
عاتکه اصل نژادی*

 چکیده
یشــۀ »و ـ س ـ ل« بــه معنــای تقــرب و وســیلۀ نزدیکــی بــوده و یکــی  »وســیله« و »توّســل« از ر

ری  کــه بررســی جایــگاه و اهمیــت آن ضــرو بــردی در فرهنــگ دینــی اســت  کار از مفاهیــم 

کــه در رفــع نیازهــای  می نمایــد. توســل یکــی از اســباب هدایــت و معرفــت محســوب می شــود 

ــا ســبب و شــفاعت نیــز ارتبــاط  ــر اســت. بحــث توســل از نظــر مفهــوم و مصــداق ب بشــری مؤث

دارد و بررســی ایــن واژه هــا در پرتــو قــرآن و ســّنت از مناســب ترین شــیوه ها محســوب می شــود. 

رهــای دینــی و عقیــدۀ توحیــدی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد،  کــه مســألۀ توســل بــا باو از آنجــا 

در مــواردی شــبۀ شــرك آمیــز بــودن آن مطــرح می شــود. حتــی فرقه هــای مختلــف اســالمی، 

گاهــی موجــب نفــی و تکفیــر همدیگــر شــده و زمینــۀ  برداشــتی متفــاوت از ایــن مســأله دارنــد و 

ــن رو، بررســی ایــن موضــوع از جوانــب مختلــف رده اســت. از ای کینــه و دشــمنی را فراهــم آو

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث  * 
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حائز اهمیت بوده و تحلیل آن می تواند بسیاری از شبهات و اختالفات را برطرف سازد. 

کلیدواژه ها: توسل ، وسیله، سبب، تقّرب، شفاعت.

مقدمه
کــه انســان موجــودی اجتماعــی اســت، رشــد و تکامــل او در متــن اجتمــاع و در  از آنجــا 
ارتبــاط بــا دیگــران تحقــق می یابــد. از طرفــی نظــام هســتی در بســتری از اســباب و علــل همــراه بــا 
تأثیــر و تأّثــر تحقــق یافتــه اســت. چنیــن وضعیتــی؛ جامعــه انســانی را در حالــت نظــم و انضبــاط 
کــه برخــی از افــراد جامعــه بــا بعضــی دیگــر دارنــد، بــرای نظــم در امــور  قــرار داده اســت. تفاوتــی 
گــذران  کارهــا و  گیــرد و افــراد جامعــه همدیگــر را در  آن هــا بــوده تــا تســخیر متقابــل صــورت 
کــه بهره کشــی و همــکاری در  یــر همیــن معنــا را تأییــد می کننــد  زندگــی یــاری رســانند. آیــات ز
ری اســت و چنیــن حالتــی الزمــۀ حیــات اجتماعــی محســوب  جامعــۀ بشــری دوجانبــه و ضــرو

می شــود:
َمــا  ِفــى  ِلَیْبُلَوُكــْم  َدَرَجــاٍت  َبْعــٍض   

َ
ــْوق

َ
ف َبْعَضُكــْم  ــَع 

َ
َوَرف ْرِض 

َ
اْل  

َ
َخَاِئــف َجَعَلُكــْم  ــِذی 

َ
اّل >َوُهــَو 

کــه شــما را در زمیــن جانشــین یکدیگــر قــرار داد و برخــی  کســی  آَتاُكْم<)األنعــام، 165/6(؛  »اوســت 
از شــما را بــر برخــی دیگــر بــه درجاتــی برتــری داده اســت تــا شــما را در آنچــه بــه شــما داده اســت 

بیازمایــد«.
 

َ
ِخــذ

َ
 َبْعــٍض َدَرَجــاٍت ِلَیّت

َ
ــْوق

َ
ْعَنــا َبْعَضُهــْم ف

َ
ْنَیــا َوَرف

ُ
ــَتُهْم ِفــى اْلَحَیــاِه الّد

َ
َســْمَنا َبْیَنُهــْم َمِعیش

َ
>َنْحــُن ق

زی آن هــا را در میانشــان تقســیم  ا< )الزخــرف،43/ 32( ؛»مــا در زندگــی دنیــا رو ّیً َبْعُضُهــْم َبْعًضــا ُســْخِر
کردیــم و برخــی از آنــان را بــر برخــی دیگــر، برتــری دادیــم تــا از همدیگــر بهره منــد شــوند«.

بــه  رســیدن  بــرای  فراوان-بالقــوه-  اســتعداد  داشــتن  علی رغــم  انســان  دیگــر،  ســوی  از 
کمــال و مقــام  خلیفــة اللهــی، در طــی ایــن مســیر ناهمــوار -بالفعــل- ضعیــف و  قله هــای 

ناتــوان اســت و بــه اســباب و مســاعدت دیگــران نیــاز دارد.
ا< )النساء،4/ 28(؛ »انسان، ناتوان آفریده شده است«.

ً
ْنَساُن َضِعیف >ُخِلَق اْلِ

کمــاالت انســانی بــه مراتــب بیشــتر از  کســب  ایــن ضعــف و ناتوانــی در مســائل معنــوی و 
ــه خــدا و  ــرای رســیدن ب ــن رو انســان ب ــع نیازهــای زندگــی دنیــوی اســت. از ای ــور مــادی و رف ام
رنــدۀ  کــه برآو ســعادت ابــدی بــه غیــر خــود نیــاز دارد و مســتعان حقیقــی، خداونــد متعــال اســت 
ردگار و بــرای رســیدن انســان  نیازهــای انســان اســت و ســایر اســباب و علــل در طــول ارادۀ پــرو
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بــه خداســت. 
ــر اســباب درونــی همچــون عقــل و تدبیــر،  خالــق ایــن نظــام بــرای هدایــت انســان، عــالوه ب
کتــاب آســمانی فــرو فرســتاده اســت و بــا ترســیم شــریعت و انــواع  اســباب بیرونــی مثــل پیامبــر و 
کــه همگــی در راســتای رســیدن  عبــادات، مســیر حرکــت و هدایــت بشــری را هموارتــر ســاخته 

بــه خــدا و ســعادت ابــدی، بــه عنــوان اســباب و وســائل محســوب می شــوند. 
دعــا و اعمــال صالــح و محبــت اولیــای الهــی و توســل بــه آن هــا از بهتریــن و مطمئن تریــن 
ــَن  ِذی

َ
ــا اّل َه ّیُ

َ
ــا أ ــاری می کننــد. >َی کمــال و بندگــی ی کــه انســان را در طــی مســیر  اســبابی هســتند 

ــِه اْلَوِســیَله< )المائــدة،35/5(. ــوا اهَّلَل َواْبَتُغــوا ِإَلْی
ُ

ق
َ
ــوا اّت آَمُن

انســان بــرای تحصیــل کمــاالت ـ اعــم از مــادی و معنــوی ـ بی تردیــد بــه غیــر خــود؛ یعنــی: بــه 
خــارج از محــدودۀ وجــودی خویــش نیازمنــد اســت. موجــودات فراوانــی از جمــاد و نبــات و حیوان 
و انســان از زمیــن و آســمان بایــد دســت بــه کار باشــند تــا انســان بتوانــد در پرتــو خاصیــت وجــودی 
کمــاالت مــادی و معنــوی  آن هــا، قســمتی از کمبودهــا و نقائــص خــود را بــر طــرف ســازد و بــه 
دســت یابــد. البتــه در ســایر موجــودات نیــز ایــن جریــان وجــود دارد. یعنــی: هــر یــک از آن هــا بــرای 
کمــال برســند.  کــه در تأثیــر و تأّثــر از آن هــا بــه  رســیدن بــه کمــاالت خــود، نیــاز بــه موجوداتــی دارنــد 
ایــن همــان قانــون توّســل می باشــد کــه یــک واقعیــت تکوینــی و یــک ناموس مســلم طبیعی اســت 

کــه در نظــام خلقــت عالــم و آدم برقــرار بــوده و در همــه جــا مشــهود و عیــان اســت.
گســترده اســت. انســان بــرای رســیدن بــه  دایــرۀ ایــن قانــون در امــور معنــوی انســان نیــز 
هدایــت و معرفــت  الهــی نیازمنــد توســل بــه اســباب می باشــد. امــا چگونگــی مراجعــه و برخــورد 
ــر از جهان بینــی و ایدئولــوژی  ــوده و متأث ــا توحیــد ب کــه مرتبــط ب ــا ایــن اســباب، اصلــی اســت  ب
گشــته  هــر شــخص می باشــد. بنابرایــن باعــث چالش هــای فراوانــی در بیــن فرقه هــای اســالمی 
گشــته و هــر  اســت. از یــک ســو ســلفّیون از أهــل ســنت و در رأس آن هــا وهابیــان، دچــار تفریــط 
یی، دســته ای از شــیعیان ســطحی نگر دچــار  یــارت را شــرک می داننــد. از ســو نــوع توســل و ز
گشــته و بــرای اســباب،  گاهــی از حــوزۀ توحیــد خــارج  افــراط شــده و در بهره گیــری از اســباب، 

ــوند. ــل می ش ــتقالل قائ اس

1. معنای لغوی وسیله
گاهــی  کلمــه  کلمــۀ »وســل« بررســی شــده اســت. ایــن  کتاب هــای لغــت در ذیــل  وســیله در 
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ینــد آمــده، و گاهــی بــه  کــه بــه واســطۀ آن بــه چیــزی تقــرب جو مشــتق از وســل و بــه معنــای آنچــه 
کلمــه بــه معنــای خــوب، قــرب و نزدیکــی  معنــای درجــه ای در بهشــت بیــان شــده اســت. ایــن 

نیــز آمــده اســت.
یســد: وســَل فــالن الــی اهلل وســیلًة؛ إذا عمــل عمــاًل تقــرب  کتــاب العیــن می نو فراهیــدی در 
کــه موجــب تقــرب  کار بــرد، یعنــی: عملــی  بــه إلیــه؛ فالنــی بــرای تقــرب بــه خــدا وســیله ای بــه 

اســت انجــام داد.1
یســد: وســل:  الوســیلة: المنزلــة عنــد الملــك؛ جایــگاه نــزد پادشــاه. و  إبــن منظــور می نو
گاهــی بــه  الوســیلة: الّدرجــة؛ وســیله بــه معنــای درجــه نیــز آمــده اســت. و الوســیلة: القربــة. 

معنــای قــرب و نزدیکــی آمــده اســت. 
و الوســیلة:الوصلة و القربــی، و جمعهــا الوســائل؛ وســیله، ارتبــاط و نزدیکــی بــوده و جمــع 
آن، وســائل اســت... وّســل فــالن الــی اهلل وســیلًة؛ فالنــی کاری کــرد کــه به واســطه آن بــه خداوند 

متعــال نزدیــک شــد. 2
 :>

َ
ــِه اْلَوِســیَلة در مجمــع البحریــن نیــز چنیــن آمــده است:»وســل«؛ قولــه تعالــی: >َواْبَتُغــوا ِإَلْی

ــی. و فــی الدعــاء:»و أعــط محمــدًا؟ص؟ الوســیلة«. ــی اهلل تعال ــة إل أی القرب
وســل: الوســیلة: المنزلــة عنــد الملــک. والوســیلة: الوصلــة و القربــی. و الوســیله: الّدرجــة. و 

ینــد.3 کــه بــه وســیلۀ آن بــه چیــزی تقــرب جو الوســیلة: القربــة؛ آنچــه 
یتقــرب بــه؛  رده اســت: هــی فــی األصــل مــا یتوصــل بــه إلــی الشــیء و إبــن أثیــر در النهایــة آو
ــه چیــزی پیوســتگی و نزدیکــی  ــه واســطۀ آن ب کــه ب ــه معنــای چیــزی اســت  وســیله در اصــل ب

ــد.4 حاصــل آی
کیــد شــده اســت: الوســیلة: الرغبــة و  در معجــم مقاییــس نیــز تنهــا روی معنــای مصــدری تأ

الطلــب...؛ وســیله بــه معنــای رغبــت و خواســتن اســت.5
گونــه بیــان می کند:التوصــل إلــی الشــیء  راغــب اصفهانــی معنــای لغــوی وســیله را ایــن 
برغبــة و هــی أخــص مــن الوصیلــة لتضمنهــا لمعنــی الرغبــة...؛ وســیله بــه معنــای دســتیابی بــه 
چیــزی بــا رغبــت اســت و لــذا بــه ســبب در برداشــتن معنــای رغبــت، از واژه »وصیلــة« أخــّص 

اســت.6
رده است:الوســیلة فعیلــة، مــن قولهــم توســلت إلیــه أی تقربــت.  طبرســی در تفســیر خــود آو

قــال عنتــره بــن شــداد:



21          شمارۀ 92وسیله در قرآن

         إن الرجال لهم إلیك وسیلة             إن یأخذوك تلجلجی و تحصنی 
کل ذی رأی إلی اهلل واسل.  و یقال وسل إلیه أی تقرب، قال لبید: بلی 

زن فعیلــه اســت. از ســخن عــرب اســت:   فمعنــی الوســیلة، الوصلــة و القربــة؛ وســیله بــر و
یــد: توســلت إلیــه؛ یعنــی: نزدیکــی جســت. عنتــرة بــن شــداد می گو

کن و خود را نگه دار. گر تو را بگیرند لجاجت  مردان را به سوی تو وسیله ای است* ا
گفتــه می شــود: وســل إلیــه؛ یعنــی: نزدیــک شــد. لبیــد ســروده اســت: آری هــر صاحــب  و 

رأیــی بــه خــدا نزدیــك اســت. 7
پس معنای وسیله رسیدن و قرب است.8

 2. معنای اصطالحی وسیله
کالمــی، »وســیله« بیشــتر در معنــای غیــر مصــدری: مــا یتوصــل بــه الــی الشــیء  در مباحــث 
و یتقــرب بــه؛ اســتعمال می شــود. وســیله و توســل در ایــن معنــا، بیشــتر در مباحــث وســاطت 
انبیــاء و اولیــاء در تقــرب بــه خــدای تعالــی و رســیدن بــه حوائــج بشــری، مطــرح می گــردد و 
ــه تأییــد شــرع رســیده اند و  کــه برخــی ب ــرای آن مطــرح نمــود  ــوان ب ــی فراوانــی می ت مصادیــق جزئ

برخــی نــه.

کاربردهای قرآنی  .3
کلمه دو بار ذکر شده است: کریم این  در قرآن 

ِلُحــوَن< )المائدة،5/ 
ْ

ُكْم ُتف
َ
ــوا اهَّلَل َواْبَتُغــوا ِإَلْیِه اْلَوِســیَلَه َوَجاِهُدوا ِفى َســِبیِلِه َلَعّل

ُ
ق

َ
ِذیــَن آَمُنــوا اّت

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
>َیــا أ

ییــد و در  کنیــد و بــه او ]توســل و[ تقــرب جو رده ایــد، از خــدا پــروا  کــه ایمــان آو کســانی  35(؛»اى 

ید«. کــه رســتگار شــو کنیــد، باشــد  راهــش جهــاد 
 

َ
اَبــُه ِإّن

َ
ــوَن َعذ

ُ
ــَرُب َوَیْرُجــوَن َرْحَمَتــُه َوَیَخاف

ْ
ق

َ
ُهــْم أ ّیُ

َ
ِهــُم اْلَوِســیَلَه أ ِذیــَن َیْدُعــوَن َیْبَتُغــوَن ِإَلــى َرّبِ

َ
وَلِئــَك اّل

ُ
> أ

کــه ایشــان می خواننــد ]خــود[ بــه ســوى  کســانی را  وًرا< )اإلســراء،17/ 57(؛»آن 
ُ

َكاَن َمْحــذ ــَك  اَب َرّبِ
َ

َعــذ
کــدام یــك از آن هــا ]بــه او[ نزدیکترنــد، و بــه رحمــت  ینــد ]تــا بداننــد[  ردگارشــان تقــرب می جو پرو
ــز  ــور پرهی ــواره در خ ردگارت هم ــرو ــذاب پ ــه ع ک ــرا  ــند، چ ــش می ترس ــد، و از عذاب ى امیدوارن و

اســت«.
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نگاهی به تفسیر آیات فوق
ــه ماهیــت »وســیله« توجــه شــده و در واقــع  ظاهــرًا در تفســیر آیــۀ 35 ســورۀ مائــده، بیشــتر ب
چیســتی آن بررســی شــده اســت. ولــی در تفســیر آیــۀ 57ســورۀ إســراء، علــت تمســک بــه وســیله 
گردیــده و در واقــع فلســفه ایــن امــر بیــان شــده اســت. بنابرایــن ابتــدا بــه ذکــر نظرهــای  ذکــر 
متفــاوت در مــورد چیســتی »وســیله« پرداختــه و ســپس بــه بیــان علــت آن از تفاســیر مختلــف 

یــم. می پرداز
آلوســی در تفســیر آیــۀ 35 ســورۀ مائــده، ضمــن پرداختــن بــه معنــای لغــوی، وســیله را فعلــی 
دانســته اســت کــه بــه وســیلۀ آن بــرای تقــرب بــه خداونــد ســبحان توســل جســته می شــود. ماننــد 
کــذا«؛ یعنــی: تقــرب جســت بــه ســوی  انجــام طاعــات و تــرک گناهــان. بنابرایــن »مــن وســل إلــی 
او بــه چیــزی. ســپس بــا اســتناد بــه ایــن آیــه، مشــروعیت توّســل و اســتغاثه را بیــان مــی دارد. البتــه 
کــه در محــل  رد  در ادامــه در یــک دســته بندی، جــواز یــا عــدم آن را بــا اســتناد بــه روایــات مــی آو

خــود ذکــر خواهــد شــد.9
ــة  ــه أى یتقــّرب مــن قراب ــا ُیتوســل ب کل م رده اســت: الوســیلة:  زمخشــری در تفســیر خــود آو
أو صنیعــة أو غیــر ذلــك، فاســتعیرت لمــا ُیتوســل بــه إلــی اهلل تعالــی مــن فعــل الطاعــات و تــرك 
یشــاوندی،  کــه بــه واســطۀ آن تقــرب جســته می شــود. اعــم از خو المعاصــی؛ وســیله، هــر چیــزی 
ــی تقــرب جســته  ــه ســوی خــدای تعال ــه وســیلۀ آن ب ــه ب ک ــرای هــر آن چــه  ــه ب ک ــره،  عمــل و غی

ــرک معصیت هــا.10 می شــود اســتعاره اســت، اعــم از انجــام طاعــات و ت
صاحــب تفســیر المنیــر، وســیله را بــه ایــن معنــا دانســته اســت: القربــة التــی ینبغــی أن 
کــه شایســته اســت  یطلــب بهــا و تطلــق أیضــا علــی أعلــی منزلــة أو درجــة فــی الجنة؛وســیله ای 
تریــن جایــگاه یــا درجــه ای در بهشــت اطــالق  بــه واســطۀ آن طلــب شــود، همچنیــن بــه باال

می شــود.11
در مجمــع البیــان وســیله بــه دو معنــای انجــام طاعــات الهــی و درجــه ای در بهشــت آمــده 

اســت.12
ــع  ــه در واق ک ــته  ــدا دانس ــات راه خ ــیله را مراع ــوق، وس ــۀ ف ــل آی ــز در ذی ــی نی ــه طباطبای عالم
راه  بــه درگاه خــدا، مراعــات  یســد: حقیقــت وســیله  او می نو الهــی اســت.  همــان اطاعــت 
ى،  کنــی، و در ثانــی: بــه بندگــی او بپــرداز  :بــه احــکام او علــم پیــدا 

ً
خداســت؛ بــه این کــه اوال

ــیله،  ــن وس ــی. ای ــریعت باش ــتحبات ش ــه مس ــل ب ــکارم و عم ــب م کس ــتجوى  ــا: در جس و ثالث
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کلمــه قربــت را دارد. و چــون وســیله، نوعــی توصــل اســت و توصــل هــم  معنایــی نظیــر معنــاى 
کــردن  کــه منــزه از مــکان و جســمانّیت اســت ـ توصــل معنــوى و پیــدا  در مــورد خــداى تعالــی ـ 
کــه بیــن بنــده و  کنــد. و از آنجــا  ردگارش اتصــال برقــرار  کــه بیــن بنــده و پــرو رابطــه اى اســت 
ردگارش هیــچ رابطــه اى بــه جــز ذلــت عبودیــت نیســت، قهــرًا وســیله، عبــارت اســت از  پــرو
این کــه انســان حقیقــت عبودیــت را در خــود تحقــق دهــد و بــه درگاه خــداى تعالــی وجهــۀ فقــر و 

ــۀ شــریفه همیــن رابطــه اســت«.13 ــه خــود بگیــرد، پــس وســیله در آی مســکنت ب
کســانی  آلوســی، مــراد از توســل بــه مقّرب تریــن را توســل بــه دعــای او می دانــد؛ یعنــی: همــان 
کــه مشــرکان آنــان را بــرای طلــب حوائــج می خواننــد، خــود دنبــال یافتــن مقرب تریــن فــرد بــه 
کننــد و ایــن وســیله ای شــود بــرای تقــرب آنــان بــه  خــدای تعالــی هســتند تــا از او التمــاس دعــا 

خــدای تعالــی.14
امــا عالمــه طباطبایــی مــراد از وســیله قــرار دادن مقرب تریــن را، پیــروی از روش و اقتــدا بــه 

اعمــال او می دانــد.15

4. وسیله در روایات 
کــه بــر معنــای وســیله  روایــات فراوانــی در ایــن بــاب از طریــق شــیعه و ســنی وارد شــده اســت 

کــدام ذکــر می گــردد. و مصادیــق آن اشــاره دارنــد. بــه عنــوان نمونــه چنــد مــورد از هــر 
که داللت دارند وسیله، مقام و درجه ای رفیع در بهشت است: اول: روایاتی 

حدثنــا محمــد بــن ســلمة المــرادی حدثنــا عبــداهلل بــن وهــب عــن حیــوة و ســعید بــن أبــی 
أیــوب و غیرهمــا عــن کعــب بــن علقمــة عــن عبــد الرحمــن بــن جبیــر عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن 
ــوا علــّی 

ّ
العــاص أّنــه ســمع النبــی ؟ص؟ یقــول: »اذا ســمعتم المــؤذن فقولــوا مثــل مــا یقــول ثــم صل

ــی علــّی صــالة صلــی اهلل علیــه بهــا عشــرًا، ثــم ســلوا اهلل لــی الوســیلة فإّنهــا منزلــة 
ّ
فإّنــه مــن صل

ــا هــو، فمــن ســأل لــی الوســیلة  کــون أن  لعبــد مــن عبــاد اهلل و أرجــو أن أ
ّ

فــی الجنــة ال تنبغــی اال
ــت لــه الشــفاعة«؛ ... عبــداهلل بــن عمــرو بــن عــاص روایــت می کنــد، شــنیدم نبــی؟ص؟ 

ّ
حل

یــد  او می گو کــه  آنچــه  ییــد ماننــد  پــس بگو را شــنیدید؛  مــؤذن  می فرمود:»زمانی کــه صــدای 
کــه بــر مــن صلواتــی بفرســتد خداونــد بــر او  کســی  ســپس صلــوات بفرســتید بــر مــن. پــس همانــا 
ــا آن مقامــی در  ــرای مــن وســیله بخواهیــد. پــس همان ده صلــوات  می فرســتد ســپس از خــدا ب
کــه امیــدوارم آن مــن باشــم. هــر  ــه آن مگــر بنــده ای از بنــدگان خــدا  بهشــت اســت نمی رســد ب
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ــرای مــن از خــدا بخواهــد شــفاعت مــن شــامل او می شــود.16 کــس وســیله را ب
و عــن الحــارث قــال: قــال رســول اهلل؟ص؟:»فــی الجنــة درجــة تســمی الوســیلة و هــی لنبــّی و 
کــون أنــا فــإذا ســألتموها فاســألوها لــی. فقالــوا مــن یســکن معــك فیهــا یــا رســول اهلل؟  أرجــو أن أ
ــول  ــت: رس گف ــه  ک ــده  ــت ش ــارث روای ــین؟مهع؟«؛از ح ــن و الحس ــا و الحس ــه و بعله ــال: فاطم ق
کــه وســیله نامیــده می شــود و آن بــرای نبــی اســت  خــدا؟ص؟ فرمــود: »در بهشــت درجــه ای اســت 
گفتنــد:  کــه می خواهیــد آن را بخواهیــد، بــرای مــن بخواهیــد«.  امیــدوارم آن مــن باشــم. زمانــی 
کســی همنشــین شــما در آن خواهــد بــود؟ فرمــود: »فاطمــه و همســرش و  یــا رســول اهلل چــه 

حســن و حســین؟مهع؟«.17
کعــب عــن أبــی هریــره أّن رســول اهلل؟ص؟  حدثنــا عبــد الــرزاق أخبرنــا ســفیان عــن لیــث عــن 
یتــم علــّی فأســالوا اهلل لــی الوســیلة«. قیــل: یــا رســول اهلل و مــا الوســیلة؟ قــال: 

ّ
قــال: »إذا صل

ــره  ــی هری ــو«؛... از أب ــا ه ــون أن ک ــو أن أ ــد و أرج ــل واح  رج
ّ

ــا اال ــة ال یناله ــی الجن ــة ف ــی درج »أعل
کــه بــر مــن صلــوات می فرســتید پــس از خداونــد  کــه رســول اهلل ؟ص؟ فرمــود: »زمانــی  کــرده  روایــت 
گفتــه شــد: یــا رســول اهلل وســیله چیســت؟ فرمــود: برتریــن درجــه  وســیله را بــرای مــن بخواهیــد. 

در بهشــت اســت، نمی رســد بــه آن مگــر یــک فــرد، امیــدوارم آن، مــن باشــم«.18
ولدی...«؛أمیــر  و  أنــا  و  وســیلته  أنــا  اْلَوِســیَلَه<  ِإَلْیــِه  المؤمنین؟ع؟:»>َواْبَتُغــوا  أمیــر  قــال  و 
یید، من وســیله خدا هســتم، مــن و فرزندانم«.19 المؤمنیــن؟ع؟ فرمــود: »بــه ســوی او وســیله بجو
»عــن عبــداهلل بــن المغیــرة عــن إبــن ســنان عــن أبــی عبــداهلل؟ع؟ قــال:»کان رســول اهلل ؟ص؟ 
یقــول: إذا ســألتم اهلل فاســألوا لــی الوســیلة. فســألنا الّنبــّی؟ص؟ عــن الوســیلة:فقال: هــی درجتــی 
برجــد إلــی مرقــاة لؤلــؤه إلــی مرقــاة ذهــب إلــی  فــی الجّنــة و هــی ألــف مرقــاة جوهــر إلــی مرقــاة ز
مرقــاة فّضــه فیؤتــی بهــا یــوم القیامــة  حتــی تنصــب مــع درجــة الّنبّییــن فهــی فــی درجــة الّنبّییــن 
 قــال طوبــی لمن کانت 

ّ
کالقمــر  بیــن الکواکــب فــال یبقــی یومئــذ نبــّی و ال شــهید و ال صّدیــق إال

هــذه درجتــه، فینــادی المنــادی و یســمع الّنــداء جمیــع الّنبّییــن و الّصّدیقیــن و الّشــهداء و 
کــه از خداونــد  المؤمنیــن هــذه درجــة محّمــد؟ص؟؛ ...«؛ رســول خــدا؟ص؟ می فرمــود: »زمانــی 
ــرای مــن بخواهیــد. پــس از ایشــان در مــورد وســیله پرســیدیم؟  چیــزی می خواهیــد وســیله را ب

فرمــود: آن درجــه مــن در بهشــت اســت...«. 20
که بر وسیله بودن أهلبیت اشاره دارند: دوم: روایاتی 

أبوالفضــل العلــوّی عــن ســعید بــن عیســی الکریــزّی البصــرّی عــن إبراهیــم بــن الحکــم بــن 
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ظهیــر عــن أبیــه عــن شــریک بــن عبــداهلل عــن عبــد األعلــی  الّثعلبــی عــن أبــی تمــام عــن ســلمان 
ــِهیًدا َبْیِنــى َوَبْیَنُكــْم 

َ
ــى ِبــاهَّلِل ش

َ
ــْل َكف

ُ
الفارســّی عــن أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ فــی قــول الــه تبــارک و تعالی:>ق

ذی>ِعْنــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب< و قــد صّدقــه اهلل 
ّ
َوَمــْن ِعْنــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتاِب<]الرعــد،43/13[ فقــال: »أنــا هــو ال

َهــا  ّیُ
َ
ــا أ ــی أّمتــه؟ص؟ مــن وســیلته إلیــه و إلــی اهلل فقال:>َی

ّ
و أعطــاه الوســیلة فــی الوصّیــة و ال یخل

کــرده اســت  <؛.... ســلمان فارســی از علــی ؟ع؟ روایــت 
َ

ــوا اهَّلَل َواْبَتُغــوا ِإَلْیــِه اْلَوِســیَلة
ُ

ق
َ
ِذیــَن آَمُنــوا اّت

َ
اّل

کــه فرمــود:»آن  ــِهیًدا َبْیِنــى َوَبْیَنُكــْم َوَمــْن ِعْنــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب< 
َ

ــى ِبــاهَّلِل ش
َ

َكف ــْل 
ُ

در مــورد آیــه شــریفه؛ >ق
کــرد و او را در  ــزد اوســت مــن هســتم، و خداونــد پیامبــرش را تصدیــق  کتــاب ن کــه علــم  کســی 
کــرد و امــت او را خالــی از وســیله بــه ســوی او و بــه ســوی  خصــوص وصّیــت، وســیله عطــا 
ــه ســوی او وســیله  ــروا داشــته باشــید و ب ــداد، ســپس فرمــود: »ای مؤمنــان از خــدا پ ــرار ن خــدا ق
ــده  ــی ش ــی اهلل معرف ــیله إل ــی از وس ــوان مصداق ــه عن ــی؟ع؟ ب ــت، عل ــن روای ــد«.21 ]در ای یی بجو

اســت [.
رســول  قــال  آبائه؟ع؟قــال:  عــن  الّرضــا  عــن  الّتمیمــّی  الرضا؟ع؟ [بإســناد  أخبــار  ]عیــون 
ئّمــة]؟مهع؟[ مــن ولــد الحســین مــن أطاعهــم فقد أطــاع اهلل و من عصاهــم فقد عصی  اهلل؟ص؟: »األ
«؛... رســول اهلل؟ص؟ فرمود:»أئّمــه]؟مهع؟[ از  اهلل هــم  العــروة الوثقــی و هــم الوســیلة إلــی اهلل عّزوجــلّ
کــرده اســت  کنــد اطاعــت خــدا را  کــه از آنــان اطاعــت  کســی  نســل حســین]؟ع؟[ اســت، پــس 
کنــد، خــدا را عصیــان نمــوده اســت. آنــان، عــروة الوثقــی هســتند و ایشــان  کــه عصیــان  و کســی 

وســیله هســتند بــه ســوی خداونــد عــز و جــل«.22
< ]اإلســراء، 57/17[،قال: 

َ
ِهُم اْلَوِســیَلة ِذیَن َیْدُعــوَن َیْبَتُغوَن ِإَلى َرّبِ

َ
وَلِئَك اّل

ُ
...عــن عکرمــة فــی قولــه: >أ

کــرده از عکرمــه در مــورد  هــم النبــّی و علــّی و فاطمــه و الحســن و الحســین؟مهع؟؛... روایــت 
گفــت: ایشــان، پیامبــر و علــی و فاطمــه و   >

َ
ِهــُم اْلَوِســیَلة ِذیــَن َیْدُعــوَن َیْبَتُغــوَن ِإَلــى َرّبِ

َ
وَلِئــَك اّل

ُ
آیــۀ؛ >أ

حســن و حســین؟مهع؟ هســتند.23
یــارت -دعــای- ندبــه نیــز می خوانیم:»اللهــم لــك الحمــد علــی مــا جــری بــه قضاُئــك  در ز
یعــة إلیــك و الوســیلة إلــی رضوانــك  فــی أولیائــك الذیــن ... و رفدَتهــم بعلمــك و جعلتهــم الذر
 

َ
کتابــك ... فکانــوا هــم الســبیل ــّم جعلــَت أجــر محمــٍد صلواتــك علیــه و آلــه موّدَتهــم فــی  ... ُث
زگار  ردگارا! آنچــه بــر اولیــای تــو از قضــای -حــوادث- رو إلیــك و المســلَك إلــی رضوانك...؛پــرو
کــه بــه واســطۀ ِعلمــت از آن هــا پذیرایــی  یــم ... همان هــا  اتفــاق افتــاده اســت ســپاس می گو
کــردی و آنــان را بهانــۀ -واســطۀ- بــه ســوی خــود و وســیلۀ رســیدن بــه رضوانــت قــرار دادی ... 
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کــه  یــم مــزد رســالت محمــد؟ص؟ را دوســتی أهــل بیتــش خوانــدی ... چــرا  کر ســپس در قــرآن 
آن هــا راه رســیدن بــه تــو هســتند و مســیر راه یافتــن بــه رضوانــت می باشــند...«.

که بر وسیله بودن ایمان و اطاعت اشاره دارند: سّوم: روایاتی 
و  ســبحانه  اهلل  إلــی  المتوّســلون  بــه  توّســل  مــا  أفضــل  می فرماینــد:إّن  أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
کلمــة اإلخــالص فإّنهــا  تعالــی اإلیمــان بــه و برســوله، و الجهــاد فــی ســبیله فإّنــه ذروة اإلســالم، و 
ــة، و إیتــاء الــّزکاة فإّنهــا فریضــة واجبــة، و صــوم شــهر رمضــان 

ّ
الفطــرة، و إقــام الصــالة فإّنهــا المل

نــب، و 
ّ

ــة مــن العقــاب، و حــّج البیــت و اعتمــاره فإّنهمــا ینفیــان الفقــر و یرحضــان الذ ــه جّن فإّن
صلــة الّرحــم فإّنهــا مثــراة فــی المــال و منســاة فــی األجــل، و صدقــة الّســّر فإّنهــا تکّفــر الخطیئــة، و 
صدقــة العالنیــة فإّنهــا تدفــع میتــة الّســوء، و صنائــع المعــروف فإّنهــا تقــی مصــارع الهوان، أفیضوا 
کــر، و أرغبــوا فیمــا وعــد المّتقیــن فــإّن وعــده أصــدق الوعــد، و اقتــدوا 

ّ
فــی ذکــر اهلل فإّنــه أحســن الذ

مــوا القــرآن فإّنــه 
ّ
بهــدی نبّیکــم فإّنــه  أفضــل الهــدی، و اســتّنوا بســّنته فإّنهــا أهــدی الّســنن، و تعل

ر، و  ــه شــفاء الّصــدو بیــع القلــوب، و استشــفوا بنــوره فإّن ــه ر أحســن الحدیــث، و تفّقهــوا فیــه فإّن
ــذی 

ّ
ــر ال کالجأهــل الحائ ــم العامــل بغیــر علمــه  ــه أنفــع القصــص، و إّن العال ــه فإّن أحســنوا تالوت

ال یســتفیق مــن جهلــه بــل الحّجــة علیــه أعظــم و الحســرة لــه ألــزم و هــو عنــد اهلل ألــوم؛ برتریــن 
ینــد، ایمــان بــه او و بــه  ینــدگان بــه خــداى ســبحان، بــدان توّســل می جو کــه توّســل جو چیــزى 
کلمــه توحیــد  یــرا جهــاد رکــن اعــالى اســالم اســت. و  پیامبــر؟ص؟ و جهــاد اســت در راه او، ز
کــه نشــان آییــن  ــا  داشــتن نمــاز اســت  پ کــه در فطــرت و جبلــت هــر انســانی اســت. و بر اســت 
کــه نگهدارنــده  زه مــاه رمضــان  کــه فریضــه اى اســت واجــب، و رو اســالم اســت و دادن زکات 
ــه فقــر را  ک ردن عمــره آن اســت  ــه جــاى آو ــۀ خــدا و ب آدمــی اســت از عــذاب خــدا، و حــج خان
کــه موجــب افزایــش مــال اســت و واپس افکننــدۀ  یند، و صلــۀ رحــم  گنــاه را می شــو می زداینــد و 
گهانــی را بــاز  کــه مــرگ نا کــه خطاهــا را می پوشــاند و صدقــه آشــکار  اجــل اســت و صدقــه نهــان 
دارد، و انجــام دادن کارهــاى نیــك کــه آدمــی را از لغزیــدن در خواری هــا نگــه مــی دارد. خدا را یاد 
کــه پرهیــزگاران را  کــه بهتریــن یادهاســت و بــه رغبــت بخواهیــد آنچــه را  کنیــد و بــدان بشــتابید 
ى کنیــد  کــه وعــده اش راســت ترین وعده هاســت. و از رهنمودهــاى پیامبرتــان پیــرو وعــده داده 
کــه راهنماینده تریــن سّنتهاســت، و  کــه نیکوتریــن رهنمودهاســت و بــه ســّنت او رفتــار نماییــد 
کــه بهــار دل هاســت و بــه پرتــو  کــه بهتریــن ســخن اســت و آن را نیــك بفهمیــد  یــد  قــرآن را بیاموز
گفتارهاســت.  کــه نافعتریــن  کنیــد  کــه شــفاى سینه هاســت و نیکــو تالوتــش  ییــد  آن شــفا جو
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کــه از خــواب جهــل  کــه بــه علــم خــود عمــل نکنــد، جأهــل سرگشــته اى بیــش نیســت  عالمــی 
یــرا  کــه حســرت خــورد. ز یتــر اســت و شایســته تر اســت  دیــده بــاز نمی کنــد بلکــه حّجــت بــر او قو

در نــزد خــدا ســرزنش او افزونتــر اســت«.24
و می فرمایند:»نعم الوسیلة، الطاعة؛ بهترین وسیله طاعت است«.25

و می فرمایند: »نعم الوسیلة، االستغفار؛  بهترین وسیله، استغفار است«.26

5. واژه های قریب المعنی با وسیله
الف: سبب:

کــه بــا آن بــه بــاالی درخــت خرمــا  یــد: »ســبب  « بــه طنابــی  گو 1. معنــای لغــوی ســبب: راغــب 
کــه وســیلۀ رســیدن بــه چیــزی باشــد، »ســبب« اطــالق  می رونــد، گفتــه می شــود ... و بــه هــر چــه 

می شــود.27
یســمان و همچنیــن در وجهــی عــام تــر بــه معنــای  خلیــل بــن احمــد نیــز ســبب را بــه معنــای ر

آن چــه وســیلۀ رســیدن بــه چیــزی می گــردد، مطــرح نمــوده اســت. 28
ــْىٍء َســَبًبا< در معنــای ســبب 

َ
ُكّلِ ش کهــف: >آَتْیَنــاُه ِمــْن  شــیخ طبرســی در ذیــل آیــۀ 85 ســورۀ 

کلّ مــا وّصــل شــئیًا إلــی شــیء فهــو ســبب. یقــال: للطریــق الــی الشــیء ســبب و  رده اســت:و  آو
گفتــه  کنــد، ســبب  للجبــل ســبب و للبــاب ســبب؛ و هــر آن چــه چیــزی را بــه چیــز دیگــر وصــل 

ینــد.29 کــوه و در نیــز، ســبب می گو یســمان و  می شــود. لــذا بــه راه و ر
البتــه در ذیــل آیــۀ شــریفۀ 36 ســورۀ غافــر، معنــای ســبب را اندکــی متفــاوت و بــه همــراه قیــد 
کــه بــه  کل مــا ُیتوصــل بــه الــی شــیء یبعــد عنــک؛ بــه هــر آنچــه  مطــرح نمــوده اســت: الســبب 

ینــد.30 گو ر اســت رســیده شــود ســبب  کــه دو واســطۀ آن، بــه چیــزی 
2. معنــای اصطالحــی ســبب: واژۀ ســبب، معنــای اصطالحــی جــدا از معنــای لغــوی نــدارد 

و در همــان مفهــوم: »مــا وّصــل شــیئًا الــی شــیء«، اســتعمال می شــود.
ــه بــار تکــرار  یــم، ُن کر کاربردهــای قرآنــی ســبب: واژۀ ســبب و جمــع آن اســباب، در قــرآن   .3

شــده اســت. ماننــد:
ْســَباُب<)البقرة،166/2(؛

َ ْ
َعــْت ِبِهــُم ال اَب َوَتَقّطَ

َ
َعــذ

ْ
ُوا ال

َ
َبُعــوا َوَرأ

َ
ِذیــَن اّت

َّ
ِبُعــوا ِمــَن ال

ُ
ِذیــَن اّت

َّ
 ال

َ
أ >ِإْذ َتَبــّرَ

ینــد و عــذاب را مشــاهده کننــد، و میانشــان پیوندهــا  کــه پیشــوایان از پیــروان بیــزاری جو »آنــگاه 
بریــده گــردد«.
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ــْىٍء َســَبًبا< )الکهف،84/18(؛»مــا در زمین بــه او امکاناتی 
َ

ْرِض َوآَتْیَنــاُه ِمــْن ُكّلِ ش
َ

ــا َلــُه ِفــى اْل
َ
ّن

َ
ــا َمّك

َ
> ِإّن

دادیــم و از هــر چیــزی، وســیله ای بــه او بخشــیدیم«.
کرد«. ْتَبَع َسَبًبا< )الکهف،85/18(؛ »تا راهی را دنبال 

َ
أ

َ
>ف

ْلَیْنُظــْر 
َ

َطــْع ف
ْ

ــّمَ ْلَیق
ُ
ــَماِء ث ْلَیْمــُدْد ِبَســَبٍب ِإَلــى الّسَ

َ
ْنَیــا َواْلِخــَرِه ف

ُ
ْن َلــْن َیْنُصــَرُه اهَّلُل ِفــى الّد

َ
 أ

ُ
>َمــْن َكاَن َیُظــّن

کــه خــدا ]پیامبــرش[ را در دنیــا و  کــه می پنــدارد  ــا َیِغیــُظ< )الحج،15/22(؛»هــر  ــُدُه َم َكْی  
َ

ــّن ِهَب
ْ

َهــْل ُیذ
یــز  کشــد ]و خــود را حلــق آو کــرد، ]بگــو[ تــا طنابــی بــه ســوی ســقف  آخــرت هرگــز یــاری نخواهــد 
ــۀ خشــم او شــده از  کــه مای ــا نیرنگــش چیــزی را  کــه آی گاه بنگــرد  کنــد[ ســپس ]آن را[ ببــرد. آن 

میــان خواهــد بــرد؟«.
ْســَباِب<)ص،10/38(؛»آیا فرمانروایــی 

َ
ــوا ِفــى اْل

ُ
ْلَیْرَتق

َ
ْرِض َوَمــا َبْیَنُهَمــا ف

َ
ــَماَواِت َواْل ْم َلُهــْم ُمْلــُك الّسَ

َ
>أ

گــر چنیــن اســت[ پــس ]بــا  آســمان ها و زمیــن و آنچــه میــان آن دو اســت از آن ایشــان اســت؟ ]ا
چنــگ زدن[ در آن اســباب بــه بــاال رونــد«.

گفــت: ای  ْســَباَب< )غافــر،36/40(؛ »فرعــون 
َ

ْبُلــُغ اْل
َ
ــى أ ــاَل ِفْرَعــْوُن َیــا َهاَمــاُن اْبــِن ِلــى َصْرًحــا َلَعّلِ

َ
>َوق

کوشــکی بلنــد بســاز، شــاید مــن بــه آن راه هــا برســم«. هامــان، بــرای مــن 
 

َ
ــَن ِلِفْرَعــْوَن ُســوُء َعَمِلــِه َوُصّد ّیِ ِلــَك ُز

َ
ــُه َكاِذًبــا َوَكذ

ُ
ُظّن

َ
ــى َل ِإّنِ ِلــَع ِإَلــى ِإَلــِه ُموَســى َو ّطَ

َ
أ

َ
ــَماَواِت ف ْســَباَب الّسَ

َ
> أ

 ِفــى َتَبــاٍب< )غافــر،37/40(؛ »راه های]دســتیابی بــه[ آســمان ها، تــا از 
َ

َكْیــُد ِفْرَعــْوَن ِإّل ــِبیِل َوَمــا  َعــِن الّسَ
گونــه بــرای  کنــم و مــن او را ســخت دروغ پــرداز می پنــدارم. و ایــن  خــدای موســی اطــالع حاصــل 
ــه تباهــی  ــد و نیرنــگ فرعــون جــز ب ــاز مان کارش آراســته شــد و از راه ]راســت[ ب فرعــون، زشــتی 

نیانجامیــد«.
  ســبب گاهــی، در مفهــوم کلــی اســتعمال شــده اســت، ماننــد آیــۀ 166 ســورۀ بقــره و آیــۀ 84 
کار رفتــه اســت، ماننــد راه و طنــاب.  گاهــی نیــز در معنــای مصداقــی و جزئــی بــه  ســورۀ کهــف. 
گرفتــه درحالــی  کهــف ســبب را بــه معنــای راه  -بــرای نمونــه؛ شــیخ طبرســی، در آیــۀ 89 ســورۀ 

یســمان آمــده اســت-. کــه در آیــۀ 15ســورۀ حــج، بــه معنــای ر

ب: شفیع:
کلمــۀ »وتــر  کــه در مقابــل  1. معنــای لغــوی شــفاعت: شــفاعت از مــادۀ »ش ـ ف ـ ع« اســت 

کار مــی رود. و تــک« بــه 
ید:الشــفع ضــّمُ الشــی إلــی مثلــه و الشــفاعة: االنضمــام إلــی آخــر   گو راغــب در مفــردات 
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کثــر مــا یســتعمل فــی انضمــام َمــن هــو أعلــی حرمــة و مرتبــة إلــی َمــن  ناصــرًا لــه و ســائاًل عنــه و أ
هــو أدنــی؛ شــفع، پیوســتن چیــزی بــه ماننــد خــود اســت. شــفاعت، پیوســتن چیــزی اســت بــه 
کــه آن را یــاری دهــد و از او چیــزی بخواهــد. شــفاعت اغلــب در جایــی اســتعمال  چیــز دیگــر 
می شــود کــه شــخصی أعلــی از نظــر احتــرام و منزلــت، بــه کســی کــه دارای مقــام و منزلــت پاییــن 

اســت ضمیمــه شــود«.31
لــت  یــد: الشــفع یــدل علــی مقارنــة الشــیئین؛ شــفع دال إبــن فــارس در مقاییــس اللغــة می گو

می کنــد بــر نزدیکــی و همراهــی دو چیــز.32
رده اســت: الشــفع خــاف الوتــر و هــو الــزوج؛  إبــن منظــور در لســان العــرب نیــز چنیــن آو

شــفع، خــالف وتــر و بــه معنــای زوج اســت.33
2. معنــای اصطالحــی شــفاعت: شــفاعت در اصطــالح أهــل عــرف و شــرع، بــه معنــای 

کار بــرده شــده اســت. متفاوتــی بــه 
در اصطالح أهل عرف:

ــخص  ــی؛ ش ــه عبارت ــه او. ب ــی ب ــاندن منفعت ــا رس ــی ی کس ــرر از  ــع ض ــرای دف ــدن ب ــطه ش واس
کنــد چــه بــا اســتفاده از  یــر دســتانش عــوض  شــفیع، نظــر شــخص صاحــب قدرتــی را در مــورد ز

نفــوذ خــود یــا ایجــاد وحشــت در او.34
اما در اصطالح شرع:

یــد: واســطه شــدن در رســاندن نفــع یــا  عالمــۀ طباطبایــی در معنــای شــرعی شــفاعت می گو
کســی بــه عنــوان حکومــت اســت نــه بــه عنــوان مبــارزه و تضــاد. دفــع ضــرر از 

یســد: شــفاعت،  کتاب شــفاعت و توســل در تعریف اصطالحی شــفاعت می نو یســندۀ   نو
ــا دفــع شــر در  واســطه شــدن یــك مخلــوق، میــان خداونــد و مخلــوق دیگــر، در رســاندن خیــر ی

دنیــا و آخــرت اســت.35
کــه از یــک وضــع  ــی فراهــم می ســازد  ــه عبــارت دیگــر شــخص شــفاعت شــونده، موجبات ب
کیفــر، بیــرون آمــده و بــه وســیلۀ ارتبــاط بــا شــافع، خــود را در وضــع مطلوبــی  نامطلــوب و درخــور 

گــردد.36 کــه شایســته و مســتحق بخشــودگی  قــرار دهــد 
کریم نسبت به شفاعت متفاوت است. کاربردهای قرآنی: دیدگاه قرآن   .3

ی نفی می کند: 
ّ
کل که شفاعت را به  اّول:  آیاتی 

 ِمْنَهــا َعــْدٌل< )البقــرة،48/2(؛» نــه از او شــفاعتی پذیرفتــه اســت، 
ُ

اَعٌه َوَل ُیْؤَخــذ
َ

ــف
َ

َبــُل ِمْنَهــا ش
ْ

>َوَل ُیق
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گرفتــه می شــود«. و نــه بــه جــای وی بدلــی 
ــاِفِعیَن< )المدثــر،48/74(؛ »و شــفاعت شــفاعت گران آن هــا را ســودی 

َّ
اَعُه الش

َ
ــف

َ
ُعُهــْم ش

َ
َمــا َتْنف

َ
>ف

نبخشــد.
اَعٌه< 

َ
ــف

َ
ــٌه َوَل ش

َ
ــٌع ِفیــِه َوَل ُخّل ــْوٌم َل َبْی ــَى َی ِت

ْ
ْن َیأ

َ
ــِل أ ْب

َ
ــْم ِمــْن ق َناُك

ْ
ــا َرَزق ــوا ِمّمَ

ُ
ْنِفق

َ
ــوا أ ِذیــَن آَمُن

َ
ــا اّل َه ّیُ

َ
ــا أ >َی

زی  کــه رو زی داده ایــم انفــاق کنیــد، پیــش از آن  )البقــرة،254/2(؛» ای مؤمنــان! از آنچــه بــه شــما رو

کــه در آن نــه داد و ســتدی اســت و نــه دوســتی و نــه شــفاعتی«. فــرا رســد 
که شفیع را منحصر به خدا می داند و از دیگران نفی می کند: دّوم: آیاتی 

ِفیٍع<)الســجدة، 4/32(؛»بــرای شــما غیــر از او سرپرســت و 
َ

>َمــا َلُكــْم ِمــْن ُدوِنــِه ِمــْن َوِلــّىٍ َوَل ش

نیســت«. شــفاعتگری 
اَعُه َجِمیًعا< )الزمر،44/39(؛»بگو شفاعت یکسره از آن خداست«.

َ
ف

َّ
ِ الش

ْل هَّلِلَّ
ُ

>ق

ــِفیٌع< )األنعــام،51/6(؛ »غیــر از او بــرای آن هــا، یــار و شــفیعی 
َ

>َلْیــَس َلُهــْم ِمــْن ُدوِنــِه َوِلــّىٌ َوَل ش
نیســت«.

که شفاعت را از افراد خاص و بت ها نفی می کند: سّوم: آیاتی 
یُكْم   ُنَســّوِ

ْ
ــا َلِفــى َضــَاٍل ُمِبیــٍن* ِإذ

َ
اُلــوا َوُهــْم ِفیَهــا َیْخَتِصُمــوَن* َتــاهَّلِل ِإْن ُكّن

َ
ْجَمُعــوَن* ق

َ
>َوُجُنــوُد ِإْبِلیــَس أ

ــاِفِعیَن< )الشــعراء،95/26-100(؛ » و نیــز همــه 
َ

ــْن ش ــا ِم ــا َلَن َم
َ

ــوَن* ف  اْلُمْجِرُم
َ

ــا ِإّل َن
َ
َضّل

َ
ــا أ ــَن* َوَم ــَرّبِ اْلَعاَلِمی ِب

ینــد. ســوگند بــه خــدا  کننــد ]و[ می گو ســپاهیان ابلیــس، آن هــا در آنجــا بــا یکدیگــر ســتیز مــی 
ردگار جهانیــان برابــر می کردیــم. و  کــه شــما را بــا پــرو گاه  گمراهــی آشــکاری بودیــم. آن  کــه مــا در 

ــم«. ی ــد. در نتیجــه شــفاعت گرانی ندار گمــراه نکردن جــز تبهــکاران مــا را 
ــِفیٍع ُیَطــاُع< )غافــر،18/40(؛» بــرای ســتمگران نــه یــاری اســت و نــه 

َ
اِلِمیــَن ِمــْن َحِمیــٍم َوَل ش

َ
>َمــا ِللّظ

کــه مــورد پذیــرش باشــد«. شــفاعت گری 
که شفاعت غیر خدا را، مشروط به اذن خدا می داند: چهارم: آیاتی 

ز  رو آن  109/20(؛»در  ْوًل<)طــه، 
َ

ق َلــُه  َوَرِضــَى  ْحَمــُن  الّرَ َلــُه  ِذَن 
َ
أ َمــْن   

َ
ِإّل اَعُه 

َ
ــف

َّ
الش ــُع 

َ
َتْنف َل  >َیْوَمِئــٍذ 

کــه ]خــدای[ رحمــان اجــازه دهــد و ســخنش  شــفاعت ]بــه کســی[ ســود نبخشــد، مگــر کســی را 
او را پســندیده آیــد«.

کــه در پیشــگاهش جــز بــه فرمــان  ِنــِه< )البقرة،255/2(؛»کیســت 
ْ

 ِبِإذ
َ

ُع ِعْنــَدُه ِإّل
َ

ــف
ْ

ــِذی َیش
َ
ا اّل

َ
>َمــْن ذ

کنــد؟«. او شــفاعت 
ــود  ــد وج ــر تأیی ــالوه ب ــته و ع ــتعمال داش ــز اس ــه نی ــات و ادعی ــتقات آن، در روای ــفاعت و مش ش
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چنیــن حقیقتــی، بــه مصادیق شــفیعان نیز اشــاره شــده اســت. مثــاًل در زیارت جامعــه می خوانیم:
»الســالم علیکــم أئّمــة المؤمنیــن ... و شــفعاء الخالئــق ... بل یتقّرب أهل  الســماء بحّبکم 

و بالبرائــة مــن أعدائکــم ... فأنــا ... متقــرٌب إلــی اهلل بحّبکــم و بالبرائة مــن أعدائکم ...«.

نتیجه
بــردی در فرهنــگ  کار وســیله و توّســل، بــه معنــای تقــرب و نزدیکــی بــوده و یکــی از مفاهیــم 

دینــی اســت.
کــه در رفــع نیازهــای بشــری  توســل، یکــی از اســباب هدایــت و معرفــت محســوب می شــود 

مؤثــر اســت.
کماالت، به غیر خود نیازمند است. انسان برای تحصیل 

ــو  ــا انســان بتوانــد در پرت کار باشــند ت ــه  موجــودات فراوانــی در زمیــن و آســمان بایــد دســت ب
کمــاالت  کمبودهــا و نقائــص خــود را بــر طــرف ســازد و بــه  خاصیــت وجــودی آن هــا، قســمتی از 

مــادی و معنــوی دســت یابــد.
گاه به معنای درجه ای در بهشت آمده است. گاهی به معنای واسطۀ تقرب و  وسیله، 

وســیله و توســل در معنــای تقــّرب، بیشــتر در مبحــث وســاطت انبیــاء و اولیــاء در تقــرب بــه 
خداونــد و رســیدن بــه حوائــج بشــری، مطــرح می گــردد و مصادیــق فراوانــی دارد.

کــه  ظاهــرًا آیــۀ 35 از ســورۀ مائــده، بــه ماهیــت و چیســتِی »وســیله« ناظــر اســت، درحالــی 
آیــۀ 57 ســورۀ إســراء، بــه علــِت تمّســک بــه وســیله و فلســفۀ آن نظــر دارد.

کــه مرحــوم  آلوســی، مــراد از توســل بــه مقّرب تریــن را، توســل بــه دعــای او می دانــد. درحالــی 
عالمــۀ طباطبایــی، مــراد از وســیله قــرار دادن مقرب تریــن را، پیــروی از روش او تعبیــر می کنــد. 
لــت  گونــی آمــده اســت. برخــی از روایــات، دال گونا ــرای وســیله، مصادیــق  در روایــات نیــز ب
ــیله  ــر وس ــات، ب ــی از روای ــت. در برخ ــت اس ــع در بهش ــه ای رفی ــام و درج ــیله، مق ــه وس ک ــد  دارن

ــودن أهــل بیــت؟مهع؟ اشــاره شــده اســت. ب
که ایمان و اطاعت را به عنوان وسیله معرفی می کنند. روایاتی وجود دارند 

کــه بــا مفهــوم وســیله،  کار رفتــه  در آیــات و روایــات، عــالوه بــر مشــتّقاِت وســیله، واژگانــی بــه 
قرابــت معنایــی دارنــد. ماننــد: ســبب و اســباب، شــفیع و شــفاعت. 
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