 

ِه َو َما أَ »سوره نساء  94در آیه « و الستین من سورة النساء في لومهم علی عدم مجیئهم ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُیَطاَع ِبِإْذِن اللَّ

ُسوُل َلَوَجُدوا اللَّ  َه َو اْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ ُهْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَک َفاْسَتْغَفُروا اللَّ ابًا َرِحیماً َو َلْو َأنَّ ها به یناگر وقتی ا« َه َتوَّ

ُسوُل »ش تو بیایند، وقتی پیش تو آمدند پی« َجاُءوَک »خودشان ظلم کردند  َه َو اْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ تو که رسول  «َفاْسَتْغَفُروا اللَّ

ابًا َرِحیماً »هستی استغفار کنی  َه َتوَّ قیاد ان الحکمة في ذلك هو تمرینهم علی االن»این اشاره به این است که « َلَوَجُدوا اللَّ
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تیاج ء إلی حضرته و الخضوع لکرامته باالحبالمجي»در مقام رسالت خاضع و منقاد شوید. باید « إلی الرسول و مقام الرسالة

تند افراد را خواس« و طلب االستغفار و شفاعته لهم کل ذلك لکي ینقادوا مستوسقین إلی طاعته في أمور الدین و اْلیمان

جري و هذه المشروعیة ی» ت خاضع باشند. بیت، مقام رسالت کنند که همه در پیشگاه این مقامامتوجه به مقامات اهل

وجهها و حکمتها و علتها في شفاعة اِلئمة و اِلولیاء و لیتنبه المستشفع من استشفاعه إلی کرامة المطیع لّله لطاعته فیحرکه 

ه گفتند شفاعت ککه این از حکمت و مصلحت است، مستشفع متنبه به این مطلب باشد این« ذلك إلی الرغبة في الطاعة

کن چون این مطیع خداست، مقام اطاعت سبب شده که دارای این مقام باشد و این خودش موجب تحریک شخص 

و هذا أمر معروف المشروعیة معمول علیه في اِلدیان الحقة کما حکی القرآن »می شود به اینکه در طاعت رغبت کند 

بنابراین صحبت  «بوا استغفاره لهم فوعدهم یعقوب بذلكالکریم ان أوالد یعقوب نبي الّله استشفعوا بأبیهم إلی الّله و طل

 این است که در مورد احیا است در مورد اموات چطور؟ آنجا حضرت یعقوب زنده بودند.

 استشفاع به اموات:
و ما ذکرناه من الحکمة یجري أیضا علی رسله في االستشفاع بهم بعد وفاتهم »استشفاع به اموات هم روشن است 

خواهند این مکتب باقی بماند، توجه به انبیا، اولیاء و رسل بعد وادار به می« اد الناس إلیهم فیما علموهلکي یحفظ انقی

إلیهم  لکي یحفظ انقیاد الناس»شوند و این حیثیت و توجه مردم به اولیای خدا باقی باشد و لو بعد از فوت اطاعت می

ده که سوال ش« صالح الدارین. و للتنبه ایضا إلی کرامة الطاعة لّله فیما علموه و أمروا به و ارشدوا الیه من امر الدین و

ابه المجید ان قلنا قد عّرفنا الّله في کت»کیفیت استشفاع اموات چگونه است؟ « فإن قال قائل کیف یستشفع باِلموات»

لسخط. و ا مبتالة بالهوان و االنفوس تبقی بعد الموت علی ما هي علیه من المقام النفساني اما متمتعة بمقام الکرامة و ام

نْ  ی اِْلَ ُه َیَتَوفَّ َس فُ قّرب ِلفهامنا القاصرة حالة النفس بعد الموت و بقائها بمقارنة حالتیها في الموت و النوم. فقال جل اسمه اللَّ

ِتي َقضی ِتي َلْم َتُمْت ِفي َمناِمها َفُیْمِسُك الَّ ی ِإنَّ ِفي ذِلَك  ِإلی ُیْرِسُل اِْلُْخری َعَلْیَها اْلَمْوَت َو  ِحیَن َمْوِتها َو الَّ  آَلیاٍت َأَجٍل ُمَسمًّ
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ُروَن  ِه 154و في سورة البقرة »که مرگ را به خواب تشبیه کردند یا آیاتی که « ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ َو ال َتُقوُلوا ِلَمْن ُیْقَتُل ِفي َسِبیِل اللَّ

ِهْم ُیْرَزُقونَ 196و آل عمران  َأْمواٌت َبْل َأْحیاٌء َو لِکْن ال َتْشُعُروَن  ِه َأْمواتًا َبْل َأْحیاٌء ِعْنَد َربِّ ِذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَّ  «َو ال َتْحَسَبنَّ الَّ

م و از این قبیل آیاتی که داللت می کنند بر اینکه نفوس اولیای خدا باقی است و توجه دارند روایت هم در این زمینه 

ل شفاعتنا من ال تنا»ز این قبیل شبهات که مندفع است. برخی چیزها منع از شفاعت می کند زیاد است و شبهه شرک و ا

این هم بابی است در عین حال که شفاعت را اثبات می کنند اما بعضی از اعمال باعث می شود که « استخف بصالته

 لوه و ... باشد. انسان از شفاعت باز بماند که در روایات آمده است مثل کسی که ظالم، مستخف بالص

 

 

 مانده است 17و  19جلسات 

 

 

گاه است: شفیع و مشفوع لهم خداوند به تمام امور  آ

ِذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإاَلّ ِبِإْذِنِه:کیست که بتواند شفاعت کنداال به اذن الهی.  ادامه آیه شریف آیةالکرسی:" َمْن َذا اَلّ

ُهْم:معمواًلدرتفاسیر ودربعضی آیات وروایت همین مطلب راافاده می کندکه ضمیر دراین آیه َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِهْم َوَما َخْلفَ 
به همان شفعاء برمی گردد.کیست که شفاعت کند پیش خدا ،اال بااذن خداوند متعال،خداوند عالم است به مابین ایدی 

اٌد یا که مطرح شد: ُسْبحاَنُه َبْل ِعبشفعاء وماخلفهم که ضمیر به شفیعان برمی گرددکمااینکه درآن آیه سوره انب
ُمْکَرُموَن،الَیسبقوَنه بالقوِل وبَامره یعَملون،یعَلُم مابین ایدیهم:روشن است که مابین ایدیهم به همین عباد مکرمون برمی 

 زگردد که خالصه خداوند که عالم است به تمام احواالت وحاالت وامور این شفعاء،چه آینده چه گذشته وبه همه چی
عالم است.خالصه اینطور نیست که شفعاء ازخودشان یک علمی داشته باشند ومستقل باشندکه خداوند آنهاراعلم نداشته 

گاه است.  باشد،خدابه تمام حاالت آنهاآ
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گاه است.اما آیه  واحتمال دیگر اینکه خداوندبه تمام حاالت وامور کسانی که شفعا می خواهند آنها راشفاعت کنند،آ
آیه به شفعا برمی گرددیابه مشروٌع لهم برمی گردد؟ظاهر سیاق جمله :من ذالذی یشفع عنده اال باذنه:کیست  سیاق وضمیر

که شفاعت کند پیش خدا اال بااذن خدا؛وطبعًامعلوم است که مشفوع له وجودداردواحتمال است که ازنظر عقلی اینطور 
ع لهم رامی و می کنند،خداوند تمام حاالت آن مشفشفاعت بگوییم که این کسانی که انبیا یااولیای خدا درباره آنها 

داندکه چه کاره هستند وچه کرده اند؟درقبل چه کارهایی انجام داده اندوبعدًاچه کاره هستند وهمه این امور تحت احاطه 
 علمی خداونداست واینطورنیست که کسی که میخواهد شفاعت کند یک چیزی رابخواهد اظهار کندکه خدا نداند.چون

درشفاعت های معمولی گاهی اینطور است که مثاًلپیش یک امیری کسی دررابطه بایک مجرمی شفاعت می کند،امیر 
گاهی ندارد وچیزهایی راشفیع درمورد آن مشفوع له که آن امیر خبرندارد ولی درمورد  خیلی وقتها ازحاالت آن فرد آ

 امی داند.خداوند متعال این قضیه منتفی است وخداوند منان همه چیز ر 

مقام خارج اینطور است که کسانی که دربین مخلوقات شفاعت می کنند،گاهی اظهاریک اطالعی درمورد آن مشفوع  در
له می کنندکه آن فرد اطالعی نداردولی درمورد خداوند متعال این حرفهانیست.ولی سیاق آیه کریمه با والیحیطون بشیء 

ست که ضمیر،وماایدیهم وماخلفهم به خود شفعا برمی گردد.احاطه علمی من علمه اال بماشاء وبرخی آیات دیگراین ا
خداوند وقدرت حق متعال تمام اینها درمورد این شفعاست واینهاازخودشان چیزی ندارندکه بخواهند اظهار اطالعی 

داوند اطالع خبکنندکه خداوند خبرنداشته باشد وبه التزام هم داللت می کند که آنها نمی توانندیک چیزی بگویندکه 
نداشته باشد،منتهی خداوند برای تشریف مقام این شفعا،مقام شفاعت رابه اینها داده وگاهی هم امر فرموده که شماباید 
ازاین راه واردشوید،راجع به اهل بیت)ع(که آنها باید شفیع شماباشند.برای ابراز مقام تقرب اینها،خداوند متعال حق 

 کرده ولی همه اینهادرمحدوده علم الهی است.شفاعت رابه اینهاداده وترسیم 

بعضی اینطور تفسیر کرده اند:یعلم مابین ایدیهم وماخلفهم کنایٌة عن احاطته تعالی بماهم حاضٌرمعهم موجوٌد عندهم  
 وبما هو غائٌب عنهم،آٍت خلَفٌهم.

 مراد از "ما بین ایدیهم و ما خلفهم":

ارد به مابین ایدی شفعا وماخلفهم:تفاسیر اتفاق دراین جهت دارندکه مابین معنای مابین ایدیهم وماخلفهم:خداوند علم د
ایدیهم یعنی مامضی وماخلفهم یعنی ماهو آٍت؛ یا اینکه یعلم ماکان ویعَلٌم مابعُده؛آن کارهایی که انجام داده اند واالن 

أتی من خواهد افتاد)وماخلفهم(،ی پیش روی آنها حاضر است ووضعیت کنونی آنها)مابین ایدیهم(وجریانی که بعدًااتفاق
 ورائهم وبعدًامی آید وهنوز وارد نشده است یعنی علم به آتیه.
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مابین ایدیهم علم به مامضی وفعال است وماخلفهم یعنی علم بما هو آٍت که بعدا می آید.تقریبًاتفاسیر دراین جهت اتفاق 
 آورده است: یعلم مابین ایدیهم وماخلفهم کای المالئکةُ دارند.در تفسیر آل الرحمن مرحوم نراقی به طور مختصر اینطور 

والجن واالنس من العقالء الذین یصٌح نفی الشفاعة عنهم باثباتها لهن بوجٍه :یعنی این مالئکه،جن،انس،آن عقالیی که 
 گاهی ممکن است دربعضی موارد شفاعت کنندوگاهی هم شفاعت نکنند ومراد همان شفعا است.هم می توانیم شفاعت

راازآنها نفی کنیم چون آنهاکه به اختیار خودشان نیستند وهم می توانیم برای آنها شفاعت رااثبات کنیم درمواردی که 
 خدابرای آنها اذن به شفاعت داده است؛حاال این ضمیر ایدیهم به آنهابرمی گردد.

ال ماضی لفهم :مابین ایدیهم احو یادرتفسیر شریف الهیجی که تفسیر فارسی است آمده که مراد ازمابین ایدیهم وماخ
است ومراد ازماخلفهم،احوال مستقبل است .چنانچه علی بن ابراهیم روایت کرده است که :یعلم مابین ایدیهم وماخلفهم 

 کای یعلم ماکان ومالم یکن بعده.

الم یکن خلفهم کای مدرتفسیر برهان روایتی است ازامام رضا)ع( که فرمودند:مابین ایدیهم،َفامور االنبیاء وماکان وما
 بعده: مابین ایدیهم یعنی کارهایی که انبیا انجام دادندوآنچه که محقق شده است وماخلفهم یعنی مالم یکن بعده.

ممکن است وجوه دیگری گفته شده باشد ولی تقریبًااتفاق نظر است واین وجه نسبت به سایر وجوه اقوی است وروایات 
 هم این جهت راتأیید می کند.

 بندی:جمع 

خالصه آیه مبارکه به صورت اجمال چون دراین مقام است که:شفعا هم ازخودشان که علم واطالعی ندارند،هم 
گاه است وحتی شفاعتی که می کنند  محکومند به قدرت الهی وهم محکومند به علم الهی؛ خداوند به تمام امور آنها آ

است که آنها شفاعت کنند.والیشفعون اال لمن ارتضی ولی درمورد کسانی است که خداوند به آنها اجازه داده وراضی 
خوب افراد مأمورند که ازاین راه وارد شوند.اگر بخواهیم تشبیه کنیم اگر کسی بخواهد قدمی را واسباب تکوینیه ای که 

عال متدرعالم هست رابرداردوکاری راانجام دهد نیازمند اسباب است وباید ازراهش واردشود ومسبب االسباب خداوند 
است ولی خداوند متعال این انسان راسبب قرارداده است وتمام این سببیت همه تحت احاطه وقدرت الهی است؛همینطور 
درامور تشریعی ودرعقوبت هاودرثواب ها وامثال اینها هم خداوند متعال یک اسبابی راقرارداده است،اسباب مغفرت 

ن راه وارد شوید.مثاًل اینکه خداوند رابه پیامبر مکرم اسالم وائمه الهی،اسباب قضاء حوائج، وامر نموده است که ازای
اطهار)ع(قسم دهیم وهمین سوگنددادن وقسم دادن وتوجه به اهل بیت)ع( وانبیای الهی همه خودش جزو مصالحی است 

داوند ست که خومصلحت داردکه مردم دور اینها جمع شوند وبه اوامر اینها مؤتمرشوند وهمه اینهاروی مسائل تکوینی ا
 متعال امر نموده است وماباید ازهمین راه واردشویم وآنها هم بااذن الهی شفاعت می کنند)الیشفعون اال لَمن ارتضی(
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 صدر آیه و بعض از صفات الهی:

 درصدر آیة الکرسی به بعضی ازصفات الهی تذکر داده شد:

حق  االرض،ملکیت ومالکیتکلمه حی وقیوم ؛ال تأخذه سنة والنوم،له مافی السموات ومافی 
 متعال وقدرت وسلطنت خدای متعال،وحیات خداوند متعال اثبات شد .

یک اسمی است که مفهم علم وقدرت خداوند متعال است،خداحّی است به معنای حقیقی کلمه؛هم عالم است  حی  
وم(وهم قادر  م بالذات وحیات ذاتیکه اشاره به دوتا صفات ازصفات ذاتی خداوند متعال است.وعل )الحی   القی 

 خداوند متعال که برگرفته ازحیاتی نیست.

محاط به عجزوارد نمی شود مثل انسانها نیست که سنه ونوم خداوند رافرابگیرد،واین همه ال تأخذه سنة والنوم:
 برگرفته ازعلم خداوند متعال است.

صفات  ندکه کل این آیات اشاره بهسلطنت مطلقه خداوند متعال رااثبات می ک له مافی السموات ومافی االرض:
 ذاتی حق متعال است.

ِنه
ْ

َفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإذ
ْ

ذي َیش ا الَّ
َ

تأکید همین مطلب است که کسی که شفاعت می کند باید بااذن الهی  :َمْن ذ
 نباشد چون همه درتحت سلطنت حق متعال است وهیچکس ازخودش استقاللی ندارد،خداوند باید این مقام رابه آ

 شخص بدهد.

کید براین مطلب که شفعا ازخودشان چیزی ندارند وهمه شفعا درتحت علم  یعلم مابین ایدیهم وماخلفهم: تأ
الهی هستند،محکوم به علم خداوند متعال هستند، حق متعال ازآینده وگذشته این شفعا اطالع دارد.آنچه که تاحاال انجام 

 خواهدشد،همه تحت علم الهی است. گرفته وآنچه که بعدًابه نسبت این شفعا واقع

این جمله شریفه راجع به این است که آیاامکان دارد خداوند متعال به  والیحیطون بشیء من علمه اال بما شاء:
بنده ای علوم راتعلیم کند؟وبا اذن خدا آنها عالم باشند؟فی الجمله این آیه می رساندکه اگر خداوند بخواهدمی 

ومات قراردهدولی این احاطه باید بااذن خداوند باشد.یعنی خیال نشود که اینها علمی که تواندشخصی رامحیط به معل
دارند،علم ذاتی است که خداوندازآنها اطالعی ندارد،خیر بلکه علم اینها محکوم به خداست،عالمًابتعلیم الله تبارک 

ند لمی که دارد بااذن الهی،علم پیدامی کوتعالی،اینها همه ناظر به علم ذاتی حق اقدس متعال است به اینکه هرکس هرع
نه اینکه بالذات عالم باشد.واذن خداوند دراینجا معتبراست واین نشانه یک نوع تباین وجودی وذاتی است نه اینکه روی 

 بعضی مسالک  وگفته ایشان اینها عین وجودندوعلم هم عین وجوداست بنابراین اال بماشاء معنی ندارد.
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ومظهر این مطلب است که دوتاشیء ودومطلب )علم خداوند وعلمی که خداوند به هرکسی بخواهد  این آیه کریمه مفهم
تعلیم می دهد( است وووحدت دراینجا نیست،باید به اذن خداوبه مشیت الهی این افراد علم پیداکنند،علمشان هم علم 

 ذاتی نیست.

عاء خودشان به این مطلب رسیدیم که شف شاء:والیحیطون بشیء من علمه اال بمادرادامه آیه شریفه آیةالکرسی،
چه آینده وچه گذشته وچه آنچه که حاضرپیش یعلم مابین ایدیهم وماخلفهم:چیزی نمی دانندکه خدانداند،

آنهاست،آنچه که بعدًاپیدامی شود تمام اینهادرپیشگاه حق متعال معلوم ومشهوداست.آنهاخودشان محکومند ومعلول 
تعال شامل تمام این شفعا هم می شود وآنها ازخودشان چیزی ندارند)نه علمی ونه قدرتی(لذا علم الهی هستند.علم حق م

اگر هم شفاعت کنند،شفاعت صحیح وثابت است ولی به اذن الله تبارک وتعالی وخداوند برای اینکه عظمت ومحبوبیت 
مثل متعال شفاعت می کنند واشخاص وافرادی رااثبات کندبه آنهامقام شفاعت تفویض کرده است که بااذن خدای 

اسباب ظاهری است که اگر انسان خواسته باشد کاری انجام دهد،باید به یک وسیله ای متوسل شود وحال اینکه تمامی 
این اسباب به اذن الهی سببیت دارند؛اینجاهم همینطوراست ویک نحوه سببیتی است وخداوندمتعال به مصالحی که دیده 

افرادی داده است وشفاعت آنها پذیرفته می شود وخود شفعاء محکوم به علم وقدرت الهی است این مقام شفاعت رابه 
 هستند.

 این شفعاء نمی توانند احاطه علمی پیداکنندوعالم شوند،اینها ازخودشانوالیحیطون بشیء من علمه اال بماشاء:
عالم می کندواین علم ذاتی  علمی ندارندوعلم منحصراست به ذات اقدس الهی وخداوندمتعال هرکه راکه بخواهد

 منحصربه حق تعالی است وبقیه اگرعالم هستند،به اذن خداعالم می شوند.

اینجا یک بحثی مطرح است به عنوان علم غیب،که درآیاتی هست :الیعلم َمن فی السموات واالرض ،نفحات الغیب 
اقدس حق متعال وشخص دیگری عالم الیعلمها اال هو وظهور این آیات این است که علم غیب منحصر است به ذات 

نیست به غیب؛علم غیب درانحصارذات اقدس حق متعال.پس بنابراین اگر کسی ادعاکندکه من علم غیب می دانم این 
خالف آیات است یامثاًلدرروایات زیادی هست که ائمه)ع( عالم به غیب هستندواخبارواطالع می دادندازچیزهایی که 

الم بودند.مثاًلتوهم میشود که این باآیات تضاددارد وعلم غیب فقط منحصر به حق متعال دردیگران مخفی بوده وآنهاع
است.همان شبیه شبهه ای که درباب شفاعت گفته شد که دروهابیت واینهامطرح است که شفاعت نیست وشفاعت فقط 

ات ابش روشن است،آیمنحصربه ذات اقدس الهی است،شبیه به این مطلب درعلم غیب هم گاهی مطرح می شود؛اما جو 
مختلفی دراینجاداریم وجمع بین آیات اقتضامی کند همین مطلب راکه علم غیب به اشیایی که ازحواس 
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ماغائبند،حاالنسبت به گذشته یاآینده یانسبت به حال وآنچه که غائب ازعقول ماست،وبه اوعلم نداریم؛خداوند متعال 
اقدس متعال،منتهی خداوندمتعال اگر بخواهد جمعی رابه این غیب  عالم به همه آنهاست ومنحصر است این علم به ذات

 عالم می کندحاال کم زیاد ومختلف می شود.

درآیات کریمه به این مطلب اشاره شده است ووقتی خداوندمتعال خبرازاخباری که ازانبیای سابق است می دهد،حضرت 
:این خبرهایی که می دهیم از اخبار غیب است که  عیسی،حضرت موسی)ع( ودرادامه می فرماید: ذالک من انباءالغیب

به تووحی می کنیم ،یعنی تواطالع نداشتی ومابه تواطالع می دهیم،پس می شود که بنده ای به تعلیم خدا عالم شود،خود 
این آیات شاهد براین مطلب است.درسوره آل عمران هست که بعددازاینکه جریان حضرت عیسی ومریم)س(را 

اوند می فرماید:ذلک من انباء الغیب نوحیها الیک ودرسوره مبارکه جن،می فرماید که خداوند متعال فرمودند،بعدخد
عالم غیب است واحدی رابراین غیب اطالع نمی دهد،االکسی که مورد رضای حق متعال باشد وبخواهدخداوند به آنها 

م غیب ند رضایت داده که اینها عالم به علعلم غیب راتعلیم کند که عبارتست ازرسول)ص( به عنوان یک فردی که خداو 
 شوندوازاین قبیل آیات.

ودر سوره نحل آمده است:هیچکس غیر ازالله ،عالم به غیب نیست.طبیعتًاوقتی جمع بین این آیات کنیم مقصود این 
علم  هاست که اواًل وبالذات علم اولی مخصوص است به خدای متعال واوست که عالم به همه اشیاء است وبقیه هرک

 دارد،به اذن الهی است که عالم می شود.

حاال این مطلب اختصاص به علم غیب هم نداردوحتی درعلم های حضوری ووصولی وهمین مواردی که ماعلم به اشیا 
پیدامی کنیم ومی بینیم،همه به اذن الهی است ومسلک توحیدومعارف الهی است کمااینکه توانایی وقدرت ما بسته به 

این قدرت رااعطانموده است،حاال نتعلق  به ما باشیم و قادر خواسته است که ما خداوند الهی است ومشیت  قدرت و
لم همه اینها ع گاهی اموری است که غائب است و علم گاهی وقتها نور حاضر است که به صورت عادی می بینیم و

تعال است م فضل خداوند یی است واساس معرفت به این است که علم اعطا منتهی علومی که پیش ماحاضراست، است،
 سیم ؛امابه یک نتیجه ای می ر  می کنیم و فکر نگاه می کنیم و می فهمیم، طبیعی شده است که ما یک چیز عادی و و

آن مورد به جایی نمی رسد که این عالم کی خلق شده است  در فکر ما خارج است و حواس عقول ما چیزهایی که از در
 ا هست که مانمی دانیسم وعلم به آنهاراهی پیدانکرده است وممکن است یک ظنیات ووچیست و...؟وخیلی چیزه

ی به اینها اینها طبیعتًا روشن است که کس و اما آن علمی که واقعًادانایی باشد،تحقق پیدانمی کند حساب هایی شده باشد
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م ومشکلی درکارنیست وخود آیات هاگر خداوند اراده کند،انسان عالم می شود  عالم نیست ولی به نسبت همین اشیا،
 اشاره به همین مطلب دارد که عالم الغیب فالیظهر به احدًا ااًلبمن ارتضی

درآیةالکرسی هم بیان شده است که مردم،افرادیا شفعاء احاطه به هیچ مقداری ازعلم خداپیدانمی کنند،اال به همان 
داوند بخواهدکه کسی عالم به غیب شود.)والیحیطون مقداری که خداوندبخواهد واین استثنا داردوممکن است که خ

 بشیء من علمه ااّل بماشاء(

ُه السموات واالرض: کرسی خداوند متعال،فراگیراست به نسبت آسمان هاوزمین، وهمه محاطند به َوِسَع ٌکرسی 
تعبیرات یات،در کرسّی الهی.کرسی خداوند متعال وسعت دارد.قبل ازاینکه به روایات رجوع کنیم وباصرف نظر ازروا

عرفی کرسی به معنای تخت هایی است که پایه کوتاهی دارندکه عرش به معنای تخت های پایه بلنداست که سیطره 
دارد.گاهی مثاًلتعبیر می شود که تخت سلطنت الهی،آسمان ها وزمین رافراگرفته است وکنایه است ازاینکه خداوندمتعال 

ر نیست که منحصرباشد به یک جایی وتخت های سلطنتی درموردی است که سلطنت دارد برکّل آسمان هاوزمین واینطو 
سلطان برروی آن نمی شنیداما نه ،تخت الهی فراگیراست.)سلطنت الهی وقدرت خداوند متعال،احاطه خداوندمتعال تمام 

 آسمان وزمین رافراگرفته است.

 تفحصی در معنای "کرسی":
ای کرسی آمده است،چون بعضی ازروایات هم کرسی رابه معنای علم می گاهی باصرف نظر ازروایاتی که راجع به معن

دانند)کرسّیه یعنی علم خداوندمتعال(؛یک معنااین است که بگوییم یک معنای کنایی است ازوسعت قدرت حق متعال 
ک وجهی یوالیتناهی است که فراگرفته است همه آسمان هاوزمین را،تکمام اشیاء وسموات واالرض ومافوق آنها، واین 

است که گاهی گفته می شود که به معنای یک قلمروی حکومت وسلطنت خداوندمتعال است وگاهی همین تعبیربه علم 
می شود به این معنا که نفوذ علم خداوند متعال،آسمان وزمین رافراگرفته است یعنی خداوند متعال،عالم است به کّل 

قدرت عبارتست ازآن توانایی،سلطنت ؛وعلم عبارتست ازآن  کند: قدرت مفهومًاباهم فرق می اشیاء.چون حیثیت علم و
 و"متعال است  مقام ذات اقدس حق متعال، عین ذات خداوند همه در مفهوم دارد ولو اینها دو مقابل جهل و روشنایی،در

.گاهی در()قا یک مفهوم قدرت است و مفهوم است ویک مفهوم علم است)عالم( ولی دو "الیتوهم کیفیته الیتصور و
 این مطلب است . روایات شاهد بر علم است که برخی از این کرسّی کنایه از
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 برخی از زمین و همه آسمان و محیط بر و زمین هاست، و آسمان ها عرش به عنوان یک موجودی وسیعتر از کرسّی و
 این مطلب داللت دارد. روایات هم بر

وبیاناتی ازبرخی ازحکمانقل شده است که مرحوم عالمه  بحثی دررابطه باعرش وکرسی دارند 53ج-دربحاراالنوار
مجلسی می فرمایندکه اینهایک چیزهایی گفته اندولی ربطی به روایات نداردمثاًلگاهی به افالک و...ضمیمه شده 

نایش این نیست که مع اگر سند روایاتی ضعبف باشد لزوماً  برخی غیرمعتبراست،و و برخی روایات معتبر است.البته سند
ه جمع بندی این مسئل لله باید درء ان شا و روی این روایت وجود ندارد پافشاری بر اما به لحاظ اعتبار، وایت جعلی باشدر 

 شود.
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مالحظات: چاپ اول این کتاب در سال ، محقق/ مصحح: علی اکبر غفاری، ایران -مکان چاپ: تهران، چاپ: چهارم
 .باشدق می ه 1833

، محقق ق 491، تاریخ وفات مؤلف: ی، محمد بن الحسننام کتاب: تهذیب اِلحکام) تحقیق خرسان(، نویسنده: طوس
، ، ناشر: دار الکتب اْلسالمیه11، تعداد جلد: ، زبان: عربی، موضوع: کتب اربعه/ مصحح: خرسان، حسن الموسوی

 و نوبت چاپ: چهارم. ق 1417، سال چاپ: مکان چاپ: تهران

، محقق / مصحح: ق 1114، تاریخ وفات مؤلف: حمد بن حسننام کتاب: وسائل الشیعة، نویسنده: شیخ حر عاملی، م
، ناشر: مؤسسة آل البیت علیهم 81، تعداد جلد: ، زبان: عربی، موضوع: جوامع رواییمؤسسة آل البیت علیهم السالم

 ، و نوبت چاپ: اول.ق 1416، سال چاپ: ، مکان چاپ: قمالسالم

محقق / مصحح: ، ق 831تاریخ وفات مؤلف: ، بن بابویه، محمد بن علینویسنده: ا، نام کتاب: التوحید) للصدوق(
سال چاپ: ، مکان چاپ: ایران؛ قم، ناشر: جامعه مدرسین، 1تعداد جلد: ، زبان: عربی، موضوع: کالم، حسینی، هاشم

 .نوبت چاپ: اولو  ق 1863

محقق  ق 1111، تاریخ وفات مؤلف: بن محمد تقی بیروت(، نویسنده: مجلسی، محمد باقر -نام کتاب: بحار اِلنوار) ط
، ، ناشر: دار إحیاء التراث العربي111، تعداد جلد: ، زبان: عربی، موضوع: جوامع روایی/ مصحح: جمعی از محققان

 .و نوبت چاپ: دوم ق 1418، سال چاپ: مکان چاپ: بیروت

لف: ، تاریخ وفات مؤ نده: مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، نویسنام کتاب: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول
، ناشر: دار الکتب 29، تعداد جلد: ، زبان: عربی، موضوع: کتب اربعه، محقق / مصحح: رسولی محالتی، هاشمق 1111

 و نوبت چاپ: دوم. ق 1414، سال چاپ: اْلسالمیة، مکان چاپ: تهران

، محقق / مصحح: 4، تاریخ وفات مؤلف: قرن ن شعبه حرانی، حسن بن علی، نویسنده: ابنام کتاب: تحف العقول
، سال چاپ: ، مکان چاپ: قم، ناشر: جامعه مدرسین1، تعداد جلد: ، زبان: عربیغفاری، علی اکبر، موضوع: اخالق

 و نوبت چاپ: دوم. ق 1898/  1414
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 551آمدی، عبد الواحد بن محمد، تاریخ وفات مؤلف: ، نویسنده: تمیمی نام کتاب: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم
، مکان ، ناشر: دفتر تبلیغات1، تعداد جلد: ، زبان: عربی، موضوع: گوناگون، محقق / مصحح: درایتی، مصطفیق

 و نوبت چاپ: اول. ش 1899، سال چاپ: چاپ: ایران؛ قم

اریخ وفات ، تیسنده: قّمی، صدوق، محّمد بن علی بن بابویه، موضوع: منابع فقه) روایی(، نو نام کتاب: معاني اِلخبار
، ناشر: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین 1، تعداد جلد: ، قطع: وزیری، زبان: عربیق ه 831مؤلف: 

ی که آقای علی او مالحظات: این کتاب از روی نسخه ایران -، مکان چاپ: قمق ه 1418، تاریخ نشر: حوزه علمیه قم
 ق اقدام به نشر آن کرده افست شده است. ه 1876اکبر غفاری در سال 

فات مؤلف: ، تاریخ و نام کتاب: شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، نویسنده: ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبه الله
، ناشر: مکتبة آیة 11، تعداد جلد: : عربی، زبان، موضوع: گوناگون، محقق / مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضلق 959

 و نوبت چاپ: اول. ق 1414، سال چاپ: ، مکان چاپ: قمالله المرعشي النجفي

، ، زبان: عربیم، قرن: شش، موضوع: اجتهادینویسنده: طبرسی فضل بن حسننام کتاب: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 
و تحقیق: با  ، نوبت چاپ: سومش 1872، سال چاپ: و، مکان چاپ: تهران، ناشر: انتشارات ناصر خسر مذهب: شیعی

 .مقدمه محمد جواد بالغی

، قرن: ، موضوع: قرآن به قرآن و اجتهادی، نویسنده: طباطبایی سید محمد حسیننام کتاب: المیزان فی تفسیر القرآن
، مکان چاپ: ی مدرسین حوزه علمیه قممی جامعه، ناشر: دفتر انتشارات اسال، مذهب: شیعی، زبان: عربیچهاردهم

 .ق 1417سال چاپ: و  قم

، ارسی، زبان: ف، قرن: پانزدهم، نویسنده: مکارم شیرازی ناصر، موضوع: اجتماعی و اجتهادینام کتاب: تفسیر نمونه
 :، تحقیقت چاپ: اول، نوبش 1874، سال چاپ: ، ناشر: دار الکتب اْلسالمیة، مکان چاپ: تهرانمذهب: شیعی
 توضیح: کام.

مذهب: ، یزبان: عرب، قرن: یازدهم، موضوع: روایی، نویسنده: بحرانی سید هاشم، نام کتاب: البرهان فی تفسیر القرآن
تحقیق: قسم الدراسات االسالمیة ، نوبت چاپ: اول، ق 1419سال چاپ: ، مکان چاپ: تهران، ناشر: بنیاد بعثت، شیعی

 ل.توضیح: کامو  قم -البعثة موسسة



 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  **** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 ayatollah_morvarid@کانال آیت الله شیخ مهدی مروارید:  |                                                                                 78

 01 الی 10 :شماره جلسه
 اولویرایش 

 تفسیرارج ـخ

 «آیات اعتقادی»
 

، تاریخ ، نویسنده: یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، موضوع: فقه فتوایینام کتاب: العروة الوثقی فیما تعم به البلوی
، تاریخ نشر: ، ناشر: مؤسسة اِلعلمي للمطبوعات2، تعداد جلد: ، قطع: وزیری، زبان: عربیق ه 1887وفات مؤلف: 

 .لبنان -، و مکان چاپ: بیروت، نوبت چاپ: دومق ه 1416

 

 

 

 

 


