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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش3 :

تاریخ پرسش1395/1/31 :

نظر عالمه خراسانی در مورد انگشتر عقیق که در بین شیعیان مرسوم است چیست؟ از ائمهی
اهل بیت روایات زیادی در مورد به دست کردن انگشتر عقیق به خصوص در نماز و در دست
راست وارد شده است .در برخی روایات آمده که سنگ عقیق اولین سنگی بوده که به وحدانیت
خدا و نبوت حضرت رسول و والیت علی اقرار کرده است.
 پاسخ به پرسش شماره3 :

تاریخ پاسخ به پرسش1395/2/3 :

استفاده از انگشتر عقیق و سایر سنگهای زینتی برای مؤمنان اشکالی ندارد؛ چنانکه
خداوند فرموده است :قُ ْل َم ْن َح َّر َم زِي َن َة اللَّ ِه الَّ ِتي �أخْ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َوال َّط ِّي َب ِ
ات ِم َن ال ِّر ْز ِق ۚ قُ ْل ِه َي
َص ُل ا ْل� آ َي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ( أعراف/
ين �آ َم ُنوا ِفي الْ َح َيا ِة ال ُّدنْ َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ۗ َك َ ٰذلِكَ نُف ِّ
لِلَّ ِذ َ
)32؛ «بگو چه کسی زینت خداوند که برای بندگانش بیرون آورده و روزیهای پاکیزه را
حرام کرده است؟ بگو آنها در زندگی دنیا و به صورت خالص در روز قیامت برای کسانی
است که ایمان آوردند ،این گونه آیات را برای گروهی که میدانند تفصیل میدهیم» ،بلکه
استفاده از آنها برای حضور در مساجد کاری بایسته است؛ چنانکه خداوند فرموده استَ  :يا
َب ِني �آ َد َم ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع ْن َد كُ ِّل َم ْس ِج ٍد( أعراف)31 /؛ «ای پسران آدم! زینت خود را نزد هر
مسجدی بگیرید» و این صیغهی امر است که داللت بر وجوب یا دست کم استحباب مؤ ّکد
دارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

« َد َخ ْل ُت ٱلْ َم ْس ِج َد َف َو َج ْد ُت ِفی ِه ٱلْ َم ْن ُصو َر َف ِجئ ُْت َحتّیٰ َج َل ْس ُت ِع ْن َد ُه َف َن َظ َر �إِلَ َّي َو قا َل:
س َع َل ْی ِه زِی َن ٌة! �أما َس ِم ْع َت َق ْو َل
یا فُلانُ! �إِنِّي �أ ْک َر ُه لِل َّر ُج ِل ِم ْن ُک ْم �أن َی ْد ُخ َل ٱلْ َم ْس ِج َد َو لَ ْی َ
خ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع ْن َد كُ ِّل َم ْس ِج ٍد؟! قُ ْل ُتُ :ج ِع ْل ُت ِفدا َك َو َما ٱل ِّزی َن ُة؟ قا َل:
ٱللّ ِه َتعالیُٰ :
یب»؛ «به مسجد داخل شدم ،پس جناب منصور را در آن یافتم ،پس آمدم
ٱلْخا َت ُم َو ٱل ِّط ُ
تا اینکه نزد آن جناب نشستم ،پس به من نظری کرد و فرمود :ای فالنی! من کراهت
دارم برای مردی از شما که به مسجد داخل شود در حالی که بر او زینتی نیست! آیا
سخن خداوند بلندمرتبه را نشنیدهای که فرموده است< :زینت خود را نزد هر مسجدی
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بگیرید> (أعراف)31 /؟! گفتم :فدایت شوم ،زینت چیست؟ فرمود :انگشتری و عطر»!
اما اینکه «سنگ عقیق اولین سنگی بوده که به وحدانیت خدا و نبوت حضرت رسول و
والیت علی اقرار کرده» ،چیزی است که ممکن است ،ولی ثابت نیست؛ زیرا روایت رسیده
تشیع روایتی واحد و ضعیف است که برای اعتقاد به آن
دربارهی آن در برخی منابع اهل ّ
کفایت نمیکند و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است.
تعلیق شماره1 :

نویسندهی تعلیق :بندهی خدا

تاریخ تعلیق1398/2/2 :

خواص مادی و معنوی سنگهای فیروزه ،عقیق و سایر سنگهایی که انگشتری آنها را
میپوشند چیست؟ بهترین این سنگها کدام است؟ آیا فایدهای در استفاده از دعایی تحت
عنوان شرف الشمس که روی برخی از این سنگها در زمانی خاص نوشته میشود ،وجود
دارد؟
پاسخ به تعلیق1 :

تاریخ پاسخ به تعلیق1398/2/5 :

توجه فرمایید:
لطف ًا به نکات زیر ّ
 . 1روایاتی از پیامبر و اهل بیت او دربارهی فواید سنگهایی مانند عقیق ،یاقوت ،فیروزه،
زمرد ،جزع یمانی و بلور رسیده (بنگرید به :کلینی ،الکافی ،ج ،6ص 470تا 472؛ ابن بابویه،
ّ
ثواب األعمال ،ص 173تا  ،)176ولی معتبرترین آنها دربارهی عقیق است؛ چنانکه از پیامبر
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم رسیده استَ « :ت َخ َّت ُموا بِالْ َع ِقيقِ َف إِ�نَّ ُه ُمبا َر ٌك» (محاملی ،األمالی،
ص146؛ بیهقی ،شعب اإلیمان ،ج ،5ص201؛ کلینی ،الکافی ،ج ،6ص)470؛ «انگشتر عقیق
در دست کنید؛ چراکه آن مبارک است» و رسیده استَ « :م ْن َت َخ َّت َم بِالْ َع ِقيقِ لَ ْم َي َز ْل َير ٰ
ى َخ ْيراً»
(طبرانی ،المعجم األوسط ،ج ،1ص)39؛ «هر کس انگشتر عقیق در دست کند پیوسته خیر
میبیند» و رسیده استَ « :ت َخ َّت ُموا بِالْ َع ِقيقِ َف إِ�نَّ ُه َي ْن ِفي الْ َف ْق َر» (سیوطی ،الجامع الصغیر ،ج،1
ص)502؛ «انگشتر عقیق در دست کنید؛ چراکه آن فقر را دور میکند» و این چیزی است که
س
به سند صحیح از علی بن موسی الرضا علیه السالم رسیده است« :الْ َع ِقي ُق َي ْن ِفي الْ َف ْق َر ولُ ْب ُ
الْ َع ِقيقِ َي ْن ِفي ال ِّنفَاقَ » (کلینی ،الکافی ،ج ،6ص)470؛ «عقیق فقر را دور میکند و در دست
کردن عقیق نفاق را دور میکند» .همچنین ،به سند حسن از امام صادق علیه السالم رسیده
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استُ « :ي ْس َت َح ُّب ال َّت َخ ُّت ُم بِالْ َياقُ ِ
وت» (کلینی ،الکافی ،ج ،6ص)471؛ «انگشتر یاقوت در دست
مستحب است» .بنابراین ،اگر کسی به امید استحباب ،انگشتر عقیق یا یاقوت در دست
کردن،
ّ
کند ،اشکالی ندارد.
 . 2دعای موسوم به شرف الشمس که مبتنی بر اعتقاد به سعد و نحس ا ّیام است و به
صورت أشکال و حروف مبهم نوشته و نگهداری میشود ،اصلی در اسالم ندارد و از قبیل
طلسمات است .بنابراین ،خواندن ،نوشتن و نگاه داشتن آن جایز نیست.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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