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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 .احلمد هللا والصالة علی رسول اهللا وعلی آله و اصحابه امجعني
تواند براي ملت  اند، و هر کسی نمی باز داشتهباید دانست که ملت ما را از دین و دنیا 
هد و در نتیجه یک عده بکلی از دین بیزارند  دلسوزي کند زیرا خادم را از خائن تمیز نمی

دیگر عقل خود را به مروجین خرافات کرایه ي  هاند. عد براي خرافاتیکه در ادیان دیده
ز حقائق اسالم را بیان کند داده و افکارشان مملو از خرافاتست، و اگر کسی حقیقتی ا

تراشند و در منابر و محافل او  خیزند و صدها افترا و تهمت براي او می بدشمنی او بر می
کوبند تا مردم را به او بدبین کرده و به سخن او گوش ندهند. با این وضع باز ما  را می

مردم عوام را از  مأیوس نیستیم و از دانشمندان دیندار و علماء ابرار بیدار، خواهانیم که
چنگ گرگان دکاندار برهانند و بدعتهائی که در دین اسالم وارد شده براي مردم بیان کنند. 

روایت شده  57چنانچه در سفینه البحار جلد دوم ص  حضرت امام حسن عسکري 
سيأتی زمان السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، كل جاهل عندهم خبري «که فرمود: 

مرتاب واليعرفون الضان من الذئاب علمآئهم رشار خلق اهللا ـمخلص والـالاليميزون بني 

بهمین زودي «تا آخر. یعنی:  »علی وجه األرض ألهنم يميلون إىل الفلسفة والتصوف

زمانی آید که سنت و روش اسالم در میان ایشان بدعت باشد و بدعت در میان ایشان 
است، تمیز بین مخلص االیمان و شکاك  شود، هر جاهلی نزد ایشان آگاه و خبیر سنت می

شناسند علماء ایشان بدترین خلق خدایند، بر روي زمین  دهند و میش را از گرگ نمی نمی
. در این صورت باید کسانی که به قرآن و عقائد الهی »زیرا مایلند به فلسفه و عرفان بافی

دست منافقین تا واردند با تمام رنج و زحمت و تلخی بکوشند براي خالصی مردم از 
مسئولیت الهی را از گردن خود بردارند و به اجر جزیل نائل شوند. ما در این مختصر 



 بررسی دعاي ندبه                                                   2

 

مدرك و بدعت و  ایم که این دعا بی براي بیداري ملت دعاي ندبه را بررسی کرده و دانسته
 مخالف قرآن و عقل است، و مضامین آن کفر و شرکست.

 مدرك بودن دعاي ندبه اما بی

ند و مدرکی که آنرا به امام و یا به رسول برساند ندارد، و هیچ مدرکی براي این دعا س
آن نیست. حال اگر کسی مدعی است که مدرك دارد بیاید در حضور دو نفر عالم به ما 
نشان دهد. حاج شیخ عباس قمی که آن را در مفاتیح آورده غفلت و اشتباه کرده و هم 

اند این دعا را از کتاب  سی و سایرین همه نقل کردهمدرکی براي آن ذکر ننموده، او و مجل
اند که ببینند ابن طاوس از که  ابن طاوس و چون در مستحبات مسامحه دارند دقت نکرده

نقل کرده، شما بروید تحقیق کنید ابن طاوس این دعا را از امام و رسول نقل نکرده، بلکه 
نویسد:  تاب او این است که میاز بعضی از شیعیان مجهول الحال نقل کرده و عبارت ک

ذكر بعض أصحابنا قال: قال حممد بن علی بن أبی قرة: نقلت من كتاب حممد بن احلسني «

 . »بن سفيان البزوفری دعاء الندبة وذكر أن الدعاء لصاحب الزمان

 در این عبارت ابن طاوس چند چیز روشن است:

اینکه سید معلوم نکرده بعضی آن اصحاب که از او نقل کرد، کیست، و نام او  –اول 
 چیست.
اینکه محمد بن حسین بن سفیان را صاحب کتب رجال مجهول الحال  – دوم
 اند. دانسته

اینکه محمد بن حسین بن سفیان در قرن چهارم بوده، و زمان ائمه نبوده تا از  – سوم
 یست از کجا و از که این دعا را گرفته.امام اخذ کرده باشد و معلوم ن
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نه از امام اسمی برده و نه از غیر امام. خود حاج شیخ عباس در کتاب هدیه االحباب 
نویسد: این محمد بن حسین سفیان دعاي ندبه را در کتاب خود  ) می106خود (ص 
 آورده است.

لصاحب  إنه الدعاء«اینکه گوید: این دعا براي صاحب الزمان است،  – چهارم

خیلی خوب، ولی بیان نکرده بچه مدرك. پس معلوم شد که ابن طاوس  ».الزمان

از او نقل کرده مدرك صحیحی نشان نداده و بعنوان  262ص  22چنانچه بحار جلد 
سنن ممکن است این دعا را آورده باشد و دیگران نیز به او اقتدا کرده و  ي هتسامح در ادل
سنن اینجا مورد ندارد و تسامح در سنن در ي  هاند، در حالیکه تسامح در ادل اعتماد نموده

برسد ولی چون از سنن و مستحبات است مسامحه  ثبتجائی است که بسند ضعیفی به 
، اما اینجا اصالً سند ضعیفی هم براي آن ذکر نشده گیرند کنند و ضعف آنرا نادیده می می

پذیرد برود تحقیق و تجسس کند،  پس جاي تسامح نیست، حال گر کسی قول ما را نمی
دهیم و اگر مدرکی  اگر مدرکی آورد نشان دهد، ما ده هزار تومان به او حق الزحمه می

ند شرعی ندارد، و عقالً ندید به بدگوئی و هوو جنجال  و افترا نپردازد، پس این دعا س
نیز محال است که منسوب به یکی از امامان باشد، زیرا امام اول تا یازدهم که همه عاقل و 

دانستند که امام دوازدهم بدنیا نیامده و غایب نشده و کسی که به دنیا  کامل بودند می
بل أی  النوی، كليت شعری أين استقرت ب«گویند:  نیامده چگونه در این دعا به او می

 .»، أو ثری، أبرضوی أم غريها، أم ذی طوی، بنفسی أنت من مغيب مل خيل مناكأرض تقل
دانستم کجا است محل نزول تو و یا کدام زمین و یا خاك تو را در بر  اي کاش می«یعنی: 

گرفته، آیا به کوه رضوائی با غیر آن آیا به کوه ذي طوائی یا غیر آن به جان خودم قسم تو 
. آیا معقول است که امام ششم یا امام دهم یا »اي هستی که غایب از ما نبودي غایب شده

خواهم  خود که به دنیا نیامده و غایب نشده بگوید: تو کجائی من میي  ههر امامی بنواد
دانستند او به دنیا نیامده و  هدي نمیي  هاي آیا ائم بیایم تو را ببینم در کدام کوه منزل کرده

مگر اینکه بگویند: خود امام دوازدهم این دعا را براي خود خوانده و از نشین نشده  کوه
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جاي خودش را نداند و  کند. آیا ممکن است امام عصر  فراق خود ندبه و ناله می
دانستم تو یعنی خودم کجائی و کدام زمین تو را یعنی خود مرا در  بگوید: کاش می

دهند؟! اینان گویا امام خود  را به او نسبت می کنند آنان که این دعا برگرفته؟! آیا حیا نمی
 دانند. را عاقل نمی

 و اما بدعت بودن دعاي ندبه

 ي هو ائم صبدعت آن عقائد و اعمالی است که در اسالم نبوده و بعد از رسول خدا 
و  صهدي پیدا شده و بایشان بسته شده، مانند همین دعاي ندبه که در زمان رسول خدا 

ائمه نبوده و هیچ کس در آن زمان این را نخوانده، و در هیچ تاریخ و مدرکی ذکري از آن 
مجلسی ي  هنشده تا زمان محمد بن حسین بزوفري، قطب راوندي در کتاب نوادر و عالم

اند  و سایر بزرگان دین روایت کرده 63و محدث قمی در سفینه ص  32بحار ص  16در 
بدعة خاله الشيطان والعبادة وألقی عليه  من عمل يف« که فرمود: صاز رسول خدا 

هر کس عملی و عبادتی را در بدعت بیاورد شیطان او را با «یعنی:  »اخلشوع والبكاء

 .»اندازد همان عبادت واگذارد و او را به خشوع و گریه می
أبی اهللا « اند که فرمود: روایت کرده صدر همان کتب فوق از رسول خدا  -2

 .»پذیرد صاحب بدعت را نمیي  هخدا توب«یعنی:  »البدعة بالتوبةلصاحب 

اند که گفت: به امام ششم عرض کردم:  در همان کتب از حلبی روایت کرده -3
رساند چه باشد؟ فرمود: بدعت گذاشتن و از آن  نزدیکتر چیزي که انسان را به کفر می

تن. چنانکه زمان ما هر طرفداري کردن و موافق آنرا دوست و مخالف آنرا دشمن داش
 کس دعاي بدعتی را بخواند و هم صدا با ایشان باشد دوست دارند.

فرمود: کسی که بدعت گذارد ناصبی و مشرك و کافر است، ولی  امام ششم  -4
 داند. خود نمی
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إذا رأيتم أهل الريب والبدع «که فرمود:  صکافی روایت کرده از رسول خدا  -5

هر گاه اهل شک و بدعت را پس از من «یعنی:  .»أكثروا من سبهمفأظهروا الرباءة منهم و

 .»دیدید از ایشان آشکارا بیزاري جوئید و بسیار از ایشان بد بگوئید
اند از امام ششم  دیگر روایت کردهي  هو کتب معتبر 169در جلد یازدهم بحار ص  -6

وجه  تبسم يفن م«فرمود:  صفرمود: یکی از گناهان کبیره بدعت است. و رسول خدا

هرکس تبسم کند در صورت صاحب بدعت پس «یعنی:  »مبتدع فقد أعان علی هدم دينه

إن من مشی «فرموده:  ص. و نیز رسول خدا»به تحقیق کمک کرده بر خرابی دین خود

کسیکه برود به طرف صاحب «یعنی:  .»هدم اإلسالم إىل صاحب بدعة فوقره مشی يف

. و روایات دیگر »تحقیق در خرابی اسالم قدم برداشتهبدعت و او را احترام کند پس به 
سازند ودعاي ندبه براي عوام  که در این مختصر جاي آن نیست. پس کسانیکه مهدیه می

کنند اهل بدعت و دشمن امامند. آیا  خوانند و مردم را سگ امام زمان کرده و عوعو می می
ه بوده در اسالم؟! و آیا شرافت زمان رسول خدا مهدیه و یا زینبیه و یا خانقاه و صومع

. تعجب است »العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني«مؤمن سگ شدنست و یا آدم حقیقی شدن؟! 

چگونه اکثر مردم به بدعت متمایل و در مجالس بدعت رغبت دارند! سید مرتضی و مقس 

زمان السنة سيأتی « که فرمود: اند از حضرت عسکري اردبیلی و دیگران روایت کرده

زمانی بیاید بر مردم که سنت خدا و رسول در میان «. یعنی: »يهم بدعة والبدعة فيهم سنةف

 .»ایشان بدعت، و بدعت در میانشان سنت باشد
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 اما مخالفت دعاي ندبه با قرآن

 دعاي ندبه مخالف با قرآن است.ي  هچند جمل
اآلخرين فاجبته  یلسان صدق ف كوسأل«گوید:  آنجا راجع به حضرت ابراهیم می -1

حضرت ابراهیم از تو سؤال کرد که براي او زبان راستی قرار دهی «. یعنی: »علياً  كوجعلت ذل

. و این افترا به قرآن و حضرت »در آیندگان، پس اجابت کردي او را و قرار دادي آنرا علی
 :48ي  هشعرا آیي  هابراهیم است، زیرا حضرت ابراهیم چنانکه در قرآن است در سور

 .]84[الشعراء:  ﴾٨٤ِ� ٱ�ِخرِ�َن  َوٱۡجَعل ّ�ِ لَِساَن ِصۡدقٖ ﴿
 .»و براى من در میان امتهاى آینده، زبان صدق (و ذکر خیرى) قرار ده!«یعنی: 

او خوش گفتار باشند و دروغ ي  هگفته و مقصود او این بوده که آیندگان از امم دربار
به او نبندند، و خدا او را اجابت کرد و تمام امتها چه یهود و چه نصاري و چه مسلمین به 

دانند، و این  شکن می بین و او را قبول دارند و او را بت خوش حضرت ابراهیم 
 ندارد. خدا در کجاي قرآن حضرت ابراهیم یا »علياً  كوجعلت ذل«ي  هتناسبی با جمل

مقصود او را علی قرار داد. اصالً او را علی قرار دادي معنی ندارد بلی مقصود از علیاً در 
 مریم ارتفاع و بلندیست براي گفتار تمام انبیاء.ي  هسور

که  »كائـوعرجت بروحه إىل سم كومغرب كأوطأته مشارق«گوید:  در آنجا که می -2

گوید:  که می »كومغارب كمشارقأوطأته «ي  هاین جمالت مخالف قرآن است، اما جمل

اسراء مخالف ي  هاول سوري  هداخل کردي پیغمبر ترا به تمام مشرقها و مغربهایت با آی
 است، زیرا خدا در این آیه فرموده:

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ٗۡ� ﴿ َ�ۡ
َ
ِٓي أ ۡقَصا ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

َ
 .]1[اإلسراء:  ﴾ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

 .»خود را از مسجدالحرام تا مسجد اقصیي  همنزه است خدائیکه سیر داد بند«
 نه تمام مشرقها و مغربها.
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ي  هگویند..ثانیاً: زمین مشرقها و مغربها دارد، اما براي خدا مشرقها و مغربها نیست
 دعاي ندبه خدا را در وسط مشرقها و مغربها قرار داده.

ي  هسوري  همخالف قرآن و ضرورت اسالم است، زیرا در آی »بروحهملة عرجت «ثالثاً: 
 اسراء، خدا فرمود:

ٰى بَِعۡبِدهِۦ﴿ َ�ۡ
َ
 .]1[اإلسراء:  ﴾أ
 .»خود راي  هخدا سیر داد بند «

شود که داراي بدن و روح باشد، و به روح و یا تنها عبد گفته  و بنده به کسی گفته می
خصوصاً علماي شیعه بر این است که معراج رسول شود، اجماع تمام علماي اسالم  نمی

خدا با بدن و جسمانی بوده، نه معراج روحی. و اگر معراج روحی بود مردم تعجب و 
کردند، در حالیکه در تمام تواریخ ذکر شده که مردم حجاز تعجب و انکار  انکار نمی

هب او، مانند شود کسیکه دعاي ندبه را ساخته فلسفه مسلک و یا مذ نمودند معلوم می
 شیخیه بوده.

یعنی:  »كوأودعته علم ما كان وما يكون إىل انقضاء خلق«گوید:  در آنجا که می -3

. در حالیکه چند جاي »علم آنچه بوده و خواهد بود تا انقراض عالم را به او سپردي«
 قرآن ضد این جمله است، در یک جا قرآن فرموده:

اَعةِ  َٔ �َۡ� ﴿ َما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ لُونََك َعِن ٱلسَّ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰهاۖ قُۡل إِ�َّ
َ
 .]187[األعراف:  ﴾�

 .» علمش فقط نزد پروردگار من است«رسد؟! بگو:  کنند، کى فرامى درباره قیامت از تو سؤال مى«
یعنی پیامبر اعتراف می کند که او با آنکه پیامبر است، اما علمی بوقت قیامت ندارد، 

 او.چه رسد به غیر 

 فرماید: لقمان میي  هو در آخر سور

رَۡحاِم� َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس ﴿
َ
ُِل ٱۡلَغۡيَث َوَ�ۡعلَُم َما ِ� ٱۡ� اَعةِ َو�َُ�ّ َ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّ اذَا  إِنَّ ٱ�َّ مَّ

�ٖض �ۖ تَۡ�ِسُب َغدٗ 
َ
ّيِ أ

َ
  .]34[لقمان:  ﴾َ�ُموُت  َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ
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کند، و  زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل مىآگاهى از «یعنی: 
آورد،  داند فردا چه به دست مى داند، و هیچ کس نمى ها (ى مادران) است مى آنچه را که در رحم

 .»میرد؟ داند در چه سرزمینى مى و هیچ کس نمى
در  که علم این پنج چیز را خدا منحصر به خود قرار داده، و حضرت امیر 

 داند نه وصی او. فرموده: این پنج چیز را نه پیغمبر می 128ي  هالبالغه خطب نهج
 توبه فرموده:ي  هدر سور

ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهمۡ ﴿
َ
 .]101: التوبة[ ﴾َوِمۡن أ
 .»دانیم میدانی ما که خدائیم  بعضی از مردم مدینه ثابت بر نفاقند تو نمی«یعنی: 

 مطففین فرموده:ي  هو در سور

ۡدَرٮَٰك َما ِعّلِيُّوَن ﴿
َ
ٞ� ﴿. ]19[المطففین:  ﴾١٩َوَمآ أ ۡدَرٮَٰك َما ِسّجِ

َ
  .]8[المطففین:  ﴾٨َوَمآ أ

 .»دانی علیین و سجیین چیست تو نمی«یعنی: 
 فرموده: 9ي  هاحقاف آیي  هو در سور

تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن ﴿
َ
ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ إِۡن �

َ
 ﴾ٱلرُُّسِل َوَمآ أ

 .]9[األحقاف: 
کنم مگر آنچه وحی  دانم با من و با شما چه خواهد شد من پیروي نمی بگو... من نمی«
 .»شود

 اسراء فرموده:ي  هو در سور

وتِيتُم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ ﴿
ُ
 .]85[اإلسراء:  ﴾قَلِيٗ� َوَمآ أ

 .»عطا نشده بشما مگر کمی از علم«
وارد شده که از رسول خدا سؤالی کردند وگفت جواب  24کهف آیه ي  هو در سور

ندانست  صدهم ولی ان شاءاهللا نگفت، پس تا چهل روز وحی نیامد و رسول خدا  می
این جمله ضد داد، پس  جواب گوید پس اگر علم ماکان و مایکون داشت جواب می

 قرآنست.
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َوقُۡل  ﴿ فقلت: ككتاب عليه وآله مودهتم يف كثم جعلت أجر حممد صلوات«ي  هجمل -4
ۡقَرَب ِمۡن َ�َٰذا رََشدٗ 

َ
ن َ�ۡهِديَِن َرّ�ِ ِ�

َ
راً إِالَّ ﴿ .]24[الکهف:  ﴾ اَعَ�ٰٓ أ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ ال أَسْ قُ

بَى رْ ةَ يفِ الْقُ دَّ را مودت و دوستی اهل بیت  صسپس قرار دادي اجر محمد«یعنی:  .»﴾املَْوَ

کنم برسالتم اجري مگر دوستی در خویش و  او در کتاب خود، پس گفتی: بگو سؤال نمی
 104ي  هیوسف آیي  ه. و این مطلب ضد قرآنست، زیرا قرآن یکجا در سور»نزدیکی
 فرموده:

ۡجرٍ  َٔ َوَما �َۡ� ﴿
َ
 .]104[یوسف:  ﴾لُُهۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 .»کنی تو بر رسالتت اجري از ایشان سؤال نمی«
 فرموده: 86ي  هص آیي  هو در سور

﴿ �ۡ
َ
ۡجرٖ  َٔ قُۡل َمآ أ

َ
 .]86[ص:  ﴾لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 .»کنم بر رسالت اجر و مزدي بگو سؤال نمی«
 شعراء چند مورد از قول پیغمبران نقل کرده که:ي  هو در سور

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ٰ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لُُ�ۡم  َٔ َوَما ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
، 127، 109[الشعراء:  ﴾ َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 .]180و  164، 145
 .»کنم بر رسالت اجري نیست اجر من مگر بر خداي رب العالمین و سؤال نمی«

گوئیم: در تمام این آیات، خدا فرموده: اجري براي رسالت رسوالن خدا  حال می
مودتست ودر دعاي ندبه آورده خدا ي  هشوري که آیي  هسوري  هچگونه در آینیست، 

گوید،  فرموده: بگو اجر رسالتم دوستی با اهل بیت من است. قرآن، که ضد و نقیص نمی
خواهم. پس باید فهمید که  خواهم، جاي دیگر بگوید: اجر می یکجا بگوید: اجر نمی

آنست در مکه نازل شده، ودر آن وقت  مودت ذي القربی دري  هشوري که آیي  هسور
تطهیري نبود تا ینکه ي  هنبودند، واهل بیت و آی حضرت امام حسن و امام حسین 

خواهم مگر دوستی اهل بیتم، باضافه مشرکین  خدا بگوید به مشرکین بگو: من اجر نمی
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آنرا خود او و رسالت او را قبول نداشتند چگونه اوالد و عترت او را دوست بدارند و 
گوید، در این آیه خطاب  اجر رسالت حساب کنند؟! پس باید دقت کرد که این آیه چه می

به مشرکین است، خدا فرموده: به مشرکین بگو: مرا به خیر شما امید نیست شرم رسانید، 
خواهم تا خیال کنید ادعاي من براي دنیاطلبی  یعنی: به ایشان بگو من از شما چیزي نمی

با مشرکین قریش  صمرا با خودتان مراعات کنید. زیرا رسول خدا  است، بلکه خویشی
خواهد بفرماید: مودت وخویشی مرا مراعات کنید و مرا  فامیل بود. پس در این آیه می

آزار و انکار نکنید. در اینجا مفسرینی که متوجه نزول آیه بودند اال را به معنی بل 
گوید، مفسرین شیعه و  شود و خدا که لغو نمی اند، و اگر غیر این باشد آیه لغو می گرفته

 اند. ی اکثرا برخالف ظاهر آیه سخن گفتهسن

 و اما مخالفت دعاي ندبه با عقل

مخالفت این دعا با عقل این است که این دعا را در هزار مکان و مسجد و خانه 
البته خیر، زیرا امام  ؟!آیا امام زمان همه جا حاضر و شنوا و مانند خدا استخوانند.  می

و اگر  »مخلوقنيـسبحان اهللا عن صفات ال«د: فرمو صفات خدا ندارد، و امام حسین 

يا بن «گویند:  زنند و می همه جا حاضر نیست، پس چرا در این دعا او را صدا می

اي پسر سادات مقربین، اي فرزند نجباء «یعنی:  »مقربني يابن النجباء األكرمنيـالسادات ال
خواهد؟! آیا مخاطبی که  آیا ندا کردن و خطاب نمودن مخاطب و منادي نمی »اکرمین؟!

گوید: امام همه جا نیست، زیرا در  بشنود همه جا هست یا خیر؟! خود این دعا که می
اي خدا سالم و تحیت ما را به امام «یعنی:  »اللهم فبلغه منا حتية وسالماً «گوید:  اواخر می

خواهد خودش  دیگر خدایا سالم ما را به او برسان نمی . اگر امام همه جا هست»برسان
رسول  ،النبی من بعید زیارةاب کافی و وسائل الشیعه باب پس چنانچه در کتشنود؟!  می

. رسانند الهی به من میي  هشنوم بلکه مالئک من سالم امتم را از راه دور نمی :خدا فرمود
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ت همه جا حاضر و شنوا نیست، پس جائیکه پیغمبر خدا که اشرف از تمام مخلوقاتس
چگونه جانشین او همه جا حاضر و شنوا است؟! اگر امام همه جا حاضر است پس چرا 

برند؟! اگر خود او  اعمال را خدمت او میي  هاند که مالئکه نام علماء شیعه روایت کرده
 خواهد؟! پس بدانکه محال است یک نفر دو نفر یا هشت رسان نمی حاضر است دیگر نامه

نفر بشود، و در آنِ واحد هشت مکان باشد، اگر هشت نفر شد یک نفر نیست، چه برسد 
گوید: محال است شیء واحد  به اینکه هزاران جا باشد، آیا عقل حجت نیست؟ عقل می

پرسیم: آیا  در یک آن در دو مکان باشد چه برسد به صد مکان. ما از این مردم عوام می
چگونه او را در مسجد کوفه شهید کردند؟! آیا پیغمبر اسالم  اگر امیرالمؤمنین همه جا بود

چون از مکه فرار نمود و رفت به مدینه باز هم در مکه بود یا خیر؟! آیا امامیکه همه جا 
فساد، همه جا هست یا خیر؟! اگر هست، ي  ههست در حمام زنانه و در میخانه و در امکن

مانند خدا بدون تکلیف است، و حالل و  زنان مردم محرم است، آیا امامي  هپس به هم
حرامی براي او نیست؟! اگر مکلف است پس چرا او که در همه جا هست نهی از منکر 

گیرد؟! اگر کسی بگوید: خدا چگونه همه جا حاضر  فساد جلو نمیي  هکند و از امکن نمی

بع ما وأت«کند؟ جواب گوئیم: خدا مکلف نیست، و به خودش نفرموده:  است و نهی نمی

ّ�ُِ�مۡ ﴿اما برسول و امام و سایرین فرموده:  »أنزل نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
[األعراف:  ﴾ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

یعنی همه باید از  »از چیزى که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروى کنید!«. ]3
قرآن تبعیت کنید، پس امام مکلف است، و ممکن نیست همه جا باشد، و نهی از منکر 

 46در نهج البالغه چون عازم سفر شام شد، و در خطبه  نکند، خود حضرت امیر 

الَ «فرمود:  ، وَ لِ ةُ يفِ االْ َهْ لِيفَ أَنْتَ اخلْ ، وَ رِ فَ بُ يف السَّ احِ مَّ أَنْتَ الصَّ هُ ، الِ َنَّ اللَّ كَ ُ ريْ ام غَ هُ عُ ْمَ جيَ

الـالْ  باً، وَ حَ تَصْ سْ ونُ مُ كُ لَفَ الَ يَ تَخْ سْ فاً ـمُ لَ تَخْ سْ ونُ مُ بُ الَ يَكُ حَ تَصْ سْ اي خدا، تو «یعنی:  .»مُ

و این دو صفت را (که هم نزد   همراهی در سفر، و توئی جانشین مسافر در میان خانواده،
ارد و جمع نکرده جز تو، زیرا آنکه جانشین اش) ند مسافر باشی و هم در نزد خانواده
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. پس در این خطبه حضرت »شود همراه نیست، و آنکه همراه باشد جانشین نیست
 فرماید: کسی که دو جا باشد نیست جز خدا، چه برسد به هزاران جا. می

يابن الطور «ي  هو یکی از مواردي که در دعاي ندبه مخالف عقل است جمل

اي پسر   اي پسر کوه طور و اسبان دونده،«یعنی:  است. »الذارياتوالعاديات يابن يس و

. و این توهین به امام عالیمقام، و به اضافه مخالف عقل است، زیرا »یس و بادهاي وزنده
کنند و این جمالت را  امام فرزند کوه طور و اسبان دونده نیست، چگونه شیعیان حیا نمی

أنا ابن مكة ومنی، أنا ابن «خوانند؟! اگر کسی بگوید: چگونه حضرت سجاد فرموده:  می

است. جواب این   ند گفتار حضرت سجاددعاي ندبه نیز ماني  هجمل »زمزم وصفا

زندگی کرده و ي  هاست که خیر، مانند آن نیست، زیرا هر کس در شهري و یا در قصب
قم است، و به ي  هگویند: بچ آنجا است، مثالً بقمی میي  هگویند: بچ بزرگ شده می

گویند: بچه کاشان است. و چون حضرت سجاد و یا پدر و جدش در مدینه و  کاشانی می
اما امام زمان نه خودش  »أنا ابن مكة وصفا«فرماید:  اند می مکه و زمزم و صفا بزرگ شده

چه  »والعاديات والذاريات«در کوه طور بزرگ شده و نه پدر و جدش. به اضافه بجمله 
کنیم چنین توهینی به امام زمان بنمائیم براي خاطر  ه هر حال، ما که جرئت نمیکنند؟! ب می

 مدرکی. یک دعاي بی

 و اما کفر و شر دعاي ندبه

خدا در صد آیه از قرآن فرموده: غیر خدا را نخوانید، و خواندن غیر خدا را کفر و 
 فرموده: 18ي  هجن آیي  هشرك دانسته، در سور

َحٗدافََ� تَۡدُعواْ َمَع ﴿
َ
ِ أ  .]18[الجن:  ﴾ٱ�َّ

 .»احدي را نخوانید جز خدا«
 فرموده: 20و در آیه 
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َحٗدا ﴿
َ
ۡ�ُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َمآ أ  .]20[الجن:  ﴾٢٠قُۡل إِ�َّ

 .»دهم خوانم و احدي را شریک او قرار نمی بگو من پروردگار مرا می«
 فرموده: 5ي  هاحقاف آیي  هو در سور

ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُهۡم َعن ﴿ ِ َمن �َّ �َۡستَِجيُب َ�ُ ْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ن يَۡدُعوا َضلُّ مِمَّ
َ
َوَمۡن أ

ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
ْ لَُهۡم أ  ﴾٦�َذا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُوا

 .]6-5[األحقاف: 
کند تا  تر از کسیکه بخواند غیر خدا را، بخواند کسی را که اجابت او نمی ت گمراهو کیس«

شدگان از خوانندگان خود غافلند، و چون مردم محشور شوند (در  روز قیامت، و آن خوانده
گان براي خوانندگان خود دشمنند و به عبادت و دعاي ایشان کافر و  قیامت) این خوانده شده

 .»منکرند
 فرموده: 194ي  هاعراف آیي  هو در سور

ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡستَِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنتُۡم ﴿
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

 .]194[األعراف:  ﴾١٩٤َ�ِٰد�َِ� 
اجابت شما خوانید غیر خدا بندگانند مانند شما، پس بخوانیدشان تا  محققاً کسانی را که می«

 .»گوئید کنند اگر راست می
 فرموده: 14ي  هفاطر آیي  هو در سور

ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ� ﴿ ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم  ١٣َوٱ�َّ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك مِۡثُل َخبِ�ٖ َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ   ﴾ ١٤ يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

 .]14-13[فاطر: 
خرمائی نیستند. اگر بخوانید شان ي  هخوانید غیر خدا مالک پوست حص و آن کسانیکه می«

شنوند و اگر بشنوند اجابت شما نکنند و روز قیامت به شرك شما انکار و کفر  دعاي شما را نمی

 .»دهند تو را مانند خدا خبیري نمیورزند و خبر 
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عباد «و »الذين«غیر خدا، و کلمات ي  هدر این آیات مشرك و کافر خوانده خوانند

موصوله کالً اطالق بر بندگان و عقالء  »من«و  »هم«و ضمیر جمع مذکر  .»أمثالكم

باشد،  شود، و ممکن نیست حمل بر بت کنیم، و بگوئیم: مقصود از مدعوین بت می می
و یا امامی گفته باشد: در حوائج خود ما را  صپس ما مدرکی نداریم که رسول خدا 

 اند: غیر خدا را نخوانید، خدا فرموده: بخوانید، بلکه فرموده

آ ﴿ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهدٗ إِ�َّ
َ
ٗ أ ِ َوَداِ�ًيا  ٤٥� � َونَِذيرٗ ا َوُمبَّ�ِ  .]46-45[األحزاب:  ﴾إَِ� ٱ�َّ

 .»کننده بسوى خدا دعوتو دهنده و انذارکننده!  ما تو را گواه فرستادیم و بشارت«
 فرموده: 80آل عمران آیه ي  هو در سور

﴿ ْ ن َ�تَِّخُذوا
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
نتُم  ۧٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة َوٱ�َّبِّ�ِ َوَ� يَأ

َ
ُمرُُ�م ِٱۡلُ�ۡفرِ َ�ۡعَد إِۡذ أ

ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
َن أ

ۡسلُِموَن   .]80عمران:  [آل ﴾٨٠مُّ
کند شما  کند شما را که مالئکه و پیغمبر آن را ارباب بگیرید براي خود، آیا امر می و امر نمی«

 .»را به کفر بعد از آنکه مسلمانید
 رباب از باب گفتن غلط است.پس به امام ا

 ادله و شبهات مشرکین

گویند: چگونه ما پدر خود  اینان براي آنکه خواندن و دعاي غیر خدا را تجویز کنند می
گوئیم:  گوئیم: پنیر بده، به ثروتمندان می زنیم کفش و کاله بده به بقال می را صدا می

حاجت ما را برآور، و اگر ثروتمندي حاجات مردم را برآورد قاضی حاجات کسان شده و 
اشکالی دارد، خواندن امام نیز مانند خواندن آنان شرك نیست.  کار خوبی کرده، پس چه

جواب این است که خواندن پدر و بقال و ثروتمند از کارهاي عرفی و روزمره و خطابات 
خواهد، ولی دعاهاي شرعیه خواندن مدعو غیبی است  متعارفی است، و دستور شرع نمی

اشد. در خطاب عرفی مخاطب و مانند خطابات عرفی نیست، و باید به دستور شرع ب
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گوئی: پدر کاله بده، و اگر بقالی  حاضر و مرئی است، آیا اگر پدرت مرده باشد باز می
 صگوئی: پنیر بده؟ البته خیر، اما دعاي شرعی عبادتست، و رسول خدا مرده باشد باز می

عد از دعا افضل عبادت است ب«یعنی:  »الدعاء أفضل العبادة بعد قراءة القرآن« فرموده:

. »دعا مغز و حقیقت عبادتست«. یعنی: »الدعاء مخ العبادة«. و نیز فرموده: »قرائت قرآن

شود غیر خدا را  و چون دعا عبادت شد مخصوص خدا و منحصر باوست، پس نمی
خواند در دعاها، خدا در صد آیه فرموده: شرك به خدا نیاورید و غیر خدا را نخوانید و 

 عبادت غیر او نکنید.
گویند: ما اگر بسلطان کاري داریم باید نزد وزیر و یا امیر او برویم. جواب این  ا میو ی

است که چون سلطان نزد شما و همه جا نیست، و از حال رعیت خود خبر ندارد و 
رسی به او نیست، ناچار باید نزد وزیر او رفت، اما خدا چنین نیست، خدا همه جا  دست

خود است، و ي  هر و از احوال بنده مطلع و نزدیک بند(به سمع و بصر و علم خود) حاض
 توان تشبیه به سلطان کرد، حضرت رضا  احتیاج بوزیر و امیر ندارد، خدا را نمی

کسیکه خالق را به مخلوق تشبیه «یعنی:  .»كمخلوق فهو مرشـمن شبه اخلالق بال«فرموده: 

 .»کند مشرکست
کشیم، چگونه خدا را بخوانیم. جواب این  گویند: ما روسیاهیم و خجالت می و یا می

خوانید خدا از روسیاهی  کشید و غیر خدا را می است که چگونه از غیر خدا خجالت نمی
و بدي شما مطلع است چه بخوانید او را و چه نخوانید، چه خجالت بکشی و چه نکشی. 

مطلع را بخوانید و دیگران را از بدي خود مطلع پس بهتر این است که همان خداي 
نکنید، خدا راضی نیست غیر او از گناهان بنده مطلع شود، و الزم نیست نزد رسول و یا 
امام و یا مرشد و یا کشیش بروي و گناه خود را بازگوئی کنی، خدا ستارالعیوبست و 

همه کس مهربانترم، هیچ  فرموده: خود مرا بخوانید من از رگ گردن بشما نزدیکترم، و از
رسول و امامی مانند او مهربان و رحیم نیست، و این از جهالت و بدبختی است که خدا 
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ۡستَِجۡب لَُ�مۡ ٱۡدعُ ﴿بگوید: 
َ
مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت «. یعنی: ]60[غافر:  ﴾وِ�ٓ أ

َ ِمن فَۡضلِهِۦٓ  َٔ َوۡ� ﴿و یا بگوید:  .»کنم و از فضل (و رحمت و «. یعنی: ]32[النساء:  ﴾لُواْ ٱ�َّ

ي  ه. و بنده اعتنا نکند و بگوید: خیر، من باید بند»برکت) خدا، براى رفع تنگناها طلب کنید!
 تو را بخوانم.
برق شود تا بتواند ي  هگویند: باید المپ متصل بسیم، و سیم متصل بکارخان و یا می

من امام را بگیریم، و او دامن خدا را بگیرد. چنین ما باید دا برق و روشنی بگیرد، و هم
برق دور است ي  هاند! اي بیچاره، کارخان فهمند یا خود را به نفهمی زده واقعاً اینان یا نمی

ي  هشود فصل و وصل کرد، کارخان خواهد، خدا که دور نیست و به خدا که نمی و سیم می
ه شما کفر و شرکست، امام برق محدود و مضطر است، و خدا چنین نیست، و این تشبی

 حاضر نیست، و دامن او کجا است.
گویند: پیغمبر و امام مقرب نزد خدایند. جواب آن است که خدا نفرموده:  و یا می

مقربین را بخوانید، بلکه فرموده: خود مرا بخوانید، غیر از من کسی نزد شما و همه جا 
 خبرند. م و قرآن بکلی بینیست، چه مقرب باشد و چه نباشد، اینان گویا از اسال

گویند: مگر شما وسیله را قبول ندارید؟ جواب گوئیم: ما وسیله را قبول داریم،  و یا می
البالغه فرموده ایمان به  نهج 109آن وسیله نزد خدا چنانچه خود امیرالمؤمنین در خطبه 

اهلی «فرموده:   صو رسول خدا »متوسلون اإليامن باهللاـأفضل ما يتوسل به ال«خدا است، 

. و اما اگر »من بسوي تو ایمان استي  هخدایا وسیل«. یعنی: »كاإليامن ب كوسيلتی إلي

ي  هارشاد و رساندن وحی الهی و وسیلي  هگوئید، ایشان وسیل پیغمبر و امام اسالم را می
د«در دعا. باید دانست که دعاي توسل و یا دعاي ي  ههدایتند، نه وسیل ی يا عل«و  »يا حممّ

مدرکی که ندارد، بلکه کفر و شرکست، پس دعاي ندبه که امام زمان را بخوان  »أكفيانی

و فریاد کن، طبق مدارك قرآن برخالف توحید و موافق کفر و شرکست. حال اگر کسی 
فهمید و لج کرد و باز سر بسجده گذاشت، و پاي خود را بلند کرد و گفت: اي امام، من 
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دي جون مهدي جون، و اینطور توهین به امام نمود، باید سگ توأم عوعو، و یاگفت: مه
 او را بیدار و از خواب جهالت هوشیار کرد.

 گویم من آنچه شرط بالغست با تو می
 

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل 
 

ردم فرو رفته به جهالت و خرافات مأیوسیم، زیرا طرفداران خرافات که بر سر ما از م
حاضر به پیاده شدن نیستند، حال اگر سخن ما را قبول ندارند مدرك خر خود سوارند 

پذیریم، ولی اگر بفحش و افترا و هو و جنجال پرداختند دلیل بر  بیاورند ما عناد نداریم می
 مدرك و جهالت و ناتوانی است. تعصب و بی

 
 والسالم علی من اتبع اهلدی                                                                                  

 سید علی احمد موسوي واعظ –مشهد 
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