امکان سنجی حقّ مخلوق بر خالق
با تأکید بر عبارت «بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» و تأثیر آن در اجابت دعا
مصطفی رحیمی 1

چکیده
یکی از عبارت هایی که در دعاهای مأثور از اهل بیت^ تکرار شده  ،فراز « بِ َحق ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد»
ا

منتشر نشده است.

واژگان کلیدی
حقّ اهل بیت^  ،توسّل ،آداب دعا ،کالم نقلی ،معارف حدیثی

درآمد
توسّ ل یعنی وسیلهگرفتن اموری ارزشمند در عرض نیاز به پیشگاه الهی تا توجّه و عنایت حضرت
حق به انسان معطوف شود .یکی از راههای توسّ ل ،درخواست کالمی و دعاست که میتواند با عبارات

 .8م عاون پژوهش مؤسّسه ایمان ماندگار  ،قم.
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است .فراوانی این عبارت و مشابهات آن ،دو پرسش را ایجاد میکند؛ نخست اینکه چگونه میتوان
حقّ مخلوق بر خالق را تصوّر کرد؟ دوم اینکه بیان این فراز  ،چه تأثیری در اجابت دعا دارد .از آنجا
که خداجویان همواره دغدغۀ کشف راههای اجابت درخواست های خود از خداوند را دارند  ،پژوهشی
علمی در این راستا شایسته است .هدف این تحقیق ،تبیین معنای حقّ مخلوق بر خالق و چگونگی
اثرگذاری عبارت «بِ َحق ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد» بر اجابت دعاست .تاکنون پژوهشی مستقل در این موضوع
ا

گوناگونی بیان شود .یکی از عبارت های شایع در دعاها و زیارتهای معصومان^ خواندن خدای
متعال ،به حقّ پیامبران و اولیای الهی و یا به حقّ مالئکه و کتاب های آسمانی است .عبارت «بِ َحق
ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد» از جمله فرازهای پرتکرار در دعاهاست .با وجود تکرار پرشمار این عبارت  ،تاکنون
ا
پژوهشی مستقل درباره آن دیده نشد.
نوشتار پیش رو با هدف پاسخگویی به چهار پرسش اصلی تهیه شده است .این پرسشها عبارت
ُمم ٍد َو ِ
ُم ام ٍد»  ،امکانسنجی «حق مخلوق بر
آل ُ َ
است از چیستی معنای «حق»  ،کیستی مصداق « ُ َ ا
خالق» و چگونگی تأثیر این فراز بر اجابت دعا .فایده این نوشتار ،افزایش باور عمومی به بهرهگیری
از این عبارت برای گسترش اثر دعاست .در حقیقت ،این عبارت ،ادبی از آداب دعا در کنار ثنای رب،
استغفار  ،صلوات و  ...است .بخش اوّل این نوشتار به تبیین مفهوم حق اختصاص یافته؛ در بخش دوم
ُمم ٍد َو ِ
ُم ام ٍد» روشن میشود؛ در بخش سوم ،امکان حقّ مخلوق بر خالق  ،بررسی شده
آل ُ َ
مصداق « ُ َ ا
و بخش پایانی به تأثیر این فراز بر اجابت دعا میپردازد.
دانش اه و آموزه اهی

الف) مفهومشناسی

قرآن و حدیث

تبیین معنای «حق» از منظر لغت و در اصطالح قرآن و حدیث از پیش نیازهای این پژوهش است که
به آن پرداخته میشود.
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 .2مفهوم «حق» در ریشه
لغویان «حق» را نقیض «باطل» و به معنای «واجب» و «ثابت» دانسته اند 1 .جوهری میگوید:
اَحقَقتُ الشَّیءَ اَی اَثبَتتُهُ وَ

اَوجَبتُهُ3 .

چیزی را محقّق کردم یعنی آن را ثابت و واجب نمودم.

فراهیدی گفته:
یَحِقُّ عَلَیکَ اَی

واجِ بٌ1 .

 .1ن .ک :العین  ،ج  ، 3ص 2؛ الصّحاح  ،ج ، 1ص 8121؛ معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 1ص.89
 .3الصّحاح  ،ج ، 1ص.8128
 .1العین  ،ج  ، 3ص.2
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هرگاه واژه «حق» بدون حرف جرِّ «عَلیٰ» بهکارگیری شود معنای ثبوت و تحقّق دارد .در برابر ،اگر
با «عَلیٰ» و « لِـ» بیاید معنای حقوقی پیدا کرده و نسبتی را میان دو طرف نشان میدهد .به عبارت
دیگر ،واجب شدن و ثبوت شیء ،گاهی به معنای «هل بسیطه» یعنی «حقبودن» است و گاهی به
معنی حقّ ی که برای کسی و علیه دیگری واجب شده که به «حقداشتن» تعبیر میشود .در مجموع
«حقبودن» و «حقداشتن» دو معنای پرکاربرد این واژه است.

 .1مفهوم «حق» در کاربری متکلّم

بر پایه دو معنای یادشده  ،عبارت « بِ َحق ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد» قابل تحلیل است .میتوان «حق» ر ا در
ا
این عبارت به معنی کان ناقصه یا مفهوم اضافی یا همان «حقداشتن» شمرد و میتوان آن را به
معنای کان تامّه یا تحقّق و ثبوت یا «حقبودن» دانست.
 .2/1کان ناقصه
اگر معنای حق ،نزدیک مصطلح «حقوقی» فرض شود به معن ی نسبتی است که دو طرف با یکدیگر
دارند؛ یعنی حقی برای محمّد و آل محمّد که خداوند آن را بر عهده گرفته است .خداوند این حق را
کماالت را انسان ،به توفیق الهی به دست می آورد.
فراز پایانی زیارت جامعه کبیره چنین است:
عاء َا َقر َب اِ َلی َك ِمن ُُم اَم ٍد َو َا ِ
هل َبیتِ ِه
ـه ام اِنای َلو َو َج ُ
َال الـ ُ
دت ُش َف َ
اّلَخی ِار اّلَئِ ام ِة اّلَ ِ
بت ََلُم
وج َ
جل َعل ُت ُهم ُش َفعائی َفبِ َحق ِه ُم ا ال ی َا َ
برار َ َ

عَ َلی َك َاس َا ُل َك َان ُت ِ
ِ
العارفیَ ِ ِِهم َو بِ َحق ِهم َو فی
دخ َلنی فی ُُج َل ِة
زُ مرةِ الـ مرحومیَ بِ َشفاعَ تِ ِهم اِ ان َك َارحم الر ِ
امیَ َو َص اَ اهللُ عَ َ
َ ُ ا
َ
َ
ُُمَم ٍد و آل ِ ِه و س الم تَسلیام َکثیا و حسبنَا ا هللُ و نِ عم الو کی ُل9 .
َ َ َ
ً َ َ ُ
ا َ
ً
َ َ َ
بت ََلُم عَ َلی َك» روشن میشود که حقّ اهل بیت^ را خود خداوند بر خویش
وج َ
از عبارت « َا َ
واجب کرده است .این معنا همان «حقداشتن» است که با حروف جارّه «الم» و «عَلیٰ» می آید.

 .9من ال یحضره الفقیه  ،ج ، 1ص.281
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به سبب جا یگاه مهم اهل بیت^ به عهده گرفته ؛ وگرنه هیچکس حقّ ی بر خداوند ندارد زیرا همه

 .1/1کان تامّه
«حق» به معن ی جایگاه ویژه و مهم «مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» نزد خداوند متعال است که «حقبودن» و
ُمم ٍد َو ِ
ُم ام ٍد» یعنی
آل ُ َ
ثابتبودن یک شأن ویژه را برای ایشان نشان میدهد .در این صورت «بِ َحق ُ َ ا
به حقیقت محمّد و آل محمّد .این معنا در برخی از دعاها آمده است:
عَن سَماعَةَ قالَ :قالَ لی اَبُو الحَسَنِ× :اِذا ک َ
ان َل َك یا َسامعَ ُة اِ َىل اهللِ
اجة َف ُقلَ « :ال الــ ُه ام اِ انی َاس َا ُل َك بِ َحق ُُم اَم ٍد َو عَ لی َفاِ ان
عَزا َو َج ال ح َ
ََلام ِعندَ َك َشأنًا ِمن ا ِ
درا ِم َن َ
القد ِر َفبِ َحق ذل ِ َك ا
الشأ ِن َو
َ
الشأن َو َق ً
ُ
القد ِر َان ُت َص الی عَ َ ُُمَم ٍد َو ِ
بِ َحق ذل ِ َك َ
آل ُُم اَم ٍد َو َان تَف َع َل بی َک ا
ا
َ
َو َک اَ ».فاِ ان ُه اِذا َک َ
ان َیو ُم القی َام ِة َل َیب َق َم َل ك ُم َق ارب َو َّل نَبی ُمر َسل
ِ
و َّل مؤ ِمن ُمتَحن اِ اّل و هو َیت ِ
ك الیو ِم2 .
اج ا َلی ِهام فی ذل َ َ
ُ
َ ُ َ
َ
َ ُ
سماعه میگوید :ابوالحسن× به من فرمود :اى سماعه ،چون به خدای

دانش اه و آموزه اهی

عزّوجل حاجتى داشتى بگو« :بار خدایا از تو میخواهم به حقّ محمّد و على
زیرا آنها در نزد تو مقامى ارجمند و قدر و اعتبارى شایسته دارند ،به حقّ آن
مقام و به حقّ آن جایگاه  ،رحمت كن محمّد و آل محمّد را و با من چنین و
چنان كن ».زیرا در امتحان روز رستاخیز هی چ فرشته مقرّب و پیامبر مرسل
و مؤمن امتحانداده ای نیست مگر آنکه به محمّد و علی نیاز دارد.

قرآن و حدیث
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بر پایه آنچه گفته شد ،هر دو معنای محتمل میتواند درست باشد .به اعتقاد نگارنده معنای اوّل یعنی
معنای حقوقی ،روشنتر است و ظهور بیشتری دارد ؛ زیرا آمدن هر دو حرف جارّه «الم» و «عَلیٰ» در
برخی دعاها متناسب با معنای حقوقی یعنی «حقداشتن» است .افزون بر آن در حدیثی که به عنوان
شاهد معنای دوم در نظر گرفته شد  ،میتوان معنای اوّ ل را نیز برداشت کرد ؛ امّا عکس آن در معنای
حدیث اوّل  ،امکان ندارد.

 .9مصداق «مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»
« آل» از واژه « اَول» به معنای برگشت و رجوع است یا فرعی که به اصل خود باز میگردد؛ یعنی
کسانی که برگشت به پیامبر اکرم| دارند .در روایات « آل» را اهل بیت رسول اکرم
 .2الکافی  ،ج ، 1ص.981
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صلوات اهللعلیهم اجمعین شمرده اند؛ همان «عترت» که صدقه بر ایشان حرام است 1 .شیخ صدوق در
روایتی از امام صادق× نقل کرده که مقصود از « ِ
ُم ام ٍد»  ،ذریّه آن حضرت است و مقصود از
آل ُ َ
« اهل بیت»  ،امامان و مقصود از «عترت»  ،اهل عبا هستند 1 .امیر مؤمنان× فرمودند:
اس بِ ِ
آل ُُم اَم ٍد ِمن هــ ِ هِ اّلُ ام ِة َا َحد َو ّل ُی َس اوى ِ ِِهم َمن َج َرت
ّل ُیق ُ
ِ
ِ
ی5 .
اس الدا ی ِن َو ِعام ُد ال َیق ِ
عم ُت ُهم عَ َلیه َا َبدً ا ُهم َاس ُ
ن َ
احدى از این امّت را نمىتوان با آل محمّد مقایسه كرد و هی چگاه كسى را
كه نعمت آل محمّد به طور دائم بر او جارى است نمىشود همپایه آنان
دانست .آل محمّد پایه دین و ستون یقین اند.

ُمم ٍد َو ِ
ُم ام ٍد» نام شریف رسول اکرم| دوبار آمده است و شرافت « آل»
آل ُ َ
در عبارت «بِ َحق ُ َ ا
نیز از شرافت ایشان گرفته شده و برگشت به آن حضرت دارد .امیر مؤمنان× در عبارتهای

شمرده است .در نخستین خطبه نهج البالغه آمده:
اِىل َان َب َع َث اهللُ ُسبحا َن ُه ُُم اَمدً ا َرس َ
ول اهللِ لِـاِنج ِاز ِعدَ تِ ِه َو اَِتا ِم ُنب اوتِ ِه
َمأخو ًذا عَ ََ الناب اییَ میثا ُق ُه.
تا این كه خداوند سبحان محمّد رسول اللّه را براى وفاى به عهد خویش و
كاملكردن نبوّتش مبعوث كرد .این در حالى بود كه از همه پیامبران ،پیمان
درباره او گرفته شده بود (كه به او ایمان بیاورند و بشارت ظهورش را به
پیروان خویش بدهند).

از این که نبوت حضرت و بشارت ظهورش از همه پیامبران به عنوان پیمانی محکم گرفته شده و از
اینکه نبوت به او تمام گشته  ،برتری ایشان بر همه انبیاء روشن میشود.
 .1تحف العقول  ،ص.112
 .1االمالی  ،ص.111
 .5نهج البالغة  ،خطبه.1
 .81به عنوان نمونه :ن .ک :نهج البالغة  ،خطبه 11و.821
 .88ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.151
 .81ن .ک :نهج البالغة  ،خطبه.851
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مختلفی  ،پیامبر اکرم| را توصیف کرده  81و خود را بنده ای از بندگان او  88و تربیت یافته

ایشان 81

ُمم ٍد َو ِ
ُم ام ٍد»  ،خداوند را به برترین آفریدههایش قسم میدهیم تا
آل ُ َ
بنابراین در عبارت «بِ َحق ُ َ ا
نیازهایمان را برآورده سازد .این باالترین توسّل و بهترین وسیله در پیشگاه حضرت حق است.

ب) امکانسنجی وجوب حقّ مخلوق بر خالق
چگونگی تصوّر حقّ مخلوق بر خالق ،یکی دیگر از پرسشهای مطرح  ،ذیل این عبارت است .از نگاه
کالمی ،خداوند سبحان در دستگاه ثواب و عقاب ،بر اساس قاعده حسن و قبح عقلی عمل میکند و
متناسب با عمل نیک ،جزای نیک و متناسب با گناه ،عقوبت می هد .این دستگاه و نظام عقلی  ،مخلوق
او ست و این سنّتی است که خود خداوند آن را قرار داده و بر خود  ،فرض و واجب کرده است .به تعبیر
دقیق ،این امور «بر» خداوند واجب نیست بلکه « از» او واجب است؛ واجب «علی اهلل» نیست بلکه
واجب «عن اهلل» است .بر همین اساس در مواردی ،حقّی برای انبیاء ،اوصیاء و مؤمنان بیان شده و
خداوند ادای آن حق را بر خود فرض گرفته است .این گروه از بندگان ،به علّ ت کسب کماالت ،ایمان
و عمل صالح ،باالترین منزلت را در پیشگاه الهی دارند .از این رو خداوند سبحان  ،حقّی برای آنان
دانش اه و آموزه اهی

واجب کرده است .روشن است که هیچ بنده ای بدون توفیق ،خواست و اراده الهی نمیتواند در مسیر
حق حرکت کند و هر گامی که در این مسیر بر میدارد مدیون لطف و دستگیری اوست .میتوان
پدری را تصوّر کرد که با تغذیه م ناسب ،تربیت درست و تعلیم پایدار  ،فرزندی شایسته را به جامعه

قرآن و حدیث

تحویل میدهد .با اینکه هر کامیابی فرزند به یُمن پدر است ؛ امّا پدر  ،از او قدردانی کرده و به گردن
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خود حقّ ی برای فرزند احساس میکند .در اینجا هم همه وجود مخلوق و هر آنچه به او میرسد از
جانب خداوند است ؛ ولی خدا از بنده تشکر کرده و خود را در جایگاه بدهکار بنده قرار میدهد.

 .2حقّ مخلوق در آیات قرآنی
خداوند متعال در برخی از آیات کریمه از حقّ مخلوقات سخن گفته است .مثال در سوره مبارکه روم
آمده:
َو َ
کان َح ًّقا عَ َلینا

نَص الـم ِ
ؤمنیَ 83 .
ُ

ُ

یارى مؤمنان ،حقّى بر عهده ماست.
 .83الرّوم .11 ،
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و یا در سوره یونس آمده:
َک ل ِ َک َح ًّقا عَ َلینا

ج الـ مؤ ِمنِیَ 81 .
ُنن ِ

ُ

همچنین بر ما حقّ است كه مؤمنان را نجات دهیم.

بخش دیگری از آیات قرآن کریم به این موضوع پرداخته اند که منشأ همه خیرات و توفیقات ،خداوند
است .اگر پیامبر| و مؤمنان ،صاحب حقّی شمرده شده اند  ،پیشتر توفیق آن از جانب خدا به ایشان
داده شده است .البته این سخن به معنای جبر نیست؛ زیرا زمینه های رشد و سقوط برای همه وجود
دارد و منظور از این توفیقات ،همین زمینه هاست که استفاده از هر زمینه خیر ،زمینه دیگری را به
وجود می آورد .در آیه ای اینگونه آمده:
ما َاصا َب َك ِمن َح َسن ٍَة

َف ِ
من ا هللِ89 .
َ

آنچه نیکی به تو میرسد از خداست.
ت ََلم82 .
ِمن اهللِ لِن َ

َفبِام ر َ ٍ
مة َ
َ

ُ

پس به خاطر رحمتی از طرف خداوند بر آنان نرم خو شدی.

همچنین دفع شر نیز نعمتی است از ناحیه خدا .نمونه ای از آیات این موضوع ،چنین است:
ِ ِ
نهم َان ُی ِن ال َ
َو َلو ّل َفن ُل اهللِ عَ َل َ
وك َو ما
یك َو َر َ
م ُت ُه َ ََل امت طائ َفة م ُ
ی ِن ال َ ِ
ض و َن َك ِمن َشی ٍء َو َانزَ َل اهللُ عَ َل َ
یك
ُ
ون ا اّل َا ُنف َس ُهم َو ما َی ُ ا
الکِتاب و ِ
الک َم َة َو عَ ال َم َك ما َل ت َُکن تَع َل ُم َو َ
کان َفن ُل اهللِ عَ َل َ
یك
َ َ
عَظیام81 .

ً

و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود ،گروهى از عشیره و قبیله خائنان تصمیم
داشتند تو را از داورى عادالنه منحرف كنند ،این سبكمغزانِ خیالباف جز
 .81یونس .813 ،
 .89النّساء .15 ،
 .82آل عمران .895 ،
 .81النّساء .883 ،
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یا در آیه ای دیگر آمده:

خودشان را منحرف نمىكنند و هیچ زیانى به تو نمىرسانند و خدا كتاب و
حكمت را بر تو نازل كرد و آنچه را نمىدانستى به تو آموخت و همواره
فضل خدا بر تو بزرگ است.

از این آیات می توان نتیجه گرفت که گرچه همه خیرات و کماالت از خداوند می رسد و بنده از پیش
خود به کمالی دست نمی یابد اما خداوند با فضل و کرم بی نهایت ،بر خود واجب کرده که در صورت
انجام اعمال صالح از سوی بندگان  ،حقّی و پاداشی برای بنده بر عهده گیرد.
توجّه به سوگندهای قرآن نیز پشتیبان این دیدگاه است  .خداوند در قرآن کریم به جان پیامبر
اکرم| سوگند میخورد:
َلعمر َك اَِنم َلفی س ِ
کر ِِتم َ َ
َ َ
َ ُ اُ

ی عم هون81 .

اى پیامبر! به جان تو سوگند ،آنان در مستى خود فرو رفته و سرگردان بودند.

از مجموع  131قسم قرآنی تنها سوگندی که با ساختار جمله اسمیه آمده ،همین آیه است 85 .از این
قسم چند نکته استفاده میشود .تنها شخصی که خداوند سبحان به جان او سوگند یاد کرده  ،رسول
اکرم| است؛ آن هم در سوگندی که ساختار اسمیه بر تأکید آن می افزاید .همچنین بهرهنگرفتن
دانش اه و آموزه اهی

از فعل  ،به این سوگند خاصیت فرا زمانی داده است .یعنی نوع بشر در هر زمان و مکان در غفلت
غوطهورند .از دیگر سو ،آوردن کاف خطاب و اضافه کردن آن به واژه «عَ مر» ارجمندی و عزّت

قرآن و حدیث

حبیب خداوند را نشان میدهد .از ابن عبّاس درباره این آیه  ،تفسیری اینچنین رسیده است:
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مر َک» یعنی به حیاتت سوگند و خداوند به حیات کسی غیر از
« َل َع ُ
حیات رسول اهلل سوگند نخورده است زیرا رسول اهلل گرامیترین
مخلوقات است.

11

جالل الدّین سیوطی میگوید:
مر َک» به
دانشمندان گفته اند خداوند متعال در گفتار خود با لفظ « َل َع ُ
پیامبر سوگند خورده تا مردم  ،عظمت آن حضرت را در پیشگاه خداوند
شناخته و مقام و منزلتش را نزد خدا به خوبی
 .81الحجر .11 ،
 .85ن .ک :مقاله « تحلیل ساختاری قسم در قرآن کریم».
 .11الشّفا  ،ج ، 8ص.31
 .18الدّرّ المنثور  ،ج ، 1ص .813
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دریابند18 .

در تفسیر فرات کوفی ذیل آیه یادشده آمده:
اعمش میگوید :در سفر حج با نابینایی روبهرو شدم که اینچنین دعا
میکرد « :اَ للّـٰـهُمَّ اِنّی اَساَ لُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آ لِهِ رُدَّ عَلَیَّ بَصَری».
(خداوندا به حقّ محمّد و آل محمّد  ،بینایی مرا برگردان ).با تعجّب
پرسیدم « :آیا کسی هست که بر خداوند حقّ ی داشته باشد؟!» نابینا
جواب داد « :اگر حقّ ی نداشتند خداوند سبحان به حیات پیامبرش قسم
یاد نمیکرد ؛ آنجا که فرمودَ :لعمر َک اَِنم فی س ِ
عمهون».
کرِتِم َی َ
َ َ
َ ُ
اُ
اعمش میگوید :در بازگشت از همان سفر دیدم که آن شخص شفا
یافته است11 .
این آیه نشانگر جایگاه ویژه رسول خدا| نزد پروردگار سبحان است ؛ جایگاهی که توسّل به آن
نابینا را شفا میدهد .پاسخ این نابینا به اعمش نیز ،پاسخی روشن و رفعکننده شبهه بود .بنابراین،
امکان حقّ مخلوق بر خالق دور از ذهن نیست؛ بلکه با تبیین پیش گفته ،وجود چنین حقّی از ناحیه
خود خدا بر خدا ثابت میشود.
در احادیث متعدّدی از حقّ مخلوق با عبارت « َحق عَ َلی اهللِ» یاد شده است .مثال در حدیثی از رسول
خدا| آمده:
الع ِ
ون من َن َکح التِامس ِ
فاف ِ اما َح ار َم
َ
َ
َحق عَ َلی اهللِ عَ ُ َ

ا هللُ13 .

بر خداوند است ،آن کسی را که برای عفاف و خودداری از محرّمات الهی
ازدواج کند ،یاری نماید.

در حدیث دیگری امام صادق× فرمودند:

ِ
ق َال َرس ُ
العبدُ ّ« :ل َحو َل َو ّل ق او َة اِ اّل بِاهللِ»
ول اهللِ| :اذا ق َال َ
ض َامره اِ َىل ا هللِ و حق عَ ََ ا هللِ َان یکفی ه11 .
َف َقد َف او َ
َ َُ
َ َ
َ ُ
هنگامی که بنده میگوید« :ال حَولَ وَ ال قوَّةَ اِ لّا بِاهللِ» پس به تحقیق کار
خود را به خداوند تسلیم نموده و بر عهده خداوند است که کار او را کفایت
کند.
 .11ص( .111با تلخیص)
 .13الجامع الصّغیر  ،ج ، 8ص ، 915ح.3191
 .11المحاسن  ،ج ، 8ص.11
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 .1حقّ مخلوق در احادیث

آیت اهلل سبحانی پس از یادکرد برخی از آیات و روایات میگوید:

دانش اه و آموزه اهی

البته واضح است که هیچ بنده ای از پیش خود ،حتّی اگر قرنهای
متمادی به عبادت خدا بپردازد ،بر خداوند حقّی ندارد ؛ چراکه تمام حول
و قوّه او و نعمتی که به او داده شده است از خداوند است .او از پیش
خود چیزی در راه خدا نمیپردازد تا در مقابل ،مستحق ثواب و پاداش
باشد .پس معنای حقّ بنده بر خداوند و منظور از حقّ بندگان خدا ،در
ادعیه و احادیث ،مقام و منزلتی است که خداوند در مقابل طاعت و
فرمانبرداری آنها به آنان میبخشد و این بخشش ،از روی فضل و
عنایت حق است ؛ نه به جهت استحقاق بندگان .بنابراین ،حقّی که خدا
را به آن قسم میدهیم ،حقّی است که خود خداوند بر ذمّه خود پذیرفته
است؛ نه حقّی که بنده بر خداوند پیدا کرده باشد و اینگونه تعابیر،
ناشی از لطف و عنایت خداوند متعال به بندگان صالح و شایسته است؛
تا جایی که خود را مدیون و بندگان خود را ذیحق میشمارد .در واقع
این تعابیر ،انسانها را به طاعت و بندگی خداوند ترغیب و تشویق
میکند19 .
بنابراین همه کماالت به خداوند برمیگردد ؛ از همینرو آنچه معصومان^ دارند از خداوند متعال

قرآن و حدیث

بوده و حقّ آنان نیز از ناحیه خدا به آنها اعطا شده است.
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ج) تأثیر فراز «بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» بر اجابت دعا
پس از تبیین امکان وجوب حقّ مخلوق بر خالق ،اکنون باید تأثیر فراز «بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» در
اجابت دعا بررسی شود .این فراز در بسیاری از دعاها آمده که در برخی از آنها بالفاصله پس از این
عبارت ،حاجت ذکر شده و در برخی دیگر بین این فراز و درخواست حاجت ،صلوات بر محمّد و آل
محمّد فاصله شده است.
مرحوم سید ابن طاووس از امام کاظم از پدر بزرگوارشان از امام باقر^ از رسول اهلل| نقل
کرده که ایشان به امیر مؤمنان× فرمودند:

 .19مر زهای توحید و شرک در قرآن  ،ص.115

41

یا عَ لی اِذا ها َل َك َامر َا و نَزَ َلت بِ َك ِشدا ة َف ُقلَ « :ال الــ ُه ام اِ انی َاس َا ُل َك
آل ُُمَم ٍد َان ُت َص الی عَ َ ُُمَم ٍد َو ِ
بِ َحق ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد َو َان ُتنج َینی
ا
َ
ا
ا
ِمن هــ َ ا

ال َغم12 » .

ای على  ،هرگاه امرى تو را به ترس و هول بیندازد ،یا شدّتى بر تو فرود
آید  ،بگو :بار خدایا همانا از تو می خواهم به وسیله حقّ محمّد و آل محمّد
كه رحمت فرستى بر محمّد و آل محمّد و مرا از این غم خالصى دهى.

عبارت «ها َل َک َامر» و « َنزَ َلت بِ َک ِشدا ة» نشانه این است که دعای یادشده برا ی امور عادی نیست.
عبارت های دعا باید متناسب با اهمیت و نوع نیاز باشد .در این دعا تنها دو جمله آمده که یکی  ،همان
فراز مورد بحث است و دیگری صلوات .این روش نشان میدهد که بهکار گیری همین دو عبارت
برای برآورده شدن امور مهم زندگی انسان کافیست.
در حدیث دیگری محمّد جعفى از پدرش روایت کرده که من بسیار به درد چشم مبتال میشدم .پس
آیا به تو دعایى بیاموزم كه براى دنیا و آخرتت سودمند باشد و برای
شفای درد چشم تو كفایت كند؟
عرض كردم :آری .فرمودند:

ـه ام اِنای َاس َا ُل َك بِ َحق
پس از نماز صبح و نماز مغرب میگوییَ :ال الـ ُ
ٍ
یك َصل عَ َ ُُمَم ٍد َو ِ
ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد عَ َل َ
اور
آل ُُم اَمد َو َ
اجع ِل الن َ
ا
ا
فی بصی و البصی َة فی دینی و الیقیَ فی َقلبی و ِ
خالص فی
اّل
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
الس َع َة فی ِرزقی َو ُّ
کر َل َك َا َبدً ا ما
الش َ
الم َة فی نَفسی َو ا
الس َ
عَ َملی َو ا
بقیتَنی11 .
َا َ

در این روایت  ،برای درخواست نیازی مهم از خداوند فراز « بِ َحق ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد» به ضمیمه صلوات
ا
به کار رفته و امام× دعای یادشده را برای دنیا و آخرت ،سودمند دانسته اند.
 .12مهج الدّعوات  ،ص.1
 .11الکافی  ،ص.111
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به امام صادق× شكایت كردم .ایشان فرمودند:

در حدیثی دیگر آمده که پیش از تکبیر نماز اینچنین دعا کنید:
ِ
اوزَ ِ
یا ُُم ِس ُن َقد َات َ
عَن
اك الـ ُمسی ُء َو َقد َا َمر َت الـ ُمحس َن َان َیتَج َ
الـمسی ِء َو َان َت الـمح ِس ُن َو َانَا الـمسی ء َفبِ َحق ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد
ا
ُ ُ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
َصل عَ َ ُُمَمد َو ِ
اوز عَن َقبی ِح ما تَع َل ُم منای.
آل ُُم اَمد َو ََت َ
ا
از امام صادق× روایت شده که همواره امیر مؤمنان× یاران خویش را به خواندن این دعا ترغیب
کرده و میفرمودند:
هر كس در اقامه پیش از گفتن تكبیرة االحرام بگوید ... :خداوند متعال
مىفرماید « :اى مالئكه من ،شاهد باشید كه من او را عفو کردم و
كسانى را كه حقّى بر او دارند خشنود نمودم11 ».
ُمم ٍد َو ِ
ُم ام ٍد» و صلوات  ،مزیّ ن شد ،دعای پیش ا ز
آل ُ َ
همچنانکه دعای تعقیب نماز با فراز «بِ َحق ُ َ ا
ورود به نماز هم با همین دو عبارت قرین شده و برای نیازهای مهمّی ،مفید شمرده شده است.
دانش اه و آموزه اهی

در نمونه ای دیگر ،کتاب ثواب االعمال با عنوان «ثَوابُ مَن سَاَلَ ا هللَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ اَهلِ بَیتِهِ» آورده:

قرآن و حدیث

جابر از امام باقر× روایت كرده كه فرمود :همانا بنده اى هفتاد خریف
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 كه هر خریفى هفتاد سال است  -در جهنّم میماند ،آنگاه از خدامیخواهد که به حقّ محمّد و اهل بیتش بر او رحم كند .خداوند به
جبرئیل میفرماید« :فرود آى و بنده مرا از آتش رهایى بخش».
جبرئیل عرض میکند« :پروردگارا  ،چگونه در آتش بروم؟» خداوند به
او میفرماید« :من به آتش فرمان دادم كه بر تو سرد و سالمت باشد».
جبرئیل عرض میکند« :پروردگارا  ،مرا از جاى او آگاه ساز ».خداوند
میفرماید« :در چاهى كه در سجّیل است ».پس جبرئیل در آتش
دوزخ فرود آمده و او را بیرون می آورد .آنگاه خداوند به بنده گنهكار
خود خطاب میکند « :اى بنده من  ،چه مدّتى در آتش بودى؟» جواب
میدهد« :پروردگارا  ،نمىدانم ».خداوند متعال میفرماید« :به عزّتم
سوگند كه اگر مرا به آنچه خواندى ،نمىخواندى ،مدّت اقامت و ذ لّت
تو را در آتش بسیار طوالنى مىكردم؛ ولى من بر خودم الزم نموده ام
 .11فالح السّائل  ،ص.899
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كه اگر بنده اى مرا به حقّ محمد و آلش بخواند ،از آنچه در میان من
و اوست درگذرم و امروز تو را آمرز یدم15 ».
بر پایه این حدیث  ،قسمدادن خداوند به حقّ محمّد و آل محمّد  ،حتّی برای جهنّ میان نیز بهره داشته
و موجب نجاتشان از آتش است.
ُمم ٍد َو ِ
آل
در امالی صدوق آمده که همه پیامبران در گرفتاریهای سخت ،خداوند را با جمله «بِ َحق ُ َ ا
ُم ام ٍد» سوگند داده اند.
َُ
معمر بن راشد میگوید :شنیدم امام صادق× میفرمود :یك یهودى

در گزارشی دیگر ،شیخ طوسی از امام باقر× نقل کرده که به کسی فرمودند:

 .15ثواب االعمال  ،ص.891
 .31االمالی (صدوق)  ،ص.181
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خدمت پیغمبر آمد و با تندی به آن حضرت نگاه كرد .پیامبر فرمود:
« اى یهودى چه حاجت دارى؟» گفت« :تو برترى یا موسى بن عمران
پیغمبری كه خدا با او سخن گفت و تورات و عصا به او داد و دریا را
برابرش شكافت و با ابر بر سرش سایه انداخت؟» پیغمبر فرمود« :خوب
نیست كسى خود را بستاید ؛ ولى به تو میگویم كه وقتی آدم گناه كرد ،
توبه اش این بود كه گفت :خدایا تو را به حقّ محمّد و آل محمّد سوگند
میدهم که مرا بیامرزى و خدایش آمرزید و وقتی نوح سوار كشتى
شد و از غرقشدن ترسید  ،گفت :خدایا از تو میخوام به حقّ محمّد و
آل محمّد كه مرا از غرق نجات دهى و خدا او را نجات داد و چون
ابراهیم را به آتش افكندند  ،گفت :خدایا به حقّ محمّد و آل محمّد مرا
از آن نجات ده و خدا آتش را بر او سرد و سالمت كرد و چون موسى
عصا افكند و خود ،از آن ترسید  ،گفت :خدایا از تو میخواهم به حقّ
محمّد و آل محمّد كه مرا امان دهى و خداى جلّ جالله فرمود :مترس ،
تو برترى .اى یهودى  ،اگر موسى مرا ادراك میكرد و به من ایمان
نمی آورد  ،نه ای مان خودش سودى داشت و نه نبوّتش .اى یهودى ،
مهدی از ذرّیه من است كه چون ظهور كند  ،عیسى بن مریم براى
یار یش فرود آ ید و او را پیش دارد و پشت سرش نماز گذارد3 1 ».

اگر اینگونه دعا کنی ،من ضمانت میکنم که دعایت مستجاب گردد:
ِ
ِ
ِ
حاجتی
َال الــ ُه ام َا َ
عمتی َو َان َت القاد ُر عَ َ َطل َبتی َو تَع َل ُم َ
نت َول ُّی ن َ
َف َاس َا ُل َك ِب َحق ُُمَم ٍد َو ِ
نیتَها لی3 8 .
آل ُُم اَم ٍد لـَ اام َق َ
ا
همچنین در امالی شیخ صدوق به نقل از اباصلت هروی آمده:
مأمون امر كرد مرا به زندان انداختند و مدّت یك سال در زندان ماندم.
آنجا دلم به تنگ آمد و از خداوند خواستم که به حقّ محمّد و آل
محمّد مرا از زندان رها كند .هنوز دعایم تمام نشده بود كه محمّد بن
علیّ بن موسى الرضا وارد شد و به من فرمود« :دلت از زندان تنگ
شده؟» عرض كردم :آرى به خداوند سوگند دلم به تنگ آمده .فرمود:
« اكنون به پا خیز و بیرون شو ».پس از این با دست خود آهنها را از
پاى من باز كردند و مرا از زندان بیرون آوردند؛ در حالى كه نگهبانان
زندان ما را م ید یدند ولی قادر به سخن گفتن نبودند3 1 .
حتّی اهل سنّت نیز به این فراز ،توجّه کرده و آن را در منابع خویش آورده اند .حاکم نیشابوری نقل
دانش اه و آموزه اهی

کرده که یهودیان پیش از والدت پیامبر اکرم| از اسم ایشان آگاهی داشته و هرگاه در جنگها

قرآن و حدیث

آثار شکست پدیدار میشد  ،خداوند را به حقّ محمّد سوگند میدادند و پیروزی را از آنِ خود
ُم ام ٍد» در تعالیم یهود هم وجود
این گزارش نشان میدهد که درخواست از خداوند با عبارت «بِ َحق ُ َ
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داشته و آنها در گرفتاری های مهم همچون جنگ از آن بهره میبردند.
در حدیثی دیگر امام صادق× به یکی از اصحابشان که از شدّت بیماری ،رنگش زرد شده و
مفاصلش درد گرفته بود فرمودند:
ـه ام اِنای َاس َا ُل َك بِ َاسامئِ َك َو َب َرکاتِ َك
خداوند را اینچنین بخوانَ :ال الـ ُ
ب الـمبار ِ
ود ِ
ك الـ َم ِ
کی ِعندَ َك َو بِ َحق ِه َو بِ َحق ابنَتِ ِه
َ َ َ
عوة نَبی َك ال اطی ِ ُ َ
فاطِم َة الـ مبار َک ِة و بِحق وصی ِه َام ِی الـم ِ
ؤمنیَ َو َحق َسیدَ ی َشب ِ
اب
ُ َ َ َ َ
ُ
َ

 .38االمالی (طوسی)  ،ص.212
 .31ص( .229ترجمه ا ز زندگانی چهارده معصوم  ،ص)191
 .33المستدرک  ،ج ، 1ص .123
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َاه ِل ا ِ ِ
َش ما َا ِجدُ ؛ بِ َحق ِهم بِ َحق ِهم بِ َحق ِهم
جلناة ا اّل َا َ
َ
ذهب َت عَ نای َ ا
بِ َحق َك یا اِلــ َه العالـَ میَ .
آن صحابی میگوید:
به خداوند سوگند که پس از خواندن دعا ،از نزد امام بلند نشده بودم
که دردم آرام گرفت3 1 .
از تکرار این فراز در دعاهای مهم ،میتوان به جایگاه آن عبارت در برآوردهشدن خواسته ها پی برد.

نتیجه
فراز « بِ َحق ُُمَم ٍد َو ِ
آل ُُم اَم ٍد» در بسیاری از دعاهای مأثور ،دیده میشود .واژه «حق» در این عبارت
ا
دو معنا دارد؛ یکی به معن ی ثبوت جایگاه ویژه نزد خداوند است و دیگری به معنای حقّی که خداوند،

رسول خدا^ نیست .آنها به دلیل مقام ارجمندی که نزد خدای متعال دارند ،خداوند حقّشان را بر
ُمم ٍد َو ِ
ُم ام ٍد» در اجابت درخواستهای
آل ُ َ
خود واجب کرده است .بهرهگیری از عبارت «بِ َحق ُ َ ا
بندگان  ،تأثیر ویژه ای دارد؛ همانگونه که پیامبران^ در گرفتاری ها و نیازهای مهم ،خداوند را با
همین عبارت سوگند میدادند .همچنین خود معصومان^  ،تلفّظ به این تعبیر را برای دریافت
حاجت های مهم ،مؤثّر دانسته اند.
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