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  تذكّر

صفحات به كتب مؤلّف يا  در كتاب حاضر ارجاعاتي كه در پاورقي
اي است كتب مرحوم قلمداران شده است، ارجاع به صفحات نسخه

  كه با حروف آي. بي. ام. تكثير و توزيع گرديده است.   
ي همين كتاب، براساس نسخهديگر  مولف به صفحاتارجاعات 

  .ه استحاضر، تصحيح و تنظيم گرديد
  

  )ناشر( 

  
  

  خـرافـت ضـد آيـات الهـي است
  تـولي مذهب خرافت را پناهي اس

  يــن الهــيخــرافت نيست در د
  ر و تباهـيز مذهب باشـد اين كف
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 های موحدينی جمموعه كتابمقدمه

  
f  

  هاي موحديني مجموعه كتابمقدمه

سپاس خداوندي كه نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان،  حمد و
ترين را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سالم پروردگار بهترين و پاك
  قدر پيامبرِ دوستي و رحمت. بزرگوار، صحابه كرام و تابعين گران يكتا بر اهل بيت

هايِ مردان ها و از جان گذشتگيديني كه امروز مفتخر به آن هستيم، ثمره مجاهدت
خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش 

اوند سبحان و سنت پيامبر مهربان، جان و مال و بر لب داشتند و در راه صيانت از سخن خد
  عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند.

آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 
لمان متهتّك برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عا

و جاهالن متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ، 
 هاي غوغاپردازيچنان طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ

ساالرانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة 
ز روي كار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و اهللا، به ويژه پس ارسول

زمامداران جمهوري اسالمي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، 
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خيزد مگر بر مزار مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن بر نمي
اهل و مردگان؛ روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است و مداحان ج

اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول، فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شدهعوام
مستمسكي شد براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه و 

  خصومت، بهره و منفعت از آنِ كيست؟
يست مگر دهند، چيزي نآنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسالمي در ايران سر مي

اي گسترده، ي پوششِ رسانههياهوي تبليغاتي و گرد و خاك سياسي كه در سايه
اي مناسب از حكومت شيعي ايران در مقصودش جلب توجه سياسي و ترسيم چهره

جهان است. نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود 
ستي و برادري ديني به شيوة زمامدارانِ گويايِ اين حقيقت است كه تقريب مذاهب و دو

  ».دو صد گفته چون نيم كردار نيست«ايران، خواب و خيالي بيش نيست و 
ي اماميه ي شيعهدر اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زده

بستند؛ سراپا شور و شهامت  ي غفلت زده خود بربرخاستند و كمر به بيداري جامعه
و قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند شدند 

  و بي پروا فرياد برآوردند كه:
 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را

 رودپرستي مياي با بتهر ساعت از ما قبله
  

 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  نام راتوحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اص

در كتاب ارزشمند  -كه از زمرة اين بزرگواران بود-حيدر علي قلمداران قمي 
شاهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش 

هاي اسالمي، گامي حقيقي و يابيِ ديگر علل جداييِ فرقهدانست و كوشيد تا با ريشهمي
ب بردارد. تالش و جديت ديگر علما و دلسوزان اسالم، موثر در جهت تقريب مذاه

همچون آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت اهللا 
شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 

پژوهي ي دينشيوهپژوهان و جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از ست براي حقالگويي



 
 

 

3 

 های موحدينی جمموعه كتابمقدمه

هاي ناب قرآن و سنت، در جهت ي آموزهو عيار سنجيِ مدعيان ديني و در سايه
گشتگان را مدد رسانند تا ره به هاي موثري بردارند و گمهاي يكتاپرستانه گامپژوهش

  ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.
عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ تالش

هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم گذارد كه شاهد گرفتاريديگراني مي
  بخش اسالم، به ويژه در ايران هستند. حيات

كنيم در هايشان را منتشر ميگراني كه امروز كتابكه اصالحالزم به ذكر است 
هاي متعددي را اند، مرحلهگذشته پيرو آن بوده امامي كه در شيعهخالل تغيير مذهب 
امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه،  يهاند و باطل بودن عقايد شيعپشت سر گذاشته

عصمت، رجعت و غيبت و اختالفاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي 
كه در تعدادي از اند؛ به همين دليل عجيب نيست تدريجي و در چند مرحله كشف كرده

هاي عقايد اند برخي از اثرات و بازماندههايي كه در ابتداي امر تأليف كردهكتاب
ها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه هاي بعدي آنگذشته به چشم بخورد ولي كتاب

پاك اسالمي،  يهبه هدف نزديك شده و بلكه عقيد ،از آن پاك شده است كامالً
  .انديش را در آغوش كشيدهآالتوحيدي و بي

***  

  اهداف
آنچه امروز در اختيار داريد، تالشي در جهت نشر معارف دين و اداي احترام به 

  هاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه:مجاهدت

رده و امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فش -1
چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و 

  هاي بعد منتقل گردد. هاي راستينِ دين، به نسلارزش
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هاي هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهشبا معرفي آثار و انديشه -2
جامعه انديشمند ايران جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به توحيدي و حقيقت

  معرفي شود.
دوست ايران را به تفكر در گرا، مرجع محور و مداحي مقلد، روحانيجامعه -3

هاي خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد، انديشه
ي غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با به آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيعه

  الم خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. تكيه بر ك
ي آنان را شائبههاي بيي پژوهشنهاد، ثمرهبا نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك -4

از تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در 
يي امت بزگ اسالم در ها، زمينه آشناها به ديگر زبانآورد و با ترجمه اين كتاب

  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند.ديگر كشورها را با آرا و انديشه

***  

  چشم انداز
ي اي عـاري از خرافـه و بـدعت و رسـيدن بـه مدينـه      ترديدي نيست كه دستيابي به جامعه

 اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همراه دارد، مگـر بـا پيـروي از   فاضله
مقدور نخواهد بود.  صهاي اصيل و ناب قرآن و سنت پاك پيامبرِ مهر و رحمتآموزه

ي موحـدين، آن اسـت كـه بـا معرفـي آثـار ايـن        هدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموعـه 
پژوهان و جويندگانِ راه حق فراهم آورند، بزرگانِ جهاد علمي، الگوي مناسبي براي دين

ل ديني و علميِ اين عزيزان، بسـتر مناسـبي بـراي رشـد و     گيري از فضايتا شناخت و بهره
  تقويت جامعه توحيدي و قرآني در ايران و نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق باشد.

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
  قلمِ عفو كشد.
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 ی نارشمقدمه

  

 

  ي ناشرمقدمه

اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم ي را كه نعمت بندگيسپاس خداوند بزرگ
و خاندان  -محمد مصطفي -ترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار خداوند بر پاك

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم مسلمانان در طول قرن

علم آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند،  گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و
چنان كه در پايان خالفت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشيد كه در دورة خالفت هارون، الحكمهبيت ،قمريهجري دوم  قرنِدوم  يهنيم
ل تبدي جهان نهاد آموزشي و پژوهشي ترينه بود، به بزرگعباسي در بغداد تأسيس شد

 ،ترجمه ،هاي مختلف تأليفر عرصهاش دهاي فرهنگي و علميبه دليل فعاليتشد و 
به عنوان هنوز  ،هاي گوناگون پزشكي، انساني و مهندسياستنساخ و پژوهش در دانش

  شود.مينماد تمدن اسالمي شناخته 
بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 

هاي اختالف و تفرقه افكني در ميان مسلمين، پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينه آزرد؛مي
اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند 
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ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در و تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد:و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي مي بدعتهاي پسِ ابر

 ســـرايي اســـت آراســـته   حقيقـــت،
 نبيني كه هـر جـا كـه برخاسـت گـرد     

  

ــوس    ــوا و هـــ ــته  ،هـــ ــرد برخاســـ  گـــ
 گرچــــه بيناســــت مــــرد ،نبينــــد نظــــر

  

ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان به هاي برنامهتالش
ي مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري جستن حقيقت دين، سستي و كاهل

آنان از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختالف عميقي 
  در امت اسالم شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. 

براي به انحراف كشيدن  صهاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا به موازات تالش
نهاد و دلسوز، هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاكهاي اسالم و وارد كردن بدعتهآموز

اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسالم و سنت نبوي، به پا خاستند و با 
پرست، به اشاعه فرهنگ و نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافهشجاعتي كم

فروشان و م پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب ديناعتقادات اصيل اسال
جو، به تأسي از پيامبر شريف اسالم، گذاران را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقتبدعت

حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و 
ٓ ﴿به راستي:  َ

َ
وۡ  إِنَّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِلَا َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ  َّ   .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢ َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

ست از درياي معرفت الهي و ايآنچه در اين مجموعه آمده است، جرعه
ست از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند، نور خدا ايگزيده

ن قرار دادند. اين افراد، كه بركتشا در دلشان تابيدن گرفت و توحيد را سرلوحه حيات با
همگي از علما و نويسنگان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در 
سير تحول فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه 

ان، نگرششان به مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زم
اند. لذا، ممكن مطالعات گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام نهاده

ها در آثار اين افراد، كه در اين مجموعه آمده است برخي از اظهار نظرها يا نتيجه گيري
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 ی نارشمقدمه

اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين  هاي ديني و اعتقادياست، كامال منطبق با رويكرد
اهميت اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به وجود، به دليل 

ها، ها و مواضع فكري مطرح شده در اين كتابانتشار آن اقدام نموديم. همچنين، ديدگاه
ترديد، كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بيهاي ناشر و دست اندرالزاماً ديدگاه

ست از جانب پرودگار براي هدايت آناني كه به اي است از نفحات حق و نوري انفحه
  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند. هاي تاريخي، فرقهدور از تعصبات و گمانه زني

توان تنها به هاي اين افراد نمينكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه
ان به طور كامل مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آن

ها و عوامل آن كامالً شناخته شود. شان و انگيزهمطالعه گردد، تا چگونگي انقالب فكري
كه  درسي از واليتبراي مثال، آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان 

. او در اين كتاب آورده استاش به رشته تحرير درآن را در اوايل دوران تكامل فكري
ه بحث درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ ايشان پس از پيامبر ب

خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد بن حسن 
عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال 

هايش را در نويسد و نتايج پژوهشميقيق علمي در احاديث مهدي تحبعد، كتابي با نام 
دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و اختيار خواننده قرار مي

هاي تاريخي مرتبط با والدت و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه گزاره
ويدادهاي زندگي موحدين و مطالعه آيد كه اطالع از حوادث و رديگر، چنين برمي

مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگاهي از 
  و آثار ايشان است. سير تحول انديشه

اي براي بازگشت ها، زمينههاي متوليان نشر آناميد است آثار اين بزرگواران و تالش
كه خداوند بزرگ، اين مختصر را صانه خالق باشد. تا اينبه مسير امن الهي و عبادت خال

هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در جوار مهر و موجب بخشش گناهان و لغزش
  بخشش خود گيرد.
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 گفتارپيش

  گفتارپيش

  گرامي! يهخوانند
م شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد كه گاهي فالن موضوع طوري گنگ و مبه

نمايد كه تشخيص آن مقدور نيست، يا يك خبر از راه دور تا زماني كه مستند مي
كننده است كه شما را كالفه كننده و خستهجي براي شما گياهثابت نشود به انداز

ويژه اگر موضوع خيلي مهم باشد، كشمكش مذاهب و مكاتب اعتقادي و ه كند بمي
خر با پيشرفت علم و تكنولوژي و رشد هاست ادامه دارد و در اين اوافكري قرن

چشمگير اقتصاد و اسباب و امكانات نشر و پخش و دعوت پر و پا قرص بسياري از 
اين مذاهب و مكاتب اعتقادي و فكري راه تبليغات و پروپاگنده را در سطح خيلي 

ها حتي كساني كه اي كه شايد براي خيليگونههباند اي پيش گرفتهقوي و گسترده
ترين و يكي از قوياند، فكر و مطالعه هستند صدها شبهه و اشكال ايجاد كردهاهل 

مذهب شيعه اثناعشري است كه گر چه پنج  ،قدرتمندترين اين مذاهب اعتقادي
دهند اما بدليل داشتن امكانات ) مسلمانان جهان را بيشتر تشكيل نمي%5درصد (

پا ه و شايعات و شبهات بسياسي و اقتصادي گسترده چنان طوفاني از تبليغات 
بخشي از اين تبليغات متعلق به موضع به اند، كه خودشان هم در شگفتاند كرده

منظور از استبصار يعني راهياب شدن و هدايت يافتن [» استبصار«اصطالح خودشان 
است. مبلغان مذهب اثناعشري به  ]از مذهب اهل سنت به مذهب شيعه اثناعشري

هاي عمده اهل سنت از عقيده خودشان دادي از شخصيتگزاف مدعي هستند كه تع
اما دريغ از يك سند و مدرك قاطع، گاهي اند برگشته و مذهب اثناعشري را پذيرفته
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وند، شمي مصري و گاهي اردني و گاهي آسيايي و گاهي اروپايي و آفريقايي مستبصر
مبين! زير عباي  اين فتوحاتكه اين نه افراد عادي بلكه علماء و دانشمندان، جالب

  د!يرگمي وحدت و تقريب انجام
در اين اسالم ناب! تناقض زياد است اين هم يكي!، اگر وحدت و تقريب است 

اهل سنت است پس شعار » استبصار«اين ادعاها چيست؟! اگر هدف و برنامه 
بود حداقل اين تناقض وحدت و تقريب چه معنايي دارد؟! اگر اين ادعاها درست مي

داشت اما كجاست استبصار و هدايت علماء و شخصيتهاي اهل مي وزنهم كمي 
كه اند هويت به خود اجازه داده و برايشان سوژه ساختهسنت؟! چند نفر گمنام و بي

اي عوام از فالن كشور آفريقايي يا آسيايي به خاطر يا عدهاند گويا اينها هدايت شده
تن به شيعه شدن و حتي نصراني سد رمق و فرار از شرايط سخت زندگي فقيرانه 

  هاي اهل سنت؟!علماء و شخصيت» استبصار«دهند! اما كجاست شدن مي
هاي بزرگ و حقيقي كه با علم و دانش و عقل و منطق از اما در عوض شخصيت

را ها آن كنند كهآقايان سعي مياند خرافات روي گردانيده و راه حق را انتخاب كرده
  گونه اثري از آنان بدست مردم نرسد.رند و هيچدر تاريكي مطلق نگه دا

هاي بزرگواري كه از تشيع به مذهب اهل اما اين واقعيت است كه اين شخصيت
نه تنها عالمند بلكه مانند ساير اهل سنت همواره داعي وحدت اند سنت روي آورده

اب كه حقيقي بوده و هستند، غير از آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي مؤلف اين كت
ايشان را با قلم خودشان خواهيد شناخت چند شخصيت را به طور نمونه معرفي 

  كنيم:مي
  آيت اهللا سيد علي اصغر بنابي تبريزي -1
 عالمه سيد اسماعيل آل اسحاق خوئيني زنجاني -2

 استاد حيدر علي قلمداران قمي -3

 آيت اهللا شريعت سنگلجي تهراني -4

 دكتر يوسف شعار تبريزي -5
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 گفتارپيش

 ازنده مشهدي  مهندس محمد حسين بر -6

 حجت اإلسالم دكتر مرتضي رادمهر تهراني   -7

 علي رضا محمدي تهراني -8

 استاد علي محمد قضيبي بحريني   -9

  آيت اهللا العظمي محمد بن محمد مهدي خالصي عراقي -10
  آيت اهللا اسداهللا خرقاني -11
  دكتر صادق تقوي، استاد صادق دانشگاه تهران -12
  دكتر علي مظفريان شيرازي -13
ند، اهها از خود آثار علمي و تحقيقي به جاي گذاشتقريبا تمامي شخصيتكه ت

اين كتاب خوانندگان عزيز خود قضاوت كنند كه حق  يهاميدواريم پس از مطالع
  ي بايد راه استبصار را بپيمايند!چيست و حق جو كيست و چه كسان

منديم كه اثناعشري مخلصانه و مجدانه خواهش يهاما از پيروان و داعيان شيع
، صرسول اهللا يهبراي تحقق وحدت واقعي بين مسلمانان از لعنت و نفرين صحاب

 يكردن اهل سنت صرف نظر كنند تا همهدست بردارند و از تبليغ منفي و منحرف 
امت اسالمي بتواند در مقابل دشمنان اسالم محكم و استوار بايستد و از مقدسات 

  اسالمي دفاع كند.
نيت وحدت و تقريب، بعضي مسلمانان ناآگاه و خوش يهبهان اگر قرار باشد به

اهل سنت را از عقايد و باورهايشان منحرف كرده و از مذهب اصيل اهل سنت دور 
اثناعشري سوق دهند، مطمئن باشند كه مسلمانان باالخره از  يهكنند و به مذهب شيع

ها و الشت يهاين برخورد غير اخالقي سر در خواهند آورد و آنگاه هم
كه عقالي اين مذهب با مسلمانان رك هايشان بر باد خواهد رفت، به اميد آنزحمت

و راست پيش بيايند و در فكر وحدت عملي و حقيقي مسلمانان باشند و جلو فعاالن 
تر از مصلحت عاطفي خودشان را بگيرند زيرا كه مصلحت علياي امت اسالمي مهم
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تحاد هرگز با دشنام و اهانت و لعن و نفرين يك مذهب و طائفه است و وحدت و ا
  و تبليغ براي شيعه گري ممكن نيست.

   
  ناشر
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 نامه مؤلف از زبان خودشزندى

  )1(نامه مؤلف از زبان خودشزندگي

حمد و سپاس خدايي را كه به اين ناچيز تميز درك حق و باطل داد و ما را به سوي 
  خود راهنمايي كرد.

انا اهللا, إهلي أنت دللتني عليك ولوال احلمدهللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هد
وأصحابه وأتباعه الذين  صأنت مل أدر ما أنت و درود نامعدود بر رسول حممود حممد مصطفى 

@اتبعوه بإحسان إىل يوم لقائه. @
فكران اصرار كردند كه اين حقير فقير سيد ي از دوستان و هماهو بعد. عد

ي تحرير در هريخ زندگي خود را به رشتابن الرضا برقعي، شرح احوال و تا ابوالفضل
آورم و عقايد خود را نيز ضمن ذكر احوال خود بنگارم تا مفتريان نتوانند پس از 

تهمتي جعل نمايند. زيرا كسي كه با عقايد خرافي مقدس نمايان مبارزه  نم موت
كرده دشمن بسيار دارد، دشمناني كه چون كسي را مخالف عقايد خود بدانند، از هر 

ونه تكفير و تفسيق و تهمت دريغ ندارند و بلكه اين كارها را ثواب و مشروع گ
دانند! و البته در كتب حديث نيز براي اين كار احاديثي جعل و ضبط شده است مي

  اند!صحيحها آن پندارد كهآن روايات را ديده باشد مي ،كه اگر فردي كم اطالع
                                           

خوانندگان گرامی! الزم به ذکر است که شایسته دانستیم مؤلف این کتاب آیت الله العظمـی سـید ابوالفضـل  -١
ابن الرضا برقعی قمی را از زبان خود ایشان معرفی کنیم لذا مطالبی را به طور پراکنده از کتاب سوانح ایام یا 

ای خود ایشان نگاشته شده را انتخاب کردیم. ان شاءالله کـه بتوانیـد شخصـیت ایـن خاطرات که به قلم توان
کید مه بزرگوار را ب ایـران زمـین تمـام  یهم برای آشنایی بیشتر با این چهره ناشناختیکنیدرستی بشناسید و تأ

  .های دیگر ایشان بویژه سوانح ایام (یا خاطرات) مراجعه کنیدکتاب
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دانم كه تاريخ زندگاني داشته ل نميمقدار خود را قابي بيهبه هر حال اين ذر
باشم، ولي براي اجابت اصرار دوستان الزم دانستم كه درخواستشان را رد نكنم، و 

هايي از آن را در ام را به اختصار برايشان بنگارم، گرچه گوشهبخشي از زندگاني
نجا نيز در اي ،ناگزير ،آن ام و به لحاظ اهميتهبعضي از تأليفاتم به اشاره ذكر نمود

  كنم.بعضي از آن مطالب را تكرار مي

 ]نسب مؤلف[
ند و جد اعاليم كه در اهكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا سي نسل در قم بودبدان

قم وارد شده و توقف كرده موسي مبرقع فرزند امام محمد تقي فرزند حضرت علي 
شهور است، و باشد كه اكنون قبر او در قم معروف و ممي ÷بن موسي الرضا 

گويند، و چون به حضرت رسد ما را برقعي ميمي سلسه نسبم چون به موسي مبرقع
ي هخوانند و از همين جهت است كه شناسنامرسد رضوي و يا ابن الرضا ميرضا مي
  م.اهگرفت» ابن الرضا«خود را 
 نامه)ه(شجر م، چنانكه در كتب انساب و مشجراتاهي نسب و شجره نامهسلسل

م، اهنيز در باب الف نوشت» تراجم الرجال«ر شده و در يكي از تأليفاتم موسوم به ذك
ابوالفضل بن حسن بن احمد بن رضي الدين بن مير يحيي بن مير ميران «چنين است: 

بن اميران األول ابن مير صفي الدين بن مير ابوالقاسم بن مير يحيي بن السيد محسن 
الم زمانه بن رضي الدين بن فخر الدين علي بن الرضوي الرئيس بمشهدالرضا من أع

رضي الدين حسين پادشاه بن ابي القاسم علي بن أبي علي محمد بن احمد بن محمد 
األعرج ابن احمد بن موسي المبرقع، ابن االمام محمد الجواد. رضي اهللا عن آبائي و 

 .»عني وغفراهللا لي ولهم
ير و تهي دست و از زاهدترين والدم سيد حسن، اعتنايي به دنيا نداشت و فق

مردم بود و در سنين پيري و در حال ضعف و ناتواني حتي در فصل زمستان و در 
كرد. ولي خوش حالت و شاد و شب زنده دار و اهل عبادت مي بندان، كارهواي يخ

و بسيار افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود. و أما جد اول يعني والد والدم، سيد 
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ريا و از شاگردان ميرزاي شيرازي صاحب فتواي رز و بيادي بود مباحمد مجته
م وي اهنيز آورد» تراجم الرجال«تحريم تنباكو، و مورد توجه وي بود و چنانكه در 

ي اجتهاد از سامراء به قم مراجعت كرد و مرجع امور دين و هپس از ارتقاء به درج
مانند سلمان و زندگي او  حل و فسخ و قضاوت شرعي محل بود و اثاث البيت او

  .ساده مانند ابوذر بود و درهم و ديناري از مردم توقع نداشت

  ]تحصيالت ابتدايي[
به هر حال چون پدرم فاقد مال دنيا بود، در تعليم و تربيت ما استطاعتي نداشت، 

فرستاد و هر طور بود مي بلكه به بركت كوشش و جوشش مادرم كه مرا به مكتب
  فرستاد، درس خواندم.مي ه عنوان شهريه براي معلمماهي يك ريال ب

زني عابده، زاهده و قانعه بود كه پدرش حاج شيخ » سكينه سلطان«مادرم 
غالمرضا قمي صاحب كتاب رياض الحسيني است و مرحوم حاج شيخ غالمحسين 

را شيخ  »فائدة المماة«باشند و كتاب واعظ و حاج شيخ علي محرر برادران مادرم مي
حسين نوشته است. به هر حال مادرم زني بود بسيار مدبره كه فرزندانش را به غالم

توفيق إلهي از قحطي نجات داد. و در سال قحطي يعني در جنگ بين الملل اول كه 
  ارتش روسيه وارد ايران شد، اين بنده پنج ساله بودم.

ي گوش ههنگام كودكي و رفتن به مكتب مورد توجه معلم نبودم، بلكه به واسط
خواندن و نوشتن را فرا گرفتم. و در مكاتب  ،دادن به درس اطفال ديگر، كم كم

قديمه چنين نبود كه يك معلم براي تمام شاگردان يك اتاق درس بگويد بلكه هر 
دادم درس كدام از اطفال درس اختصاصي داشتند. نويسنده چون شهريه مرتب نمي

گر توانستم پيش بروم و حتي دفتر و خصوصي نداشتم، فقط در پرتو درس اطفال دي
كاغذ مرتبي نداشتم بلكه از كاغذهاي دكان بقالي و عطاري كه يك طرف آن سفيد 

كردم، ولي در عين حال بايد شكر كنم كه كالسهاي جديد با بود استفاده مي
هاي جديد هر ههاي خشك و پرخرج به وجود نيامده بود. زيرا با اين برنامهبرنام

چندين دفتر و چندين كتاب داشته باشد تا او را به كالس راه بدهند، اما طفلي بايد 
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 توانستم تهيه كنم چگونههمچو مني كه حتي يك قلم و يك دفتر در سال نمي
  توانستم دانش بياموزم.مي

  ]تحصيالت حوزوي[
پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايام بود كه عالمي به نام حاج شيخ 

ائري يزدي كه از علماي مورد توجه شيعيان بود و در اراك اقامت عبدالكريم ح
به دعوت اهل قم در اين شهر اقامت كرد و براي طالب علوم ديني  داشت، بنا

سال داشتم تصميم گرفتم در دروس  12ي تشكيل داد. نويسنده كه ده سال يا اهحوز
واقع است، رفتم تا ي قم هي رضويه كه در بازار كهنهطالب شركت كنم، و به مدرس

 محمد ي تهيه كنم و در آنجا به تحصيل علوم ديني بپردازم. سيدي بنام سيداهحجر
ي مادرم بود در آن مدرسه توليت و تصدي داشت و در امور هصحاف كه پسر خال
ي به من ندادند لذا ايوان اهبودم حجر كوچككرد، اما چون مدرسه نظارت مي

ي داالن مدرسه واقع بود و خادم مدرسه هو در گوش مانندي كه يك متر در يك متر
گذاشت به من واگذار شد، خادم لطف كرده جاروب و سطل خود را در آنجا مي

ي مادر گليمي آوردم و فرش كردم و هدري شكسته بر آن نصب كرد من هم از خان
بودم كه مرا  و كوچك ي محقرهمشغول تحصيل شدم و شب و روز در همان حجر

كرد، زيرا آن در شكاف و خلل بسيار داشت. به هر حال ا و گرما حفظ نمياز سرم
ي محقر بودم و گاهي شاگردي عالف و گاهي همدتي قريب به دو سال در آن حجر

ي تحصيل فراهم هي مختصري براي ادامهشاگردي تاجري را پذيرفته و بودج
ونه كمك و يا تشويقي گكردم. و از طرف پدر و يا خويشاوندان و يا اهل قم هيچمي

به كسب علم برايم نبود، تا اينكه تصريف و نحو يعني دو كتاب مغني و جامي را 
خواندم و براي امتحان به نزد حاج شيخ عبدالكريم حائري و بعضي از علماي ديني 

كردند، رفتم و به خوبي از ديگر كه طالب در محضر ايشان براي امتحان شركت مي
ي مختصري كه ماهي پنج ريال باشد به من هم. بنا شد شهريي امتحان برآمدهعهد

بدهند، ولي ماهي پنج ريال براي مخارج ضروري من كافي نبود، لذا چند نفر را 
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واسطه كردم تا با حاج شيخ عبدالكريم صحبت كردند و قرار شد ماهي هشت ريال 
ل ادامه دهم برايم مقرر شود. تصميم گرفتم به آن هشت ريال قناعت كنم و به تحصي

و براي اينكه بتوانم با همين شهريه زندگي را بگذرانم ماهي چهار ريال به نانوايي 
دادم كه روزي يك قرص و نيم نان جو به من بدهد، چون نان جو قرصي يك مي

دهم ريال قيمت داشت. بنابر اين هر روزي سه شاهي براي مصرف نان مقرر داشتم 
دادم و يك شد. و دو ريال ديگر را براي خورش ميميچهار ريال و نيم كه در ماه 

م اهي حجرهي در گوشاهمن برگه زرد آلوي خشك خريداري كردم و در كيس
گذاشتم كه روزي يك سير آن را در آب بريزم و با آب زردآلو و نان جو شكم خود 

ماند براي را سير گردانم و يك ريال و نيم ديگر از آن هشت ريال را كه باقي مي
گذاشتم كه ماهي چهار مرتبه حمام بروم كه هر مرتبه هفت شاهي مخارج حمام مي

  شد.الزم بود و مجموعا يك ريال و نيم مي
بدين منوال مدتي به تحصيل ادامه دادم تا به درس خارج رسيدم و فقه و اصول 

خواندند تدريس را فرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طالبي كه مقدمات مي
ي علميه قرار گرفتم و بدون داشتن هكم كم در رديف مدرسين حوز كردم ومي

  گفتم.هاي الزم و از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس ميكتاب

  [برقعي از نگاه ديگران] 
  عالوه بر اين چون در جواني و در دوران تحصيل با آيت هللا سيد كاظم

، مدر قم با ايشان مراوده داشتدرس بودم و در ايام اقامت شريعتمداري ھم
درسي «كردم وي انصاف را زير پا بگذارد. وي تا ھنگام كتاب گمان نمي
ي برايم اهتر اينكه تأييديكرد و مھمتا حدودي از من حمايت مي» از واليت

نوشته و از من تعريف و تمجيد نموده و تصرفات مرا در امور شرعيه 
نيز تا مدتي » درسي از واليت«ار مجاز دانسته بود و حتي پس از انتش

سكوت اختيار كرد. من نيز با توجه به سوابقم با وي، جواب او را به 
استفتايي كه در اين موضوع از او شده بود، در كارتي كوچك چاپ و 

آمدند، يكي تكثير كردم و به ھر يك از كساني كه به مسجد يا منزل ما مي
 دادم.ھا مياز اين كارت
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ت اهللا حاج شيخ ذبيح اهللا محالتي در پاسخ سؤال مردم درباره كتاب چنين آيهم
 نويسد:مي »درسي از واليت«

 م، اهكتاب درسي از واليت حجت االسالم عالم عادل آقاي برقعي را خواند
كند. سخنان مردم تھمت به عقيده او صحيح است و ترويج وھابي نمي
رمايد اين قبيل شعر درست فايشان است. اتقوا هللا حق تقاته، ايشان مي

  نيست:
كندجهان اگر فنا شود علي فناش مي

 

كندر بپا شود علي بپاش ميگقيامت ا  
 

  كنم اين شعر درست نيست.مي بنده هم عرض
  امضاء: محالتي

 نويسد:آقاي علي مشكيني نجفي نيز مي 
اينجانب علي مشكيني كتاب مستطاب درسي از واليت را مطالعه نمودم و از 

  امين عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شدم.مض
  امضاء: علي مشكيني

  

 نويسد:آقاي حجت االسالم سيد وحيدالدين مرعشي نجفي مي  
  بسمه تعالي

حضرت آقاي عالمه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي است مجتهد و عادل و 
يف شخص دليل عقلش و آينه امامي المذهب و بنا به گفتار مشهور (كتاب و تأل

باشد) و ايشان مطالب بسيار عاليه راجع به مقام و شأن حضرت ش مياهعقيد
تراجم «و كتاب » عقل و دين«در كتاب  و ساير ائمه هدي ÷اميرالمؤمنين

ند، و جار و اهكه تازه به طبع رسيده و در ساير كتابهاي ديگرشان نوشت» الرجال
اشخاص مغرض و يا عجول و عصبي كه كتاب جنجال و قيل و قال يك عده 

مستطاب درسي از واليت را كامال نخوانده و ايمان خود را از دست داده و قضاوت 
واي به ترين تأثيري نزد علما و عقال ندارد كنند كوچكظالمانه در حق معظم له مي

تصديق  ،را كه از چند نفر مراجع حال كساني كه اين ذريه طاهر ائمه هدي
اد دارد رنجانيده و در عين حال بهتان عظيم و افتراي شديد بر يك نفر اجته
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ مسلمان عالم فقيه ميزنند. حق تعالي فرموده: ن تَِشيَع  لَّ
َ
 ۡلَفِٰحَشةُ ٱُيِبُّوَن أ

ِينَ ٱِف  ِلٞم ِف  لَّ
َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡنَياٱَءاَمُنوا ۚ ٱوَ  لُّ ِ ُ ٱوَ  ِخَرة َ َتۡعلَُموَن  َيۡعلَمُ  َّ نُتۡم 

َ
 ﴾١٩َوأ

   ]١٩:  النور[
  خادم الشرع المبين: سيد وحيدالدين مرعشي نجفي 

   1389به تاريخ شهر ذي القعده الحرام 
22/10/1348  

  

 شناخت و به ياد دارم زماني كه در نجف آيت هللا خويي مرا خوب مي
بودم، كردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوي مبتال سخنراني مي

و اظھار رضايت از  قپسنديد و براي تشويايشان سخنان مرا بسيار مي
 بوسيد.حقير، پس از پايين آمدنم از منبر، دھانم را مي

 كرد. و حتي زماني در آقاي شاھرودي نيز بسيار مرا تشويق و تمجيد مي
ي از طالب به فراگيري اهي از فلسفه بوجود آمده و عداهنجف شعب باطل

فكار فالسفه حريص شده بودند و مراجع نجف از من خواستند كتب و ا
ھا آن در اثر بي اطالعي از قرآن و سنت، تضاد براي طالب آنجا كه اكثراً 
دانند، سخنراني كنم، و بدين منظور آيت هللا را با افكار فالسفه نمي

نمود و از من شاھرودي حياط منزلش را براي سخنراني من فرش مي
منبر بروم و مسايل اعتقادي را براي طالب بيان كنم، من خواست كه مي

نيز درخواست ايشان را اجابت كرده و حقايق را براي طالب بيان 
كردم. و ايشان نيز از من اظھار رضايت و تجليل و تمجيد بسيار مي
نمود، ولي در اين اواخر كه به مبارزه با خرافات قيام كردم ھمه كساني مي

دانستند مرا تنھا گذاشتند و سكوت د و سوابق مرا ميشناختنكه مرا مي
 اختيار كردند و بعضي از ايشان نيز به مخالفت برخاستند.

  ،پس از اينكه حكومت شاه سرنگون شد و آقاي خميني به رياست رسيد
خواستم با ايشان تماس بگيرم، زيرا در جواني حدود سي سال با يكديگر 

شناخت و حتي پيش ان مرا كامال ميھمدرس و در يك حوزه بوديم و ايش
از آنكه به ايران مراجعت كرده و با اوضاع و احوال جديد ايران و 
وضعيت معممين در ايران آشنا شود، در سخنراني خود پس از فوت فرزند 

 ٩بزرگش آيت هللا حاج سيد مصطفي خميني (كه متن آن در صفحه 
ت أشده) ھر چند جرچاپ  ١٣٥٩روزنامه كيھان پنجشنبه اول آبان ماه 

از آقايان علماي اعالم گله «نكرد اسمم را بياورد ولي به اشاره گفته بود: 
دارم! اينھا ھم از بسياري از امور غفلت دارند، از باب اينكه اذھان 

اندازد واقع كه دستگاه راه مي ءي دارند، تحت تأثير تبليغات سواهساد
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آن ھستيم غفلت كنند، دستھايي شوند، تا از امر بزرگي كه ھمه گرفتار مي
ھايي ھست كه دارد، يعني دستمي غفلت واه دركار است كه اينھا را ب

چيزي درست كنند و دنبالش سر و صدايي راه بياندازند، ھرچند وقت 
و شود و تمام وعاظ محترم و علما ي در ايران درست مياهيكبار مسأل

جتماعي صرف شود در اعالم وقتشان را كه بايد در مسايل سياسي و ا
كنند. در اينكه زيد مثال كافر است و عمرو مرتد و مسايل جزئي صرف مي

كنند. عالمي را كه پنجاه سال زحمت كشيده آن يك وھابي است صرف مي
گويند باشد ميتر ميهو فقھش از اكثر اينھايي كه ھستند بھتر است و فقي
تان جدا نكنيد، يكي يكي وھابي است!، اين اشتباه است، اشخاص را از خود

دانم دين است و آن نميبي وھابي است و آن را كنار نگذاريد، نگوييد اين
 »ماند؟!چه ھست؟! (اگر اين كار را كرديد) براي شما چه مي

  با شنيدن نامم آقاي خميني به دخترم احترام بسيار كرد و نامه را گرفت و
نزد خانواده وي برگشت.  با خود برد و دخترم براي خداحافظي به اندرون

گيريم و برايتان به زوجه ايشان به دخترم گفت ما جواب نامه را از آقا مي
آوريم. پس از مدتي خانم ثقفي به تھران آمد و ميھمان دخترم شد تھران مي

ولي پاسخي ھمراھش نبود، فقط گفت: آقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقاي 
 ند، ولي ايشان مردم دار نيستند.برقعي خودشان مجتھد و صاحب نظر

  ديگر آيت هللا طالقاني كه وقتي در اوايل انقالب از زندان آزاد شد و من به
مالقاتشان رفتم، در اثناي صحبت ايشان سرش را پيش آورد و در گوشم 
گفت: مطالب شما حق است ولي فعالً صالح نيست كه اين حقايق را 

كنند: پس كي صالح شان سؤال ميبگوييم! من مطمئنم در آن دنيا از اي
 است كه حقايق را بگوييد؟!

 م به دست آقاي بازرگان رسيده بود يا نه، به ھر حال در اهدانم اعالمينمي
م آقاي مھندس مھدي بازرگان دگذرانايامي كه دوره نقاھت را در منزل مي

و دكتر صدر و مھندس توسلي براي عيادتم به منزل ما آمدند. پس از 
پرسي، صورتم را نشان دادم و گفتم آيا نتيجه تقليد را ديديد، كسي كه احوال

كند و كورانه از ديگران تقليد ميبا من چنين كرده يك مقلد است كه كور
پرسد، دليل شما براي صدور چنين دستوري چيست؟ نميھا آن اصالً از

 پس شما و دوستانتان از تقليد آخوندھا دست برداريد.
 شناسد و در دوران انست آقاي موسوي اردبيلي مرا خوب ميدپسرم كه مي

رفتم وي پس از من به منبر جواني زماني كه من در انزلي منبر مي
 .رفتمي

  رونوشت اين نامه را خطاب به آقاي محمد امامي كاشاني كه قبل از اينكه
كرد، جانب بسيار اظھار ارادت ميبه مبارزه با خرافات بپردازم، به اين

 فرستادند. نيز
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 شھري مدتي ھمسايه بود و در پسرم در دوران طلبگي با محمد محمدي ري
شھري او را ھايشان به ھم متصل بود و ريمدرسه حجتيه حجره

 .شناختمي
ي براي عرض تسليت به منزل آيت اهللا فيض، كه از اهالي قم اهاز قضا روز جمع

. آن روز ايشان مجلس روضه و و از خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيز بود، رفتم
كه هميشه گويي خدمت ايشان رسيدم با آنداري و تسليتدعا داشت، چون براي دل

ي عبوس با من روبرو شد، مثل اهكرد، اين مرتبه با چهراظهار لطف و خصوصيت مي
آنكه به نويسنده اعتراض داشت، عرض كردم آيا اتفاقي افتاده كه اوقات شما تلخ 

ب فرمودند من از شما توقع نداشتم. عرض كردم موضوع چيست؟ است؟ در جوا
يد كه اگر غير از بروجردي را براي اهيد و مرا تهديد كرداهي نوشتاهگفت شما نام

ريزيد. عرض كردم من از اين نامه مرجعيت معرفي كنم آبروي ما را در بازار قم مي
من باشد مجعول است و  خبري ندارم، ممكن است نامه را بياوريد اگر امضا و خط

 برايشان قسم خوردم تا ايشان سخنم را باور كردند.

پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشه بودم كه دست 
پندارم ساده چنان كه من ميمرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار است و قضيه آن

، و با قضاياي بعدي معلوم گرهانيست. فهميدم مرجعيت هم بازي شده براي بازي
  ها برد.هشد دستي مرموز آقاي بروجردي را مرجع كرد و از وجود او بهر

  شمسي در زمان رئيس الوزرايي احمد قوام، آيت هللا  ١٣٢٨در سال
كاشاني قصد دخالت در انتخابات كرد تا از تعداد وكالي انتصابي دربار 

هللا كاشاني بودم و  در مجلس بكاھد. نويسنده از دوستان صميمي آيت
شدم، در ھمين سال آمدم تھران به منزل ايشان وارد ميھا كه ميتابستان

بود كه به من فرمودند شما برويد يك ماشين دربست كرايه كنيد براي سفر 
به خراسان، اين بنده نيز چنين كردم و مھياي مسافرت شديم. آقاي شيخ 

حاضر شدند با نويسنده و آقاي  ي و يكي دو نفر ديگر نيزاهمحمد باقر كمر
شديم به طرف مشھد شش نفر مي كاشاني و يكي از فرزندانشان كه جمعاً 

حركت كرديم، دولت از مسافرت ما وحشت داشت كه مبادا در شھرھاي 
بين راه، ايشان وكاليي را براي مجلس تعيين و پيشنھاد كند و مردم را 

كه خيرخواه ملت باشند، و لذا  ترغيب كند به انتخابات و تعيين نمايندگاني
چون ما از تھران حركت كرديم، شھرھاي بين راه مطلع و آماده استقبال 
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ھاي بين راه ابالغ كرده مورين شھرستانأشدند و از آن طرف دولت به م
ي بدست دولت بدھند كه آيت هللا اهتوانند اخالل كنند و بھانبود كه تا مي

  كاشاني را به تھران برگردانند.
 يد، نامه را اهي مرا ديدند گفتند خوب نوشتهسرھنگ و اطرافيان چون نوشت

بردند و فرداي آن روز آمدند كه شاه دستور داده مالي قمي و ھمراھانش 
 آزادند.

 ھا محبوس ھا و كمونيستياهي از توداهدر اتاق متصل به اتاق ما عد
. گفتم اشكالي ندارد خواھيم فالني را ببينيمبودند، پيغام دادند كه ما مي

ي غير روحاني كه با من بازداشت بودند، گفتند اهتشريف بياورند. عد
ممكن است ما را به كمونيست بودن متھم كنند. من گفتم چه اتھامي، نترسيد 

وقتي كردند كه يك نفر بگذاريد بيايند. به ھر حال آمدند و اظھار خوش
ري مخالف باشد. ما با ايشان شود كه با ديكتاتوروحاني شجاع ھم پيدا مي

ھا آن سؤاالت و اشكاالتي به قوانين اسالم داشتند كه بهھا آن گرم گرفتيم،
 جواب گفتم.

  چون ما را در توپخانه پياده كردند، با ھمراھان خداحافظي كردم و رفتم
بود. اگر چه خودش در  شجاع و بيدار منزل آقاي كاشاني، كاشاني مجتھدي

ش در تھران بودند. چون من وارد شدم بسيار اهولي خانواد لبنان تبعيد بود،
 خوشحال شدند.

در آن زمان تمام اهل علم از سياست و امور مملكتي بركنار بودند و دوري 
شديم جستند و اگر كسي مانند كاشاني و يا اين بنده وارد مبارزه با ديكتاتوري ميمي

يران و خود ايران مانند قبرستاني بود چندان مورد عالقه مردم نبوديم، و اصال مردم ا
كنند! فردي ها باشد كه هر كاري بخواهند با مرده ميكه سرنوشتش به دست گوركن

مانند كاشاني منحصر به فرد بود و ايشان زجر و حبس زياد ديد تا حركتي و موجي 
وجود  ي غير ملي اصالًهي ملي و جبههوجود آورد تا آن زمان جبهه در ايران ب

شناختند. ولي چون كاشاني سعي اشت، و مرحوم مصدق را جز معدودي نميند
داد داشت يك مجلس شوراي ملي و وكالي خيرخواه ملت سركار بيايند، لذا فتوا مي

كه بر جوانان واجب است در انتخابات دخالت كنند، و لذا در همان زندان لبنان به 
ندهاي ديگر مسجد را دكان قرار ي نوشت كه آقاي برقعي مانند آخواهجانب ناماين

گويند آخوند خوب كسي است نده و بپرداز به بيداري مردم و به سخن مردم كه مي
گير باشد، گوش مده و كاري كنيد كه هكنار كه كاري به اوضاع ملت نداشته باشد و
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دانستند مصدق كيست، و چه كاره مردم مصدق را انتخاب كنند، تا آن وقت ملت نمي
جمله كرد كه وكاليي صحيح العمل از آناني به تمام دوستانش توصيه مياست، كاش

هاي كاشاني و ي سفارشات و سخنرانيهمصدق را انتخاب كنيد، پس به واسط
مردم  [كه در رأسشان خود ايشان يعني آيت اهللا ابوالفضل برقعي قمي بود] پيروانش

اقع انتخابات مريدان كاشاني از ي شناختند. و در مواهنام مصدق را شنيدند و تا انداز
خوابيدند كه مبادا صندوق عوض شود و ها مياول شب تا صبح در پاي صندوق

كرديم به رأي دادن به آقاي كاشاني و مصدق وكيل نشوند، مردم را تحريك مي
كه به واسطه كاشاني و مصدق و چند نفري كه با اين دو نفر همراه بودند، تا اين

شاني اين دو نفر رأي آوردند و وكيل تهران شدند، دولت ناچار شد فعاليت مريدان كا
  كاشاني را آزاد كند و از لبنان به ايران آورد.

شود، لذا همان روز چون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد تهران مي
ورود ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ايشان مملو از جمعيت بود. ما آن روز 

  كرديم، تا استقبال خوبي از ايشان به عمل آيد.ان فعاليت ميدر تهر

 ]جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم[
چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فوت شد، معروف است كه در 

حضرت، قدر قدرت، قوي شوكت، زكي زده و به خود گفته اعليآن جزيره قدم مي
كرده و مقصود او اين بوده كه در ياد زمان سلطنت خود ميآي زكي، آي زكي، كه 

 گفتند اعليايران اطرافيان او يك مشت مردمان هوا پرست متملق بودند كه به او مي
حضرت قدر قدرت، و چون وفات كرد جنازه او را به ايران آوردند، و دولت و شاه 

فات زيادي جنازه را در كردند كه مردم از جنازه او تجليل كنند و با تشريمي تشويق
قم دفن كنند، و علما و بزرگان قم را دعوت كردند كه از جنازه استقبال به عمل آيد، 
آيت اهللا بروجردي كه مرجع تقليد بود با صفوف طالب بر جنازه او نماز بخوانند، و 
آقاي بروجردي كه يكي از علماي رياست مĤب بود و از هر كاري براي حفظ 
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ري نمي كرد و به عالوه به شاه و درباريان و وكالي مجلس رياست خود خوددا
  عالقه داشت، حاضر گرديد تا بر جنازه شاه اقامه نماز كند.

نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضاشاه تجليل شود تمام كارهاي فاسد او 
امضاء خواهد شد، درصدد برآمدم كاري كنم كه مانع از تجليل جنازه گردد. چند نفر 

ه جوان به نام فداييان اسالم تازه با من رفيق شده بودند، در آن زمان تقريبا سي و طلب
پنج سال داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، اين فداييان جوان كه سنشان از 
پانزده الي بيست و پنج سال بيشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه ايشان منزل ما 

خواندند. با آنان مشورت كردم كه در نزد نويسنده درس مي بود، و برخي از ايشان نيز
  دهيم.منع تجليل جنازه پهلوي فكري بكنيد، گفتند شما اعالميه بنويسيد ما آن را نشر مي

ي نوشتم و در آن تهديد كردم كه هر كس بر جنازه شاه نماز بخواند و يا اهاعالمي
رفتار كرده و ما او را ترور  در تشييع جنازه او حاضر شود، برخالف موازين دين

  خواهيم نمود.
اين اعالميه چون منتشر شد، اثر بسيار خوبي داشت و كساني كه براي نماز بر 
جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقاي بروجردي به هراس افتادند كه مبادا به 
ايشان توهين شود و يا مورد حمله واقع شوند. و لذا در صدد بر آمدند كه ناشرين 

مقيم تهران  الميه را پيدا كنند، فداييان كه در قم منزل معيني نداشتند پراكنده و اكثراًاع
دادند كه رفت، و از طرفي كمتر احتمال ميبودند و احتمال چنين كاري به ايشان نمي

ي به آن تندي، سيد ابوالفضل برقعي قمي باشد و عالوه بر اين وقت اهنويسنده اعالمي
نزديك و افكار مسئوالن حكومت پريشان بود، تا اينكه جنازه را ورود جنازه بسيار 

خواستند تجليل نشد، و چون در مسجد امام قم چنانكه مي وارد كردند، ولي آن
ي گرفتند و سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت در آن مجلس اهمجلس فاتح

ش جاري شركت كند، رفقاي ما او را گرفتند و كتك زدند به طوري كه خون از سر
شد، چون دولت چنين ديد از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه را به تهران 

  بردند، ديگر در تهران چه شده، بنده حاضر نبودم. 
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  ]اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود[
 در ايامي كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه من متحد و كمر به بدنام كردن

ت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را براي غصب بسته بودند و به دول نم
تحريك كردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنيت  ][گذر دفتر وزير مسجد

  م سلب شده بود، ابيات ذيل را سرودم:ااز زندگي
گمرهان را بهر خود دشمن نمود

 

برقعي چون راه حق روشن نمود  
 

ــود    ــرآزار بـ ــت و پـ ــار اسـ راه پرخـ
 

ــود  آ   ــوار بــ ــق دشــ ري آري راه حــ
 

بايـــدش ســـختي كشـــد در راه حـــق
 

هــر كــه عــزت خواهــد از درگــاه حــق  
 

ــا   ــي حيـ ــوام بـ ــان عـ ــه خوانـ روضـ
 

ــا      ــان دغـ ــالم نمايـ ــبب عـ ــن سـ زيـ
 

ــد    ــش آمدن ــه كوش ــود ب ــران خ ــا خ ب
 

ــه جنــبش آمدنــد    ــه همدســتي ب پــس ب
 

تــــا كــــه بنمودنــــد مــــا را مــــتهم
 

رشـــوه هـــا دادنـــد بـــر اهـــل ســـتم   
 

جد ز اهـل شـور و شـر   بسـته شـد مسـ   
 

پـــس بـــه زور پاســـبان و ســـيم و زر  
 

ــواب    ــاالن خـ ــان نقـ ــد دكـ ــاز شـ بـ
 

پايگـــاه حـــق پرســـتي شـــد خـــراب  
 

جــاي آن شــد نقــل كــذب هــر كتــاب 
 

پايگـــاه ديـــن و قـــرآن شـــد خـــراب  
 

سود ديدي نـي زيـان زيـن كـار و بـار     
 

ــيار     ــه دل اي هوشـ ــا بـ ــي گفتـ برقعـ
 

ــي  ــق پرداختـ ــور در راه حـ ــم مخـ غـ
 

، آنچـــه اينجـــا بـــاختيگفـــت بـــادل  
 

چـاره سـاز   رآنچه آيد پـيش، حـق پـد   
 

نيســت بــازي كــار حــق، خــود را مبــاز  
 

صــاحب مســجد تــو را انــدر دل اســت
 

رو كان گل است گركه مسجد رفت گو  
 

نيسـت  تو بمان اي آنكه چون تـو پـاك  
 

رو، بـاك نيسـت   گركه مسجد رفت گو  
 

تــرك آن بنمــا كــه مســجد شــد دكــان 
 

ــجد خان    ــت مسـ ــوفيان گشـ ــاه صـ قـ
 

جاي جمع حـق پرسـتان مسـجد اسـت    
 

جاي درس و بحث قرآن، مسجد اسـت   
 

نيست مسجد جـاي هـر شـمر و سـنان    
 

نيست مسجد جاي مدح و روضه خوان  
 

ـه خـوان  ر خوانست خوانست روضه روضه وض
 

آنكــه همكــار اســت بــا شــمر و ســنان   
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ــدا   ــدعت ج ــيكن از ب ــق را م ــن ح دي
 

ــي     ــام الفتــ ــر إمــ ــن بــ ــدا كــ اقتــ
 

ــان     ــن را دك ــد دي ــه كن ــامي ك ــي ام ن
 

آن امـــــام كـــــارگر در بوســـــتان     
 

ــا شــر و شــور  نــي گرفتــي مســجدي ب
 

آن امـــامي كـــه نبـــودي اهـــل زور     
 

ــرام   ــن ح ــام از اي ــوردي آن ام ــي نخ م
 

ــام       ــهم ام ــا س ــس ي ــي خم ــي گرفت ن
 

ــر  ــقان بــــي خبــ ــام فاســ نــــي امــ
 

آن امـــام دانـــش و فضـــل و هنــــر     
 

ــا   ــدي در دعــ ــدايان را نخوانــ ناخــ
 

مــامي كــه نخوانــدي جــز خــدا    آن ا  
 

ــت    ــك اس ــان ي ــتي امك ــداي كش ناخ
 

قاضــي الحاجــات در عــالم تــك اســت  
 

ــرگردان  ــاد و آب س ــاك و ب ــتا خ وس
 

آن كه هسـتي، نقشـي از فرمـان اوسـت      
 

از حســــودان دنــــي بــــي خبــــر   
 

ــذر      ــن ح ــاز و ك ــق بس ــا ح ــي ب برقع
 

  
 شعري سرودم: »اها رسان پيغام ما ربه دشمن«خطاب به دشمنان خود نيز با عنوان

ــاد   ــار بـ ــعادت يـ ــا را سـ ــمن مـ دشـ
 

ــاد   ــا عــز و شــأنش كارب روز و شــب ب
 

هر كـه كـافر خوانـد مـا را گـو بخـوان      
 

ــاد    ــدار بــ ــان دينــ ــان مردمــ او ميــ
 

ــي   ــاري م ــه خ ــر ك ــا ه ــد در راه م نه
 

بــــار إلهــــا راه او گلــــزار بــــاد     
 

ــي   ــاهي م ــه چ ــر ك ــا ه ــد در راه م كن
 

ــاد    ــوار بـ ــي همـ ــواهم همـ راه او خـ
 

كـه علـم و فضـل مـا را منكراسـت     هر 
 

ــاد    ــان بســيار ب ــالش در جه ملــك و م
 

ــه اســت   ــي ديوان ــد برقع ــه گوي ــر ك ه
 

ــاد!      ــيار ب ــه، او هوش ــا ديوان ــه م گوك
 

ما نه اهـل جنـگ و نـي ظلـم ونـه زور     
 

دادخواه مـا بـه عقبـي قـادر جبـار بـاد        
 

د ذيلم، مستزااههمچنين در همان احوال پنداري مورد إلهام حضرت حق واقع شد
 را سرودم:

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

بنده بي كـس مـن، مـن كـس و غمخـوار تـوام        
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

اي، غصــه مخــور يــار تــوامگــر تــو تنهــا شــده  
 

ــاز ناميــــــد مشــــــو بــــ
 

گــر جهــان رفــت زدســتت، طــرف يــأس مــرو   
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غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام      ــق دار تـ ــن حـ ــان مـ ــردان جهـ ــاز گـ بـ
 

از همــــه ديــــده بــــدوز  
 

وزررا نيست انيسـي بـه جهـان در شـب و     گر تو   
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام      ــددگار تـ ــا و مـ ــه جـ ــو، همـ ــونس تـ مـ
 

ــدلي  ــق را بــ ــت حــ نيســ
 

گــر چــه حــق را نبــود رونــق بــازار ولــي        
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

أظهــر الحــق، كــه مــن رونــق بــازار تــوام        
 

ــي  ــك دادرســ ــت يــ نيســ
 

گـــر تـــو را كارگشـــايي نبـــود هـــيچ كســـي   
 

وامغـــم مخـــور يـــار تـــ   
 

ــارتوام       ــتم و در ك ــا هس ــار گش ــور ك ــم مخ غ
 

تــــا كــــه شايســــته كنــــد
 

گر تو را غصه و غـم، رنـج و سـتم خسـته كنـد       
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام     ــع آزار تـ ــن دافـ ــه مـ ــن آر كـ ــه مـ رو بـ
 

غمــــت از ذلــــت نيســــت
 

علـت و بيحكمـت نيسـت   رنج و غمهاي تو بـي   
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــد    ــه بخــش و نگه ــين و گن ــواممصــلحت ب ار ت
 

ــو   ــل تــ ــجد و محفــ مســ
 

ــو      ــزل تـ ــد در منـ ــاش بكندنـ ــه اوبـ ــر كـ گـ
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام         ــار ت ــافظ آث ــن ح ــه م ــاش ك ــر ب ــا خب ب
 

ــوال  ــذا لــــ ــان هــــ كــــ
 

ــال    ــج وب ــو در رن دوســت دارم شــنوم صــوت ت
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

طالـــب نالـــه و افغـــان بـــه شـــب تـــار تـــوام  
 

ــر    بـــاش يـــك بنـــده حـ
 

ــردم د     ــو م ــد ز ت ــر رميدن ــور گ ــه مخ ون، غص
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

مـــن رفيـــق تـــو و هـــم نـــاظر پيكـــار تـــوام  
 

ــت   ــان اسـ ــت بريـ ــا دلـ يـ
 

ــان اســت    ــو گري ــده ت گــر ز غمهــاي جهــان دي
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام    ــار تـ ــده خونبـ مـــن تالفـــي كـــن آن ديـ
 

يـــا دلـــت غمگـــين اســـت
 

بــر دلــت بــار غــم و غصــه اگــر ســنگين اســت  
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــ   ر غـــم و شـــوينده زدل بـــار تـــوامدافـــع هـ
 

ــا يــــزدان بــــاش  بــــاز بــ
 

ــاز تــو را   نخــرد خنــدان بــاشمــي گــر كســي ن
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام        ــدار ت ــه خري ــو ك ــود گ ــالق خ ــا خ راز ب
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ــو  ــا مـــن گـ ــود بـ غـــم خـ
 

ــوم شــدي از ســتم و جــور عــدو     ــه مظل گــر ك
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام      ــدار تـ ــدل، طرفـ ــم و از عـ ــر حقـ دادگـ
 

ــت در ره ذوال ــنن اســـ مـــ
 

ــر مـــن اســـت     ــر بهـ ــو گـ ــعي تـ برقعـــي سـ
 

غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام       ــار تـ ــر افكـ ــو و ناشـ ــعي تـ ــل سـ قابـ
 

  ]باره اوضاع كنوني ايرانشعري در[
  م:اهاوضاع ايران در اين زمانه، شعر زير را سرود يهجانب درباراين

يــــاري آگــــاه و نيــــك پنــــداري
 

محفلـــي بـــود و نـــازنين يـــاري     
 

ــي د  ــه گفتنـــ ــازگو آنچـــ اريبـــ
 

ــالم     ــه اســـ ــتمش در زمينـــ گفـــ
 

فـــارغ از هـــر كشـــيش و احبـــاري
 

گفـــت: دينـــي بـــدون روحـــاني     
 

مرتضـــي هـــم نـــه مـــرد بيكـــاري 
 

ــود    ــي ب ــود و أم ــد نب مصــطفي مجته
 

ــداري؟  ــد نگه ــن كن چــه كــس از دي
 

ــت؟     ــردم كيس ــاي م ــتمش: رهنم گف
 

ــداري    ــن نگه ــرض، دي ــه ف ــر هم ب
 

گفـــت: هـــان! رهنمـــا بـــود قـــرآن  
 

بـــر طالـــبواجـــب عينـــي اســـت 
 

ــب       ــود واج ــن ب ــم دي ــه عل ــر هم ب
 

ــاري  ــلّ و نــي كــه ســر ب ــود كَ نــي ب
 

هـــادي ديـــن كجـــا فروشـــد ديـــن  
 

ــازاري    ــنس بـ ــد ز جـ ــن نباشـ ديـ
 

ديــن فروشــان نــه رهنمــا باشــند      
 

دينشـــــان ايمـــــن از دغلكـــــاري
 

ــد     ــن نكننـ ــب روزي ز راه ديـ كسـ
 

دينشـــــان ايمـــــن از دكانـــــداري
 

نردبــــــان سياســــــتش نكننــــــد  
 

ه خـــــواريارزش كفـــــش پـــــار
 

ــي    ــيش علـ ــت پـ ــي نداشـ حكمرانـ
 

نـــه حجـــاز و هلنـــد و بلغـــاري   
 

ــت     ــرو دلهاسـ ــان قلمـ ــك ايشـ ملـ
 

ــاري   ــر ب ــق س ــر دوش خل ــت: ب گف
 

نقـــش آخونـــد را شـــدم جويـــا     
 

ــتاري  ــبس و كش ــر و ح ــت: تكفي گف
 

ــردم    ــتجو كـ ــه؟ جسـ ــار او را چـ كـ
 

كـــي بـــه عهـــدش بـــود وفـــاداري
 

ــرور    ــراب غـ ــود مســـت از شـ او بـ
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م تاتــــاريگفــــت: احيــــاي رســــ
 

گفتمش: گو كـه چيسـت حـزب اهللا؟     
 

ــتاري  ــار بــــي پرســ گفــــت: بيمــ
 

ــتمش: حــال مملكــت چونســت؟    گف
 

داشـــت از بهـــر مـــا چـــه آثـــاري؟
 

گفـــتمش: انقـــالب بهمـــن مـــاه     
 

ــراي بيــــداري  مــــوجبي شــــد بــ
 

ــت      ــراوان داش ــرر ف ــت: آري ض گف
 

ــداكاري   ــان و دل فــ ــرد از جــ كــ
 

ملـــــت انـــــدر هـــــواي آزادي    
 

فتــــاريصــــد برابــــر شــــدش گر
 

ــاه      ــه چ ــاد ب ــه اوفت ــه از چال ــر چ گ
 

چـــاره بيـــداري اســـت و هشـــياري
 

ــد     ــه دام افتادنـ ــت بـ ــون ز غفلـ چـ
 

گفــــت وقــــت تضــــرع و زاري  
 

ــد؟      ــي باش ــات ك ــو نج ــتمش: گ گف
 

ــاري   ــختي و گرفتـ ــن سـ ــع ايـ رفـ
 

ــد    ــدا خواهنـ ــه از خـ ــدي جملـ بايـ
 

  ]باره آنمؤلف در يكتاب الغدير اميني و نظريه همطالع[
 كه بودم كتاب الغدير تأليف عالمه عبدالحسين اميني تبريزي را كه ندان][ز جادر آن
تعصب بگويم، آنان كه پيش خوانده بودم، مجدداً مطالعه كردم، صادقانه و بيها سال
كار آقاي اميني در اين كتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حديث غدير «ند اهگفت

ند عوام يا افراد كم اطالع و غير متخصص ند. اگر اين كتاب بتوااهدرست گفت» نيست
را بفريبد ولي در نزد مطلعين منصف وزن چنداني نخواهد داشت، مگر آنكه اهل فن 
نيز از روي تعصب يا به قصد فريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين كتاب بپردازند. به 

كه چون اهللا سيد ابوالحسين اصفهاني در اين مورد مصيب بود نظر من استاد ما آيت
چاپ اين كتاب از وجوه شرعيه اجازه خواستند،  يهاز او در مورد پرداخت هزين
، شايد !براي چاپ كتاب شعر ÷ پرداخت سهم امام«موافقت نكرد و جواب داد: 

  ».مورد رضايت آن بزرگوار نباشد
بسياري از مستندات اين كتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسالم اتصال وثيق 

ذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد. برخي از احتجاجات او خاندارند 
را ذكر ها آن هم قبالً پاسخ داده شده، ولي ايشان به روي مبارك نياورده و مجدداً
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توان كار مهمي دانند كه با الغدير نميباطن مي كرده است. گمان دارم كه اهل فن در
ب است كه طرفداران و مداحان اين كتاب به نفع مذهب صورت داد و به همين سب

دهند كتبي از قبيل كه امروز زمام امور در چنگشان است به هيچ وجه اجازه نمي
يا » شاهراه اتحاد يا نصوص امامت«تأليف محققانه آقاي حيدرعلي قلمداران به نام 

، موسوم به هند قارهي هكتاب باقيات صالحات كه توسط يكي از علماي شيعه شب
 تأليف عبدالعزيز »تحفه اثني عشريه«و يا كتاب  ))2((د عبدالشكور لكهنويمحم

كه آقاي  »راز دليران«مختصر ي هدهلوي فرزند شاه ولي اهللا احمد دهلوي و يا جزو
در قم » در راه حق و اصول دين«ي هعبدالرحمان سربازي آن را خطاب به موسس

كه ها آن اين حقير و نظايري همترج »رهنمود سنت در رد اهل بدعت«نوشته و كتاب 
دهند اسم اين كتب براي فارسي زبانان قابل استفاده است چاپ شود، بلكه اجازه نمي

بودند اجازه م برسد. در حالي كه اگر مغرض نبوده و حق طلب ميدبه گوش مر
را ها آن دادند كه مردم هم ترجمه الغدير را بخوانند و هم كتب فوق را، تا بتوانندمي

سؤال كنند و پس از مقايسه اقوال، ها آن مطالبي هبا يكديگر مقايسه و از علما دربار
                                           

در واقـع ترجمـه بخـش اول کتـاب » باقیات صـالحات«کتاب .  هوی است از مؤلفس این جمله ظاهراً  -٢
حضرت عالمه نواب « خود زمان در هند علمی شخصیت ترینشاخص شاهکار که باشدمی» آیات بینات«

است که پس از هدایت به مذهب توحیـد و یکتاپرسـتی اهـل » محسن الملک سید محمد مهدی علی خان
شرکیات و بدعات مذهب خودساخته تشیع برای روشن نمـودن چهـره حقیقـت سنت وجماعت و نجات از 

 چهـار کتـاب ایـن اول بخـش. درآورد تحریـر رشته به اردو زبان به پیشینش کیشانبرای قوم و خویش و هم
باقیـات «با نـام » محمد عبدالشکور فاروقی لکنوی«ه نام ب هند سنت اهل برجسته علمای از یکی را بخشی

آیـات «ارسی برگردانید. سه بخش دیگر آن تاکنون بـه فارسـی ترجمـه نشـده اسـت. کتـاب به ف» صالحات
هـا توانسته تار و پود شیعه را بیرون ریزد، و تا کنون شیعه نتوانسته ردی شایان این کتـاب بنویسـد. آن» بینات

ا قدغن نماینـد. البتـه ایران تداول کتاب ر و پاکستان در سیاست و مال قدرت از استفاده با اندتنها موفق شده
میالدی توسط یکی از اندیشمندان هندی که کتاب سبب هدایت او به نور اسالم و نجات از  ٢٠٠٦در سال 

  خزعبالت مذاهب شرکی و بدعتی بوده در هند تجدید چاپ شده است. [ُمصحح]
  این هم لینک کتاب باقیات صالحات در سایت عقیده:

  http://www.aqeedeh.com/view/book/321  /  

 /http://www.aqeedeh.com/view/book/1024              و این هم لینک آیات بینات به زبان اردو:
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حق را از باطل تمييز داده و بهترين قول را انتخاب كنند. فقط در اين صورت است 
ۡ ﴿«ي: هكه به آي ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ حۡ  َفَيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَسۡ  لَّ

َ
 ,١٧: زمرال[ ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

» بشارت ده بندگاني را كه سخن را بشنوند و نيكوترينش را پيروي كنند«يعني: »  ]١٨
گونه عمل دهند كه ديگران اينكنند و نه اجازه ميما نه خود چنين مياند. اهعمل كرد

  دهند!كنند بلكه جواب امثال مرا با گلوله و يا به زنداني كردن مي

  [استادان]
حاج شيخ محمدعلي  - 2خوانساري نزد شيخ ابوالقاسم كبير قمي، آقاي  - 1عالوه بر 

آقاي سيد محمدحجت كوه كمري،  -4آقاي ميرزا محمد سامرايي،  - 3قمي كرباليي، 
آقاي شاه  - 7حاج سيدابوالحسن اصفهاني و  - 6حاجي شيخ عبدالكريم حايري،  - 5

يم تصديق اجتهاد م كه تعدادي از آنان برااهآبادي و چند تن ديگر نيز تحصيل كرد
مؤلف كتاب » تهراني سامرايي علي محمد بن رجب« ند:اهند كه از آن جملاهنوشت

كه ايشان » مستدرك البحار«و » اإلشارات و الدالئل في ما تقدم و يأتي من الرسائل«
متن اجازه ايشان به اين حقير و ي نوشت اهاستادش برايم اجازي هدر خاتمه اجاز

  .چنين است
  الرمحن الرحيمبسم اهللا

احلمد هللا رب العاملني والصلوة عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين وبعد 
فيقول العبد اجلاين حممد بن رجبعيل الطهراين عفى عنهام وأوتيا كتاهبام بيمينهام قد استجازين 

ام اهللا تعايل السيد اجلليل العامل النبيل فخر األقران واألمائل االبوالفضل الربقعي القمي أد
تأييده رواية ما صحت يل روايته وساغت يل إجازته وملا رأيته أهًال لذلك وفوق ما هنالك 
استخرت اهللا تعاىل وأجزته أن يروي عني بالطرق املذكورة يف االجازة املذكورة والطرق 
ت املذكورة يف املجلد السادس والعرشين كتابنا الكبري مستدرك البحار وهو عىل عدد جملدا

البحار حلربنا العالمه املجليس قدس رسه وأخذت عليه ما أخذ علينا من االحتياط يف القول 
والعمل إن ال ينساين يف حيويت وبعد وفايت يف خلواته ومظان استجابة دعواته كام ال أنساه يف 
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عرص يوم االثنني الرابع والعرشين من رجب االصب من شهور سنه مخس و ستني بعد 
 ألف حامدًا مصليًا مستغفرًا.الثالثامئه و

اجازه » ةتصانيف الشيع ىلإ ةالذريع«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب  - 9
  زير را براي اين حقير نوشته است:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم و به ثقتي
احلمد هللا وكفى والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا ونبينا حممد املصطفي وعىل 

 االئمه األثني عرش صلوات اهللا عليهم أمجعني إىل يوم الدين.أوصيائه املعصومني 
و بعد:فإن السيد السند العالمة املعتمد صاحب مفاخر واملكارم جامع الفضائل 
واملفاخم املصنف البارع واملؤلف املاهر موالنا األجل السيد ابوالفضل الرضوي نجل املوىل 

كثر يف محاة الدين أمثاله قد برز من رشحات املؤمتن السيد حسن الربقعي القمي دام أفضاله و
قلمه الرشيف ما يغنينا عن التقريظ والتوصيف قد طلب مني حلسن ظنه إجازة الروايه لنفسه 
وملحروسه العزيز الشاب املقبل السعيد السديد السيد حممد حسني حرسه اهللا من رشكل عني 

مشاخيي األعالم من اخلاص والعام  فأجزهتام أن يرويا عني مجيع ما صحت يل روايته عن كاّفة
وأخص بالذكر اول مشاخيي وهوخامتة املجتهدين واملحدثني ثالث املجلسيني شيخنا العالمه 

فلريويا أطال اهللا بقائهام  ١٣٢٠احلاج املريزا حسني النوري املتويف بالنجف األرشف يف سنه 
وسائل واملشجرة يف مواقع عني عنه بجميع طرقه اخلمسه املسطورة يف خامتة كتاب مستدك ال

النجوم ملن شاء وأحّب مع رعاية االحتياط والرجاء من مكارمهام أن يذكراين بالغفران يف 
احلياة وبعد املامت, حررته بيدي املرتعشه يف طهران يف دار آية اهللا املغفور له احلاج السيد امحد 

رگ الطهراين يف سالخ ربيع الطالقاين وأنا امليسء املسمي بمحسن والفاين الشهري بآقا بز
 (مهر) ١٣٨٢املولود 
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در فروع علم  غوالي اللئالي«عبدالنبي نجفي عراقي رفسي مؤلف كتاب  -10
بوده است. برايم » ميرزا حسين ناييني«و كتب كثيره ديگر كه از شاگردان » اجمالي

  متن ذيل را نوشته است:
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

فضل مداد العلامء عيل دماء الشهداء والصالة والسالم عىل  احلمد هللا رب العاملني الذي
 حممد وآله األمناء وعىل أصحابه التابعني الصلحاء إىل يوم اللقاء.

 هامابعد مخفي نماندكه جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضايل والفواضل قدو
د الفقهاء الفضالء و المدرسين معتمد الصلحاء والمقربين عماد العلماء العالمين معتم

االسالم و المسلمين آقاى آقاسيد ابوالفضل قمى طهراني معروف و  هوالمجتهدين ثق
رضوى سنين متماديه در نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقير  هعالمه ملقب ب

حوزه دروس اين بنده حاضر شدند ه هاي عديده بحاضر شدند و نيز در قم سال
مسايل دينيه و نواميس محمديه پس  براي تحصيل معارف الهيه و علوم شرعيه و

د قوه ه حتا آنكه بحمد اهللا رسيد ب »فكد وجد واجتهد«آنچه توانست كوشش نمود 
نهج ه اجتهاد و جايز است از براى ايشان كه اگر استنباط نمود احكام شرعيه را ب

اجازه دادم ايشان  و ،آنه نمايند ب معهود بين أصحاب رضوان اهللا عليهم اجمعين عمل
و  معصومينه گانه كه براي حقير باشد بطرق نهه ا كه نقل روايه نمايد از من بر

كه مجاز است كه تصرف نمايد در امور را در نقل فتاوي كما اين ىنيز اجازه دادم و
جازه مجتهدين و مجاز است در قبض حقوق ا شرعيه كه جايز نيست تصدي مگر با

مراعات احتياط و تقوي ه ا مشروط است بو تمام اينه ÷ماليه و ال سيما سهم امام 
  من الفاني الجاني نجفي عراقي (مهر) 1370الحجه الحرام في سنه تاريخ ذيه ب

آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت كه متن آن  -11
  كنم:مي را ذيالً نقل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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رسوله وعىل آله الطاهرين املعصومني وبعد فان جناب  احلمد هللا رب العاملني والصالة عىل
العامل العادل حجة االسالم واملسلمني السيد ابوالفضل العالمه الربقعي الرضوي قد رصف 
أكثر عمره الرشيف يف حتصيل املسائل األصوليه والفقهيه حتى صار ذا القوة القدسيه من رد 

نبطه وإجتهده وحيرم عليه التقليد فيام استخرجه الفروع الفقهيه إىل أصوهلا فله العمل بام است
  وأوصيه بمالزمة التقوى ومراعاة االحتياط والسالم عليه وعلينا وعىل عباد اهللا الصاحلني

 األحقر ابوالقاسم احلسيني الكاشاين (مهر)
سيد ابوالحسن اصفهاني نيز زماني كه قصد مراجعت از نجف را داشتم،  -12

  وم نمود:تصديق زير را برايم مرق
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة و السالم عيل خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين 
واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني من اآلن إيل يوم الدين وبعد فان جناب الفاضل الكامل 

الربقعي دامت تأييداته ممن والعامل العادل مروج األحكام ُقّرة عيني االعز السيد ابوالفضل 
بذل جهده يف حتصيل األحكام الرشعيه واملعارف االهليه برهة من عمره وشطرا من دهره 
جمدا يف االستفادة من االساطني حتي بلغ بحمد اهللا مرتبة عالية من الفضل واالجتهاد 

السالم  ومقرونا بالصالح والسداد وله التصدي فيها وأجزته أن يأخذ من سهم االمام عليه
بقدر االحتياج و إرسال الزائد منه إىل النجف و رصف مقدار منها للفقراء والسادات 
وغريهم و أجزته أن يروي عني مجيع ما صحت يل روايته واتضح عندي طريقه و اوصيه 
بمالزمه التقوي ومراعاة االحتياط و أن الينساين من الدعاء يف مظان االستجابات واهللا خري 

 (مهر) ابواحلسن املوسوي االصفهاين ٦٢ذحيجه  ٢٢رحم الرامحني حافظًا وهو ا
سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا نجفي صاحب تأليفات در  -13

  مشجرات و انساب برايم اجازه زير را نوشت:
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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قة احلمد هللا عيل ما أساغ من نعمة وأجاز والصالة والسالم عيل حممد وآله جماز احلقي
وحقيقه املجاز وبعد: فإن السيد السند والعامل املعتمد شم سامء النبالة وضحيها وزين االرسة 
من آل طه علم الفخار الشامخ و منار الرشف الباذخ قاعدة املجد املؤثل وواسطة العقد 
املفصل جناب السيد ابوالفضل ابن الرشيف العابد السيد حسن الرضوي القمي السيداين 

وزيد يف ورعه وتقاه أحب ورغب يف أن ينتظم يف سلك املحدثني والرواة عن دام عالؤه 
اجداده امليامني ويندرج يف هذا الدرج العايل والسمط الغايل وملا وجدته أهال وأحرزت منه 
علام وفضال أجزت له الرواية عني بجميع ما صحت روايته وساغت إجازته تم سنده 

طني الفقه ومحله احلديث وهم عدة تبلغ املأتني من وقويت عنعنته عن مشاخيي الكرام أسا
أصحابنا اإلماميه مضافا ايل مايل من طرق سائر فرق اإلسالم الزيدية واالسامعيلية واحلنابلة 
والشافعية واملالكية واحلنفية وغريها وال يمكنني البسط بذكر متام الطرق فأكتفي بتعداد 

ي عنه باالجازة واملناولة والقرائة والسامع مخس منها تربكا هبذا العدد وأقول ممن أرو
والعرض وغريها من أنحاء حتمل احلديث إمام ائمة الرواية واجلهبذ املقدام يف الرجال 
والدراية مركز االجازة مسند اآلفاق عالمة العراق استاذي ومن إليه يف هذه العلوم إستنادي 

م موالي و سيدي أبوحممد السيد حسن وعليه اعتامدي حجة االسالم آيت اهللا تعايل بني األنا
......هذا ما رمت ذكره من الطرق وهي ستة  ١٣٥٤صدرالدين املوسوي املتويف سنه 

فلجناب السيد أيب الفضل ناله اخلري والفضل أن يروي عن مشاخيي املذكورين بطرقهم 
ة يف حملها من املتصله املعنعنة إىل ائمتنا إىل الرسول وسادات الربية مراعيا للرشائط املقرر

التثبت يف النقل ورعايه احلزم واإلحتياط وغريها ويف اخلتام أوصيه دام جمده وفاق سعده 
وجد جده أن ال يدع سلوك طريق التقوي والسداد يف أفعاله وأقواله و أن يرصف اكثر عمره 

وأن ال يغرت بزخارف هذه الدنيا  صيف خدمة العلم و الدين وترويج رشع سيد املرسلني
دنية وزبرجها وأن يكثرمن ذكر املوت فقد ورد أن أكيس املؤمنني أكثرهم ذكرًا للموت وأن ال

يكثر من زيارة املقابر واإلعتبار بتلك األجداث الدواثر فانه الرتياق الفاروق والدواء النافع 
للسلوعن الشهوات وأن يتامل يف أهنم من كانوا وأين كانوا وكيف كانوا وإىل أين صاروا 
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صاروا واستبدلوا القصور بالقبور وأن ال يرتك صالة الليل مااستطاع وأن يوقت وكيف 
لنفسه وقتًا حياسب فيه نفسه فقد ورد من التأكيد منه ما ال مزيد عليه فمنها قوله حاسبوا قبل 
أن حتاسبوا وقوله حاسب نفسك حسبة الرشيك رشيكه فانه أدام اهللا أيامه وأسعد أعوامه أن 

تتضيع أوقاته فقد قال توزيع األوقات توفريها ومن فوائد املحاسبه أنه أن وقف  عني هلا وقتامل
عىل زلة يف أعامله لدي احلساب تداركها بالتوبة وإبراء الذمة وإن اطلع عىل خري صدر منه محد 
اهللا وشكر له عىل التوفيق هبذه النعمة اجلليلة وأوصيه حقق اهللا آماله وأصلح أعامله أن يقلل 

ة واملعارشة ألبناء العرص سيام املتسمني بسمة العلم فإن نوادهيم وحمافلهم مشتمله عىل املخالط
ما يورث سخط الرمحن غالبا إذ أكثر مذاكرهتم االغتياب وأكل حلوم اإلخوان فقد قيل إن 
الغيبة أكل حلم املغتاب ميتا وإذا كان املغتاب من أهل العلم كان اغتيابه كأكل حلمه ميتًا 

فإن حلوم العلامء مسمومة. عصمنا اهللا وإياك من الزلل واخلطل ومن اهلفوة يف القول مسمومًا 
والعمل إنه القدير عىل ذلك واجلدير بام هنالك وأسأله تعاىل أن جيعلك من أعالم الدين 
ويشد بك وأمثالك أزر املسلمني آمني آمني وأنا الراجي فضل ربه العبد املسكني أبواملعايل 

سيني احلسني املرعيش املوسوي الرضوي الصفوي املدعو بالنجفي نسابة شهاب الدين احل
عفى اهللا عنه وكان له وقد فرغ من حتريرها يف جمالس أخرها لثالث مضن  صآل رسول اهللا 

 (مهر)حرم األئمة     قم املرشفهببلدة ١٣٥٨من صفر 
 سيد محمد حجت كوه كمري نيز آيت اهللا - 15شيخ عبدالكريم حائري و  -14

نامه اين دو تن را براي تعيين تكليف در هبرايم تصديق اجتهاد نوشتند كه اصل اجاز
نامه همسأله سربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه طبعاً بايد اين دو اجاز

در اسناد بايگاني آن وزارتخانه موجود باشد، اداره مذكور نيز پس از رؤيت اين دو 
  آورم:نمود كه در اينجا رونوشت آن را مي تصديق گواهي زير را صادر

  وزارت فرهنگ -16
ي از فصول و مواد قانون اهقانون اصالح پار 62اول ماده ي هنظريه بند اول و تبصر
و نظر به آيين نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد مصوب  1321نظام، مصوب اسفند ماه 
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 نامه مؤلف از زبان خودشزندى

علق به آقاي سيد ابوالفضل اجتهاد متي هشوراي عالي فرهنگ، اجاز 1323آذرماه  25
شمسي  1287صادره از قم متولد  21285ابن الرضا (برقعي) دارنده شناسنامه شماره 

مطرح، و  7/8/1329در هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي فرهنگ، مورخ 
  صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخيص داده شد.

  زائريدكتر شمس الدين ج وزير فرهنگ
  

ناگفته نماند با اينكه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدين 
  ذلك حكومت به اصطالح مشروطه گرفتاري بسيار برايم فراهم آورد.شود، مع

برم كه دين اسالم در سخن را با يادآوري اين نكته به خواننده محترم به پايان مي
كه خالق خود به مخلوق، آن چنانشود: تعظيم خالق و خدمت دو امر خالصه مي

  وف خواستارم.ئفرموده است. براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را از درگاه ايزد ر
ها سال كه» تائيه اوي هدعبل خزاعي و قصيد«جا، چند بيت از آخر كتاب در اين

 آورم و پس از آن نيز اين كتابمي جانب است،م و وصف حال ايناهپيش تأليف كرد
م، اهرا با شعري ديگر كه خطاب به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان سرود

  دهم و از خوانندگان التماس دعا دارم. والسالم علي من اتبع الهدي.مي خاتمه

  [من و دعبل خزاعي]
ــامي   ــاحب مقـ ــد از صـ ــكر ديـ تشـ

 

ــامي    ــل را امـــ ــر زر داد دعبـــ اگـــ
 

بيـــان گشـــته عقايـــدهـــا آن كــه در 
 

ــده   ــرا ص ــائد م ــت و قص ــاب اس ا كت
 

بـــه جـــز ايـــراد و طعـــن نـــاروايي 
 

نديــدم يــك تشــكر، نــي عطـــايي      
 

ــات  ــل خراف ــرا خــوف اســت از اه م
 

اگـــر وي بـــود خـــائف از مقامـــات  
 

ــن اســت   ــراي اصــل دي ــه ب ــرا گري م
 

اگر وي گريه اش بر اهـل ديـن اسـت     
 

ــامي   ــد از مقــ ــي نباشــ ــرا امنــ مــ
 

ــامي    ــا امـ ــر وي گفـــت رازش بـ اگـ
 

حين را جمله پول استهدف، اين ماد
 

ــق اصــول اســت    ــعار وي طب ــر اش اگ
 

دو سي سال است ما را دل پر از خوف اگر سي سال ترسي داشـت در جـوف    
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ــاهي   ــت پنــ ــر الطافــ ــدارم غيــ نــ
 

ــواهي     ــم گـ ــم و رنجـ ــر غـ ــا بـ الهـ
 

چـــرا مـــرآت گشـــتم بهـــر كـــوران
 

ــيمان    ــا مـــن بســـي هســـتم پشـ الهـ
 

ــد  ــتال شـ ــد ابـ ــور از صـ ــنم رنجـ تـ
 

ــت    ــا خس ــد در اينج ــال ش ــانم از ب ه ج
 

ــدارد دهــر مــا جــز رنــج و عصــيان  ن
 

ــان     ــر و طغيـ ــان كفـ ــا زمـ ــان مـ زمـ
 

ــي    ــه جليس ــي ن ــي معين ــاري ن ــه ي ن
 

در ايــن پيــري نــدارم مــن انيســي      
 

ــا روح و راحــت  ــا ب ــرگ م رســاني م
 

ــت      ــمول رحم ــي مش ــا را كن ــر م مگ
 

ــن   ــا ك ــر او عط ــود ب ــد فضــل خ مزي
 

ــن    ــا كـــ ــي را بهـــ ــا برقعـــ إلهـــ
 

  [خطاب به جوانان]
ــد    ــوش رفتاري ــالم و خ ــؤمن و س م

 

ــد   اى   ــكر گفتاريـ ــه شـ ــان كـ جوانـ
 

ــد    ــاد آريـ ــان يـ ــان جهـ از خموشـ
 

چــون شــما نــاطق و گــل رخســاريد   
 

ــماريد  ــدا بشــــ ــان خــــ زمحبــــ
 

برقعــي را پــس مــوتش گــه گــاه      
 

دســــتي از بهــــر دعــــا برداريــــد 
 

ــد     ــاد كنيـ ــرش يـ ــاهي اگـ ــاه گـ گـ
 

ــپاريد    ــر بسـ ــه نظـ ــدمتش را بـ خـ
 

ــود و بر    ــان بـ ــي خادمتـ ــتبرقعـ فـ
 

ــود  ــن چــرخ كب ــت اي خســته از محن
 

ــود      ــه ب ــته ك ــن خس ــد از اي ــاد آري ي
 

ــون   ــه و خ ــر از غص ــت پ دل او گش
 

ديــــد آزار بــــس از مــــردمِ دون    
 

ــتم    ــان و س ــت و بهت ــته از تهم خس
 

ــم      ــم قل ــان، زخ ــم زب ــته از زخ خس
 

رفــــت در محكمــــه عــــدل إلــــه
 

ــاه    ــا كوتـ ــتش ار گشـــت ز دنيـ دسـ
 

 
  .ه2/2/1370 عالمين.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب ال
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  مقدمه

ومغيث املهمومني ورصيخ  ,جميب الداعني واملضطرين ,احلمد هللا مالك ديان الدين
 وصىل اهللا عىل رسوله وعىل آله وأصحابه وأتباعه أمجعني. ,وهادي املضلني ,املكروبني

كه هزاران بدعت ديگر را به همراه خود داشته و بيشتر مردم ما ها بدعت يكي از
زيارت قبور و توجه به اند ن مبتال گشته و عمر و مال خود را در آن صرف كردهبه آ

آن است. قبل از پرداختن به اين موضوع ابتدا الزم است چند مطلب روشن و واضح 
  گردد:

صالحين و شهدا در  ،اولياء ،يم ارواح بزرگاني چون پيامبرانپرسميكه آن اول
باالي آن و يا در اطرافش؟ و آيا اصال از قبر و  كجا قرار دارند؟ در اعماق قبر يا در

  كنندگان آن با خبرند يا خير؟زيارت
كه در عالمي ديگر به اي كه اگر هيچ تعلقي به قبر نداشته باشند به گونهآن دوم

  ند يا خير؟وشمي برند آيا از زيارت كنندگان خود آگاهمي سر
توانند به آيا ميند، وشمي د آگاهكه اگر چنين پنداريم كه از حال زوار خوآن سوم

  آنان را برآورده كنند؟هاي و خواستهكنند را اجابت ميها آن ودنيا برگردند 
د نفعي توانميهاي مردم كه آگاهي آنان از درد و رنج و بالها و مصيبتآن چهارم

 ند ياوشمي ها خرسندهداشته باشد؟ و آيا از مداحي و ذكر فضايل خود در زيارتنام
تر از خير؟ و آيا ميل دارند كه مردم در مقابل قبرشان با فروتني ايستاده و هر چه بيش

ايشان تعريف و تمجيد كرده و به چاپلوسي بپردازند؟ و آيا كسي كه خود صبر و 
اي برسد؟ و آيا تن از صبر و تقواي ايشان به نتيجهد با سخن گفتوانميتقوايي ندارد 
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جان و مال خويش در راه دين و جهاد بگذرد حال با ذكر تواند از كسي كه خود نمي
برد؟ و آيا كسي كه خود دينش را دت اين بزرگان كاري را از پيش ميجهاد و شها

 خبربيد و از كتاب و قانون آسماني و الهي خود شناسميخوب ن ،چنان كه بايدآن
شان ها و نهييكياي در مداحي از علم و دانش آن بزرگان و امرشان به نفايده ،است

  ها هست يا خير؟از بدي
شان اين است كه به نام دين به مداحي و تعريف از هكه آيا مردم وظيفآن پنجم

چنين عملي را خواسته است؟ و آيا ها آن بپردازند؟ و آيا خداوند از گذشتگان خود
ه كاين هاي گذشتگان است ياي آيندگان پرداختن به ذكر حسنات و يا بديوظيفه

  اي ندارند؟چنين وظيفه
و ساختن گنبد و گلدسته و ها آن كه آيا زينت دادن به قبور و تعميرآن ششم

و وقف باغ و خانه و زمين و مغازه براي مردگان و صرف درآمدشان  ،صحن و سرا
يا كار ستمگران و جباران و  ،پيامبران و اوليا بوده يشيوه ،جهت حفظ مقابرشان

  گران؟!غارت
اين مطالب واضح گرديد اگر خدا بخواهد به صحيح و ناصحيح كه اين پس از

و سند و متن روايات وارد در  ،بودن و حق و باطل بودن زيارت خواهيم پرداخت
زيارت را بررسي خواهيم كرد. الزم به ذكر است كه هدف ما از بيان اين مسايل 

رافات و موهومات به سازي خرافات مذهبي از حقايق ديني بوده تا مبادا اين خجدا
  نام دين به مردم عرضه شود.

جانب از اما پيش از پرداختن به اين موضوع الزم است تصريح كنم كه اين
و اصول و فروع  ،بوده و هستم ÷پيروان امام متقين حضرت امير المومنين علي 

ولي با كساني كه به نام آن حضرت و يا با ادعاي  ،امدين آن بزرگوار را پذيرفته
دين اسالم را ويران كرده و اصول و فروع اسالم و  ،دوستي با او و فرزندان پاكش

و آنان را دوستدار  ،خرافي مورد بي اعتنايي قرار داده مخالفمهاي قرآن را با زيارتنامه
  دانم.نمي ÷علي
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و  ،صما در پرداختن به موضوع اين كتاب جز به كتاب خدا و سنت رسولش 
در مورد احاديث طبق دستور خدا و پيامبر و  ،نخواهيم كردعقلي استدالل  يهادل

و هر حديثي كه  ،پذيريمباشد نمي سياحاديث مخالف با قرآن را از هر ك ،ائمه
  يم.ذارگمي موافق با قرآن باشد قبول كرده و بر چشم

ده و آن قرآن را ميزاني براي صحت مطالب اسالمي قرار دامرتبه، بزرگخداوند 
 ي فرقانهكه در سورچانآن ،ي بين حق و باطل ناميده استي جدا كنندهرا فرقان يعن

ِيٱ َتَباَركَ ﴿ :مايدفرمي َل  لَّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ نَزَّ َ ِ َعبۡ  َ : الفرقان[ ﴾١ نَِذيًرا لَِميَ َعٰ لِلۡ  ِلَُكونَ  ۦِده
 ش نازل فرموده تا هشداري براي جهانياناهمبارك است كسي كه فرقان را بر بند« ]١

شوري آن را ميزان بين صحيح و ناصحيح دانسته و فرموده:  يه. و در سور»باشد
ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ َّ نَزَل  لَّ

َ
ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ ۡ ٱوَ  قِّ لَۡ ٱب خدا است كه كتاب را به « ]١٧: الشورى[ ﴾ِمَيانَ ل

فصل يعني جدا آن را طارق  يسورهچنين در . و هم»حق و ميزان نازل فرموده است
 ]١٣: الطارق[ ﴾١٣ لٞ فَۡص  لٞ لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ز باطل خوانده است و فرموده: ي حق اهكنند

قرآن را  ،فرقان يسوره. و نيز در »ي حق از باطل استجدا كننده ،همانا كه آن كالم«
َ ﴿بهترين تفسير معرفي كرده و فرموده:    َو

ۡ
َّ  بَِمَثلٍ  تُونََك يَأ ِ ِ  َك َنٰ ِجئۡ  إ حۡ  قِّ لَۡ ٱب

َ
 َسنَ َوأ

ما كه اين ند مگركنميو با هيچ مثالي با تو بحث وجدل ن« ]٣٣: الفرقان[ ﴾٣٣ ًياسِ َتفۡ 
. و آن را هدايت و بيان ناميده و فرموده: »تو را با حق و بهترين تفسير ياري داديم

  .﴾ّلِلنَّاِس  َبَيانٞ ﴿و  ﴾ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ ﴿
اي مشهور و هدازو اما احاديث صريحي كه داللت بر ميزان بودن قرآن دارد به ان

را به عنوان مثال ذكر  خبرسه  از باب نمونه ولي ،زياد است كه نياز به بيان ندارد
  كنيم:مي

ما «روايت شده كه فرمود:  صاز رسول خدا  )18/78در وسائل الشيعه ( - 1
موافق كتاب  را كه چهآن :»وافق كتاب اهللا فخذوه، وما خالف كتاب اهللا فدعوه

  كنيد. دد رومخالف كتاب خدا برا كه چه و آن ،قبول كنيد ودخدا ب
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روايت كرده كه  ÷وسائل در همان صفحه به نقل از كافي از امام صادق  - 2
هر حديثي كه موافق  :»ما لم يوافق من احلديث القرآن فهو زخرف«فرموده: 

  .قرآن نباشد دروغي بيش نيست
إذا اكنت « :نقل شده كه فرمود ÷) از حضرت رضا 1/96در اصول كافي ( - 3

را رد ها آن مخالف قرآن بود واياتگاه رهر » الروايات خمالفة للقرآن كّذبتها
  م. (يعني در حقيقت روايات مخالف با قرآن قابل قبول نيست).كنمي

گر ما با براهين و ادله ثابت كرديم كه زيارت و نذورات آن چه ذكر شد ابنا بر آن
است به جاي تهمت و افتراء سخن ما  تردارن خرافات بهدوست ،مخالف قرآن است

يم دانميتر با خرافات را از هر جهادى ضروري چون مبارزهرا با دليل رد كنند و ما 
 تر باشد اجر و مزدچه مهمزيرا كار هر  نداريم. و هراسي ي واهمهتچ آزار و تهماز هي

يان انجام نماالهي آن بيشتر است و از آنجا كه برخي از اعمال كه بعضي از مقدس
را جهاد في سبيل اهللا  آن اپيكار بدرنگ دانيم بيپرستي ميچون بتند همدهمي
  اند.هزيرا آنان اصول اسالم را ويران كرد ،شماريممي

قدر جناب استاد برادر مجاهد و محقق عالي ،رندهاگناگفته نماند كه قبل از ن
كه  ،تأليف كرده بودند "تزيار"كتابي بسيار مفيد در موضوع  حيدر علي قلمداران

ولي نام ايشان را ذكر  ،پ اول كتاب خود آوردهچاجانب مطالبي از آن را در اين
از جانب خرافيون در معرض خطر قرار  كه مجدداً رفتميزيرا احتمال بسيار  ،نكردم

اما اينك كه آن جناب به رحمت  ،ولين حكومت باز داشت شودئگيرد و يا توسط مس
از  آزاديپس از  ،شتر باقي نماندهاحي بيبچند صز عمر اين حقير نيز پيوسته و احق 

در اختصار و اصالح كتاب خود كوشيدم و به منظور تكميل تأليف آن  ،آخرين زندان
پ اول كتابم را به عنوان حاشيه بر كتاب ايشان نوشتم چابرخي از مطالب  ،گواربزر

عرض اخبار « گره كتاب ديو قسمت زيادي از مطالب را به جهت تناسب موضوع ب
به مطالبي كه در  ،نقل كردم و در تحرير دوم كتاب حاضر »اصول بر قرآن و عقول

چند كه هنوز ممكن است كتاب حاضر اكتفا نمودم. هر  ،كتاب آن جناب نيامده بود
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به هر حال اميدوارم كه  خالي نباشد. ،مدهآاز برخي مطالب كه در تأليف ايشان 
  حق جويان را به كار آيد.مطالب هر دو كتاب 

رِيدُ  إِنۡ ﴿از خداوند متعال براي آن برادر فاضل و خودم اميد اجر دارم. 
ُ
َّ  أ ِ  إ

ٰ ۡص ۡلِ ٱ َّ  فِيِقٓ تَوۡ  َوَما ُتۚ َتَطعۡ سۡ ٱ َما حَ َل ِ ِ  إ ِ ٱب َّ﴾ .  
  

  خادم شريعت مطهره: سيد ابو الفضل ابن الرضا برقعي قمي
***  

  هستند؟ فات كجاپس از وارواح انبياء و اولياء 
وِح  ِمن فِيهِ  ُت َوَنَفخۡ ﴿ي هبه مقتضاى آي و در آن از روح خويش « ]٢٩: احلجر[ ﴾رُّ

روح مكان دارد و مجرد از زمان و مكان نيست و اضافه به مكاني است و » دميدم
مكان روح همان بدن دنيوي و يا قالب برزخي است و بدن مرْكَب روح است. اين 

چون  ،ست و احتياجي به برهان ندارد و اين روح محدودمطلب روشن و محسوس ا
او از علم و هنر نيز محدود است زيرا حدود عوارض همان  محدود است صفات ذاتاً

  از آن نيست.تر حدود معروض است و زياد
چيز و همه جا د و از همه داننميچيز را همه  ،روح موجودي زنده هستپس 

د توانميي وحي الهي و يا به واسطه ،علم ي تحصيلبلكه به واسطه ،مطلع نيست
  چنانكه خدا به رسول خود فرموده:اطالعاتي حاصل كند 

وحِۖ ٱ َعنِ  لُونََك َويَۡس ﴿ وحُ ٱ قُلِ  لرُّ مۡ  ِمنۡ  لرُّ
َ
ٓ  َرّبِ  رِ أ وتِيُتم َوَما

ُ
َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  أ ِ ٗ  إ  قَلِي

   ،»نشده استاز دانش جز چيز اندكي به شما داده « ]٨٥: االرساء[ ﴾٨٥
  و فرموده:

﴿ َ پيروي چه بدان علم نداري از آن« ]٣٦: االرساء[ ﴾مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َتقۡ  َو
  ، »مكن
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  و فرموده: 
، و آيات »گارا بر دانشم بيفزاپروردو گو ب« ]١١٤: طه[ ﴾ ١١٤ امٗ ِعلۡ  ِن زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿

  گر.بسيار دي
پس وفات از بدن خارج و به قالب چون و  ،تاين در حالي است كه در دنياس

  .شودميگردد از حقيقت خود خارج نمثالي برزخي وارد 
از اين جهان و تر گر و به جهاني عاليجا به جايي ديصالحين و نيكان از اين پس

  حق تعالي فرموده:  ند.روميتر قالبي لطيف
﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  إِن فَأ بِيَ ل  ]٨٩ ,٨٨: الواقعة[ ﴾٨٩ نَعِيمٖ  وََجنَُّت  َحانٞ َوَريۡ  حٞ َفَروۡ  ٨٨ ُمَقرَّ

  ، »پر نعمت استريحان مقربين باشد براي او راحتي و ر [محتضر] از گپس ا«
  چنين فرموده:و هم
﴿ َ ِينَ ٱ َسَبَّ َتۡ  َو ْ  لَّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  ُقتِلُوا مۡ  َّ

َ
ٰ أ ۢ َو حۡ  بَۡل  اۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّبِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِحيَ  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَ ونَ َتبۡ َويَسۡ  ۦلِهِ َفۡض  ِمن َّ ِ  ِشُ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  لَّ  فِِهمۡ َخلۡ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
 َّ
َ
َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  أ ونَ َتبۡ يَسۡ ۞ ١٧٠ َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِشُ نَّ  لٖ َوفَۡض  َّ

َ
َ ٱ َوأ َّ 

  يُِضيعُ  َ 
َ
ۡ ٱ رَ جۡ أ    ]١٧١ ,١٦٩: عمران ال[ ﴾١٧١ ِمنِيَ ُمؤۡ ل

از  ،رهانده انسان را از اوهام و خرافات ميدر اين آيات نكات و مطالبي است ك
  م:كنميرا به مطالب زير جلب گان خوانند يهاين رو توج

 چهگر اند (اهمرد ،اندهگمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شد«فرمايد: مي آيه
گي بهتر و (در واقع به زنداند دنشان جدا شده و وفات كرده اند) بلكه زندهروح از ب

چه خدا و به آن ،ندشوميداده  گارشان روزيپروردنزد  )واند جاي بهتري نائل شده
ها آن ند به كساني كه هنوز بهدهميبشارت  از فضل خود به ايشان عطا كرده شادند و

و خود نيز با نعمت و  ،راسي نداشته باشيدكه هيچ گونه ترس و هاند ملحق نشده
  .»دكنميو همانا خداوند اجر مؤمنين را ضايع ن ،ندهست فضل الهي شادمان
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حۡ ﴿يجمله
َ
ٓ أ ، در مقايسه با »اندگار شان زندهپروردنزد « ﴾زَقُونَ يُرۡ  َرّبِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

 إِنََّك ﴿و ،»همه فاني هستند« ]٢٦: الرمحن[ ﴾٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُكُّ ﴿آيات ديگري مثل 
ّيُِتونَ  نَُّهم َمّيِتٞ  ميرند و از گران ميو هم دي صهم رسول خدا « ]٣٠: الزمر[ ﴾٣٠ مَّ

در نزد  ،از جهان فاني رفتندكه آن پس ازمقربان الهي داللت دارد  ،»ندرومياين دنيا 
و كفار و فجار  ،ندشوميد نائل داننميهايي كه كيفيت آن را جز خدا خدا به نعمت

  آالم خواهند شد. چارنيز د
، چنين »خورندگارشان روزي ميپروردنزد « ﴾زَُقونَ يُرۡ  َرّبِِهمۡ  ِعندَ ﴿ي از آيه
نه در نزد مخلوقين و نه در  ،د كه آنان در نزد پروردگارشان هستندوشمي برداشت

م چنين آمده نزد قبر. حال بايد دانست كه نزد پروردگارشان كجاست؟ در سوره االنعا
ٰ ٱ َدارُ  لَُهمۡ ۞﴿كه  َل ْ  بَِما َوِلُُّهم وَُهوَ  َرّبِِهۡمۖ  ِعندَ  مِ لسَّ  ]١٢٧: االنعام[ ﴾١٢٧ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

 اي با آرامش و با سالمت نزد پروردگارشان مهيا است و او وليبراي ايشان خانه«
فرمايد: ميكه نانچ ،»نددادميبه سبب آن كارهايي كه (در دنيا) انجام  ايشان است

ُ ٱوَ ﴿ ْ ُعوٓ يَدۡ  َّ ٰ  ا َ ِ ٰ ٱ َدارِ  إ َل خدا نيكان را به سوي دار السالم فرا « )25يونس/( ﴾مِ لسَّ
 ،ز نزد مخلوق و غير از نزد قبر و يا دنياستگار غير اپروردپس نزد ، »خواندمي
ِ ٱ ِعندَ  َوَما يَنَفدُ  ِعنَدُكمۡ  َما﴿كه فرموده: چنان چه نزد آن« ]٩٦: لالنح[ ﴾بَاقٖۗ  َّ

، و البته رزقي »دباشميگار است باقي پروردچه نزد شماست تمام شدني است و آن
  .)3(خورند رزق و طعام دنيايي نيستكه مي

همان رزق  ﴾زَقُونَ يُرۡ  َرّبِِهمۡ  ِعندَ ﴿بنابراين رزقي كه خدا وعده كرده و فرموده: 
 نََّفادٍ  ِمن ۥَلُ  َما ُقَنالَرِزۡ  َذاَهٰ  إِنَّ ﴿ :چنانكه فرمودهعالم باقي است نه رزق دنياي فاني 

  .»شودمياين است رزق ما كه تمام ن« ]٥٤:  ص[ ﴾٥٤

                                           
 ذکر خواهد شد.  یشتریحات بین مورد در مبحث عالم برزخ توضیدر ا -١
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ٓ  فَرِِحيَ ﴿ گري از آيات فرمودهدر قسمت دي ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَ  ال[ ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن َّ
 ،»ندهست خوش و شادچه خدا از فضل خود به ايشان عطا كرده به آن« ]١٧٠: عمران

گرفته و جاي را داشتند و از ايشان زيرا آن ،چه خدا از فضلش داده دنيا نيستآن
  د.دهميو بهتري به ايشان تر وسيع

اند كه شهداء با همين دنيا ارتباط ند خيال كردههست خبراما كساني كه از قرآن بي
ونَ َتبۡ َويَسۡ ﴿ي: هدارند. عالوه بر اين جمل ِ  ِشُ ِينَ ٱب ْ حَ يَلۡ  لَمۡ  لَّ  ال[ ﴾فِِهمۡ َخلۡ  ّمِنۡ  بِِهم ُقوا

 داللت اندهدهند به كساني كه هنوز به ايشان ملحق نشدو بشارت مي ]١٧٠: عمران
گانشان از آنان دورند و به ايشان روند كه بازماندشهداء به عالمي ميكه اين بردهد مي

اين  ،شتندگر شهداء در همين دنيا بوده و نزد كسان خود راه دااند. و اهملحق نشد
چنين خدا در آخر آيات و هم شوند.پس آنان از اهل دنيا جدا مي جمله صحيح نبود.

نَّ ﴿ ي دانسته و فرموده:يهاچنين نعمتمومنين را مشمول  ىهمه
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ  َّ

َ
 رَ أ

ۡ ٱ   .»دكنميپاداش مؤمنين را ضايع نو همانا خداوند « ﴾١٧١ ِمنِيَ ُمؤۡ ل

  ؟ندشوميولياء از زوار خود مطلع آيا انبياء و ا
پرداختن حال جاي  ،كه ثابت شد ارواح از دنيا دور و در عالم برزخ هستنداز آنپس 

و در  گرولي در عالمي دياند ند شهداء زندهگويميبه اين سخن است كه خرافاتيان 
دن زنده بو زيرا اوالً ،اند! واضح است كه اين قول صحيح نيستگاهعين حال از ما آ

زيرا الزم نيست هر كس داراي حيات باشد  ،ما ندارد گاهي و علم به احوالربطي به آ
در حال حيات خبر از  صرسول خدا ،گاه باشدآ چيز و از همه جابه همه 
 يكه عدهچنانند دادميمردم به او خبر  كه خدا و يا يگر وقتگانش نداشت مهمساي

ته شدند و او خبر نداشت و عيالش بئر معونه كشي معركه زيادي از اصحابش در
مصطلق از قافله عقب ماند و ميان بيابان ماند و او خبر نداشت و  شه در سفر بنييعا

گ گ احد كه سنو در جن ،اطالع بودگم شده بود و او از جاي شتر بيشتر حضرتش 
گي چنان سنعلم به آمدن  گر حضرتشپيشاني و لب و دندان آن حضرت خورد ابه 
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گيرد گ قرار نكه مورد اصابت سن كردميبرد و منحرف مي ود را عقبداشت سر خ
فرمايد: مي ي تعاليگرديد. خداگرفته و مجروح در حالي كه مورد اصابت قرار 

هۡ  َوِمنۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل َ  َمَرُدوا و برخي « ]١٠١: التوبة[ ﴾لَُمُهمۡ َنعۡ  نُ َنۡ  لَُمُهۡمۖ َتعۡ  َ  لَِّفاقِ ٱ َ

 ما ايشان را ،شناسيرا نمي ي و ايشانداننميو تو اند ينه بر نفاق ثابتاز اهل مد
خبر نداشت و حتي  از نيت بد بعضي از مردم زمانش صپيامبر اكرم ، »شناسيممي

 ِجُبَك ُيعۡ  َمن لَّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ند، كنميست آنان تظاهر داننميپسنديد و مي سخنانشان را
ِ َيوٰ لَۡ ٱ ِف  ۥُلُ قَوۡ  َ ٱ ِهدُ َويُشۡ  َيانۡ لُّ ٱ ة َّ  ٰ َ َلُّ  وَُهوَ  ۦبِهِ قَلۡ  ِف  َما َ

َ
 ]٢٠٤: البقرة[ ﴾٢٠٤ َصامِ ۡلِ ٱ أ

شهداء نيز در حيات  ،چيز خبر ندارددر حياتش از همه  صوقتي كه رسول خدا
الزم نيست از همه جا با خبر باشند . بنابر اين حيات دنيوي مستلزم  ،برزخي خود

  .استزندگان محتاج برهان و دليل گان از احوال آگاهي مردعلم نيست و اطالع و 
َّ ﴿ي جمله ،عالوه بر اين در آياتي كه ذكر شد

َ
َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  أ  َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

» ال َخْوٌف «ند كه روميداللت دارد كه شهداء از همه جا خبر ندارند و به جايي  ﴾١٧٠
گرفتار بدكار و  يچارهاز حال مردم بي گرترس واندوهي برايشان نيست. و ا ،بوده

گرفتاري ها و گر از دردها و رنجو ا ،ندشوميمطلع باشند از غم و اندوه ناراحت 
ويا حضرت  صگر حضرت رسولمثال ا ند.كنميگردند از غصه دق زوارشان مطلع 

گرفتاري ها و بالها و از رنج ÷و يا امام رضا  و يا حضرت مريم ÷عيسي
دار الغصة و  افسرده و اندوهناك شده و دار السالم براي ايشان ،خبر شوندبامردم 
مانند خدا به  پيغمبر يا امام رانعوذ باهللا كه اين هم بر فرضآن ،گرددمي الحزن

هاي مردم در آن واحد با اطالع بدانيم. يكي ها و صداها و نالهحاجتها و درخواست
د گويميگري دي ،در زندان زير شكنجه استگويد پسرم مي آمده بر مزار ايشان و

ويد فرزندم دچار سرطان گمي ديگرياند، لشكر كفار به ما حمله كرده و كشتار كرده
 بارگاهد جيب مرا در گويميگري دي ،دارمبيماري روحي  دگويميگري دي ،است

ا د مستاجرم و مالك همه روزه مرگويميگري دي ،امچارهن غريب و بيآلزدند و من ا
چنين هزاران دردمند و عليل اش بيرون كند و همد مرا از خانهخواهمياذيت كرده و 
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 ،او دزدي كرده ند. يكي در بارگاهكنميگرفتار اظهار درد و فقير و مريض و مظلوم و 
 احكام خداهاي دروغ و احكام ضد گري روضهو يكي قصد فحشاء نموده و دي

گري ت و با هزار جنايت وارد بارگاه شده و ديگري شاه و يا وزير اسو دي ،خواندمي
هاى گذاري زميناموال مستضعفين به ناحق است بابت وا دنركه كارش خيانت و خو

و  ،خذ نمودهاسرقفلي از فقراء و افراد مستحق ولهاى كالني بابت بائر به نام موقوفه پ
گين شده و مها را بداند غاين يگر صاحب قبر همها گر.چنين هزاران خيانت ديهم

  راحتي برزخ براي او تبديل به رنج دوزخ خواهد شد!
يد بدبختي آن كالهبرداري كه به دروغ زيارتي ساخته و كنميشما مالحظه  پس

ترد مقامي وتسمع كالمي و ىأشهد أنك تر« د:گويميبه امام نسبت داده و به صاحب قبر 
و  ،»يدهميشنوي و جوابم را بيني و كالم مرا ميم تو مرا ميدهميشهادت «، »جوايب

  !ددهمي گواهي دروغولي  ،جواب صاحب قبر را نشنيدهكه اين با
به كلي  ،پس از وفاتما در اين مختصر ثابت خواهيم كرد كه اصال اولياي خدا 

  گان ندارند.چ اطالعي از احوال بندگر يعني برزخ هيدي ياز دنيا بي خبرند و در عالم
  خدا فرموده:  ،آيات مطلبِ قبلذكر شد در همان كه چنان

ٓ  فَرِِحيَ ﴿ ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَ   ،»خدا به ايشان عطا كرده شادندچه به آن« ﴾ۦلِهِ َفۡض  ِمن َّ
ونَ َتبۡ يَسۡ ۞﴿ ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِشُ نَّ  لٖ َوفَۡض  َّ

َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ  َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ  ﴾١٧١ ِمنِيَ ُمؤۡ ل

  »دكنميجر مؤمنين را ضايع ناهي و همانا خداوند اند به نعمت و فضل الشادمان«
دست دادن دنيا مقامي در بهشت به عنوان مزد و  يعني خدا در مقابل فداكاري و از

باز در همين كه اين نه ،دهد كه صدها درجه بهتر از دنيا باشدپاداش به ايشان مي
  هاي دنيا فرو رفته باشند.هها و غصهاندو

عيال فرعون عرض » آسيه«همان جايي است كه » بعند الر«معلوم شد پس 
خدايا براي من نزد خود در « ]١١: التحريم[ ﴾نَّةِ لَۡ ٱ ِف  اتٗ بَيۡ  ِعنَدكَ  ِ  نِ بۡ ٱ َرّبِ ﴿ دكنمي

  غير از دنياي فاني است. لمياپس عند اهللا و عند الرب ع »بهشت خانه بنا كن
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گر م اگويميد باشيمهست و عند الرب همه جا  گويد خدا همه جاكسي بگر ا
چه در عذاب گر چنين باشد هركافر و منافق و ظالمي كه بميرد نزد خداست و ا

اء به پس اختصاص شهد ،زيرا خدا هم به بهشت و هم به دوزخ احاطه دارد د،باش
مقام عند الرب معني ندارد. ولي بايد دانست اختصاص شهداء و مؤمنين به عندالرب 

دار «تعبير شده و  »دار السالم«باشد كه به مي »و عند رمحة الّرب الّرب عند عناية«در واقع 
  نفرموده است. »هلم دار العذاب عند رهبم!«نفرموده، يعني  »العذاب

آگاهي ندارند و نيز  از دنيا ،چه ذكر شد ارواح انبياء و صلحاء و شهداءبنابر آن
  دست نيست. در باشد شاطراف يا و ارواح ايشان در قبر دنياكه اين دليلي بر

چه مؤمن و كه براي بشر  شودميفهميده چنين از كتاب آسماني يعني قرآن كريم 
و حيات اخروي، اما عالم  مل بيشتر وجود ندارد، حيات دنيويدو حيات كا ،چه كافر

ي از دنيا و خبربي عالم خاموشي و مدهوش و شودميگفته برزخ كه عالم قبر نيز 
ميان  يو در واقع سالن انتظار قيامت و برزخ و فاصله جنبشحياتي غير كامل و بي
 حعم از صالح و طالا براي اموات بعد از دنيا پس حياتي كه دو حيات كامل است.

  در واقع همان حيات ناقص قبل از قيامت است. ،ذكر شده
د كنميچنان جلوه  ،ثعپس از بالبته بايد دانست كه عالم برزخ براي اهل محشر 

مفهوم  گان كامالًيعني اين فاصله براي محشور شد ،ال وجود نداشتهكه انگار اص
حشرشان بال مگويي د و رسمينان رؤيايي به نظر چ ،پس از زنده شدن مجددنشده و 

  واقع شده است! مرگپس از فاصله و يا اندكي 
گاهي تمام قرآن مجيد كه اين ،اي كه الزم است بدان توجه داشته باشيمنكته

ها را حذف كرده و به صورت اجمال گاهي واسطهد و كنميرا ذكر مراحل امري 
  فرمايد:مي در مورد خلقت انسان مثالً ،فرمايدمي فقط ابتدا و انتهاى موضوع را بيان

ٓ  ُثمَّ  تَُرابٖ  ّمِن َخلََقُكم﴿ نُتم إَِذا
َ
ونَ  بََشٞ  أ شما را از خاك « ]٢٠: الروم[ ﴾٢٠ تَنتَِشُ

  »يدشوميكنده پراهستيد كه تكثير و گاه شما بشرى آفريده آن
  :فرمايدگر تمامي مراحل را يكايك شرح داده و مياي دياما در آيه



 

 

 رافات وفور در زيارات قبورخ

50 

ۡض  ِمن ُثمَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  ُثمَّ  َفةٖ نُّطۡ  ِمن ُثمَّ  تَُرابٖ  ّمِن ُكمَنٰ َخلَقۡ  فَإِنَّا﴿ َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ  وََغۡيِ  مُّ
َ  ُمَلََّقةٖ  ُبَّيِ  ٱ ِف  َونُقِرُّ  َلُكمۚۡ  ّلِ

َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡل ٰٓ  ءُ نََشا َ ِ َجلٖ  إ

َ
َسّمٗ  أ  ٗ ِطفۡ  رُِجُكمۡ ُنۡ  ُثمَّ  مُّ

ْ لُُغوٓ ِلَبۡ  ُثمَّ  ُكمۡ  ا ُشدَّ
َ
هان اى مردم اگر درباره رستاخيز شك و شبهه « ]٥:  احلج[ ﴾أ

داريد، بدانيد كه ما شما را از خاك، سپس از نطفه، سپس از خون بسته، سپس 
ايم تا [حقيقت را] براى شما هويدا ته و شكل نيافته آفريدهگوشت پاره شكل ياف

دهيم، سپس شما را ها قرار مىكنيم، و هر چه را بخواهيم تا زمانى معين در رحم
  »....آوريم كه به كمال بلوغتان برسيدايد [از شكم مادر] بيرون مىكه كودكى شده

  .چون آيه نخست استمكه آيه اخير در حقيقت تفسير و تفصيل و تبيين آياتي ه
  فرمايد: مي در مورد راندن ابرهاچنين هم
لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ ٱ أ راند مي آيا نديدي كه خداوند ابرها را« ]٤٣:  النور[ ﴾اَسَحابٗ  ِج يُزۡ  َّ

  »د؟!دهميو حركت 
   فرمايد:مي گر تفصيل داده واما در جاي دي

ُ ٱ﴿ ِيٱ َّ ٰ ٱ ِسُل يُرۡ  لَّ ِ  حَ لّرَِي خدا آن است كه بادها « ]٤٨: الروم[ ﴾..… اَسَحابٗ  يُ َفُتث
  .»آورندمي را فرستاده و در نتيجه ابرها را به حركت در

پس بالفاصله  قرآن كريم غالباً ،نيز بر همين سبك و سياق »عالم برزخ«در مورد 
مثال  ،پردازدبه قيامت و بهشت و دوزخ مي »ذكر عالم برزخ«گ انسان و بدون از مر
  فرمايد:مي قوم نوح يهاردرب

ا﴿ غۡ  تِِهمۡ َخِطيٓ  ّمِمَّ
ُ
ْ أ دۡ  رِقُوا

ُ
ْ فَأ به سبب خطاهايشان بود كه « ]٢٥: نوح[ ﴾انَارٗ  ِخلُوا
  »غرق و داخل آتش شدند

پس از غرق شدن بالفاصله به آتش دوزخ وارد شده اند. اما تفصيل اين آيه گويي كه 
  :فرمايدكه مي آمده ميگويدسخن فرعونيان  يهباركه در يگري ديهاز آي

ۚ وََعِشيّٗ  اُغُدوّٗ  َهاَعلَيۡ  َرُضونَ ُيعۡ  لَّارُ ٱ ٤٥ َعَذابِ لۡ ٱ ءُ ُسوٓ  نَ َعوۡ فِرۡ  لِ  وََحاَق ﴿  َتُقومُ  مَ َوَيوۡ  ا
اَعةُ ٱ دۡ  لسَّ

َ
ْ ِخلُوٓ أ َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َ
عذاب سختي « ]٤٦ ,٤٥: غافر[ ﴾٤٦ َعَذاِب لۡ ٱ أ



 
 

 

51 

 مقدمه

ند و روز رستاخيز [امر شوميصبح و شام بر آتش عرضه  ،گرفتفرعون را فرا آل
  ». كه] آل فرعون را به عذابي دردناك در افكنيد شودمي

فرعونيان قبل از قيامت  شودميگر است معلوم از اين آيه كه تفصيل و تفسير آيات دي
  گريبان بوده اند.گواريهايي دست به و دخول در آتش نيز با نا

دو نوع  ،دنيوي پس از حيات دريافت كه توانميوضوح گونه آيات به از اين 
جزاي برزخي و قيامتي در پيش رو است، كه يكي به صورت وافي و كامل در حيات 

گري خوشيها و يا رنجهاي دوران شبه حيات يا گيرد و ديمي اخروي به انسان تعلق
نظر  حيات ناقص (عالم برزخ) است كه در آيات اجمالي از ذكر و تشريح آن صرف

ي معاد را از منظر بشر مطرح و مجسم هزيرا قرآن در خيلي از موارد مسال ،گرديده
كوتاه عالم برزخ را بسيار ي پس از زنده شدن دورهفرموده و انسان در آخرت 

پس از حيات مجدد به گر عالم برزخ هزاران هزار سال به طول انجامد د و اپندارمي
مانند كسي كه در خواب رؤيايي  ،دكنميه چون يك روز و حتي كمتر جلونظر هم

فرحناك و يا وحشتناك ببيند و يا به سفري طوالني برود و با وقايع متعدد و 
د كه خوابش طوالني نبوده كنميگوني روبرو شود ولي پس از بيداري احساس ناوگ

  است!
  :فرمايدمي از همين رو قرآن كريم در مورد حالت مبعوثين قيامت

ن ُشُُهمۡ َيۡ  مَ َوَيوۡ ﴿
َ
ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَّمۡ  َكأ َّ  ا ِ  ]٤٥:  يونس[ ﴾َنُهمۡ بَيۡ  َيَتَعاَرفُونَ  لََّهارِ ٱ ّمِنَ  َساَعةٗ  إ

بيشتر  از روزاي پاره كه جز دنمايميسازد چنين مي روزي كه ايشان را محشور«
   »ندكنميو (در آن حالت) همديگر را شناسايي اند در انتظار نبوده

   :دفرمايمي و نيز
ِ ِبَمۡ  َتِجيُبونَ فَتَسۡ  ُعوُكمۡ يَدۡ  مَ يَوۡ ﴿ ِثۡ  إِن َوَتُظنُّونَ  ۦِده َّ  ُتمۡ لَّ ِ ٗ  إ  ]٥٢: االرساء[ ﴾٥٢ قَلِي
يد كه پندارمييد و كنميستايش وي را اجابت  با ،روزي كه شما را فرا خواند«

  » ايدهگ نكرددرن بيشتر جز اندكي
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  فرمايد: و مي
ۡ ٱ ِسمُ ُيقۡ  اَعةُ لسَّ ٱ َتُقومُ  مَ َوَيوۡ ﴿ ْ  َما رُِمونَ ُمجۡ ل و آن روز « ]٥٥: الروم[ ﴾َساَعةٖ  َغۡيَ  َلُِثوا

گ درنچند ساعتي بيشتر ند كه جز كنمي گند يادكه قيامت برپا شود مجرمان سو
  » اندنكرده

  فرمايد: مي و
﴿ ٰ  ٱ ِف  ُتمۡ َلِثۡ  َكمۡ  َل َق

َ
ْ  ١١٢ ِسنِيَ  َعَددَ  ِض ۡرۡل وۡ  ًماوۡ يَ  َناَلِثۡ  قَالُوا

َ
 لِ فَۡس  اٖ يَوۡ  َض َبعۡ  أ

ٓ لۡ ٱ ؟ يداهگ كرددر زمين درن سال چند :دگويمي« ]١١٣ ,١١٢:  املؤمنون[ ﴾١١٣ ّدِينَ َعا
  » پرساز روزشماران ب ،از روزيك روز يا بخشي  :ندگويمي
   فرمايد:چنين ميو هم
نَُّهمۡ ﴿

َ
ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَمۡ  يُوَعُدونَ  َما نَ يََروۡ  مَ يَوۡ  َكأ ِ  ا ِۢ  ّمِن َساَعةٗ  َّ إ َهار  ]٣٥: االحقاف[ ﴾نَّ

ند كه كنميبينند چنان تصور وعده داده شده بود ميها آن چه كه بهروزي كه آن«
  . »ندابيشتر در انتظار نبوده ،از روزاي جز پاره

   :فرمايدو مي
نَُّهمۡ ﴿

َ
ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَمۡ  َنَهايََروۡ  مَ يَوۡ  َكأ َّ  ا ِ وۡ  َعِشيَّةً  إ

َ
روزي كه « ]٤٥: النازعات[ ﴾٤٦ َهاٰ ُضحَ  أ

گاهي بيشتر شتاچگاه يا جز شامكه  ندپنداربينند آن را (قيامت) چنين ميمي
  .ي ديگرآيات و »گ نكرده انددرن

  فرمايد: اي است كه صريحا ميهيكي از آيات مربوط به عالم برزخ آي
﴿ ٰٓ ٓ  إَِذا َحتَّ َحَدُهمُ  ءَ َجا

َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل عۡ  َلَعّلِ

َ
 ُتۚ تََركۡ  فِيَما الِحٗ َصٰ  َمُل أ

 ۚ ٓ َّ ٓ  ُهوَ  َكَِمةٌ  إِنََّها َ ۖ قَا ٓ  َوِمن ئِلَُها ٰ  َزخٌ بَرۡ  ئِِهمَوَرا َ ِ  ,٩٩:  املؤمنون[ ﴾١٠٠ َعُثونَ ُيبۡ  مِ يَوۡ  إ
 ،گردانگارا مرا باز پروردد: گويمي ،رسد فرا وقتي كه مرگ يكي از ايشان« ]١٠٠
اي به جاي آورم، (جوابش را چنين ميدهد هچه از دستم رفت عمل شايستآندر  تا

ايشان  گوينده آن است و پيش روياست كه او كالمي ست اين نيچنين كه) نه 
  » شودميگيخته تا روزي كه برانبرزخي است 
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  فرمايد: مانند اين آيات ديگري كه مي و
ۡ ٱ﴿   وُُجوَهُهمۡ  ُبونَ يَۡضِ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل

َ
ٰ دۡ َوأ [هنگام گرفتن  گانفرشت« ]٥٠: االنفال[ ﴾َرُهمۡ َب

  . »زنندميرا شان پشتصورت و  ]جانشان
دنياست و روح نيز صورت و  ميت جسمش دركه واضح است  از اين آيه چنين

  پشت ندارد و شكي نيست كه قالب برزخي ميت مورد نظر است. 
   :فرمايدو مي
ۖ لَۡ ٱ ُخلِ دۡ ٱ قِيَل ﴿ ٰ  قَاَل  نََّة  ِمنَ  وََجَعلَِن  َرّبِ  ِ  َغَفرَ  بَِما ٢٦ لَُمونَ َيعۡ  ِم قَوۡ  َت يۡ لَ َي
ۡ ٱ گفت اي كاش قومم  ،گفته شد وارد بهشت شو« ]٢٧ ,٢٦: يس[ ﴾٢٧ َرِميَ ُمكۡ ل

  » و مرا از مكرمين قرار داد ،ستند پروردگارم مرا به چه چيزي آمرزش داددانمي
ورود او را به بهشت اخروي ين جنت بهشت آخرت بود بدون ترديد قومش گر اا

  ستند.دانمي
(يا به  گواري برزخيگ نوعي آسايش و ناپس از مربه هر حال واضح است كه 

گر بهشت و دوزخ برزخي) وجود دارد كه انسان در آن از حيات كامل دي يعبارت
ي قبل از ورود به ي زهدان مادر است كه مرحلهت و از اين رو به مثابهبرخوردار نيس

نيوي بوده و در آنجا نيز طفل واجد حيات كامل نيست. در برزخ نيز انسان حيات د
پري قبل از ورود به حيات اخروي را سي از حيات كامل برخوردار نبوده و مرحله

  د.كنمي
 عالم برزخ اختصاص به صالحين و شهداء ندارد و شامل مجرمين و كفار هم

اينرو فقط مجرمين از دنيا بي اطالع گردد و در عدم ارتباط با دنيا يكسانند. از مي
از دنيا و اهل دنيا و اطالع و خبري  چ توجهنيستند بلكه شهداء و صالحين نيز هي

ندارند و تنها اخباري كه ممكن است انبياء و صلحاء و شهداء بعد از وفات از دنيا 
را گر و ملحق شدن روح ايشان به آنان است. زيپاكان ديدريافت كنند از طريق وفات 

در عالم برزخ حيات كامل وجود ندارد و تنها شبه حيات يا نيمه حياتي است كه فاقد 
بسياري از صفات حياتي از قبيل بينايي و شنوايي و ...... است و در يك كالم عالم 
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چه طالح فاقد شنوايي چه صالح و خبري است و بشر در آن عالم مدهوش و بي
  : گردند شنوايي ندارندث و محشور ناست و در قرآن فرموده اموات تا مبعو

ِينَ ٱ َتِجيُب يَسۡ  إِنََّما۞﴿ ۡ ٱوَ  َمُعونَۘ يَسۡ  لَّ ُ ٱ َعُثُهمُ َيبۡ  َتٰ َموۡ ل  ﴾٣٦ َجُعونَ يُرۡ  هِ إَِلۡ  ُثمَّ  َّ
و خداوند مردگان  ،كنند كه شنوا هستندگمان كساني اجابت ميبي« ]٣٦: االنعام[

   .»حشور ميشوندبه سوي او م د و سپسكنميرا برانگيخته 
شنوند تشبيه فرموده است. و همچنين چيزي نميكه  يگاندر اين آيه كفار را به مرد

ۡ ٱ ِمعُ تُسۡ  َ  إِنََّك ﴿فرموده:  گان را بي گمان تو مرد« .]٥٢/و الروم ٨٠/النمل[ ﴾َتٰ َموۡ ل
ٓ ﴿ و »شنوانينمي نَت  َوَما

َ
ي آنان شنوانندهتو « ]٢٢: فاطر[ ﴾٢٢ ُقُبورِ لۡ ٱ ِف  مَّن ِمعٖ بُِمسۡ  أ

  .»ند نيستيهست كه در قبر
گ فاقد حيات كامل خوانده و او را از دنيا پس از مرو قرآن هر مخلوقي را 

 چنانچه ،و اولياء و ديگران نگذاشته است انبياءخبر دانسته است، و هيچ فرقي بين بي
  د:ايمفرمي

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  لَّ مۡ  ٢٠ َلُقونَ ُيۡ  َوُهمۡ  اۡي شَ  لُُقونَ َيۡ  َ  َّ
َ
ٰ أ حۡ  َغۡيُ  ٌت َو

َ
ٓ أ  ءٖۖ َيا

يَّانَ  ُعُرونَ يَشۡ  َوَما
َ
و كساني را كه غير از خدا به « ]٢١ ,٢٠: النحل[ ﴾٢١ َعُثونَ ُيبۡ  أ

گان فاقد مرداند، آفريدهچيزي نمي آفرينند و خودشان آنان  ،خوانندمي دعا
  ». ندشوميته گيخچه وقت برانند كه داننميحيات بوده و 

چيزي مسلم است كه انبياء و اولياء نيز مشمول اين آيات هستند، زيرا 
چنانكه در قرآن آمده از روز بعث و رستاخيز و  آفريده شدندفرينند و خودشان آنمي

  )4()178(االعراف/بي خبرند.
عالوه بر اين خداوند زنده شدن قيامت و خروج از قبر را به زنده شدن نباتات 

هوش بي در زمستانگياهان و  درختانتمام كه آن يا تشبيه فرموده، درست ماننددر دن
                                           

ُ ٱ دِ َيهۡ  َمن﴿ -4 ۡ ٱ َفُهوَ  َّ ْوَلٰٓ  لِۡل يُۡض  َوَمن َتِديۖ ُمهۡ ل
ُ
ـونَ َخٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ هـر کـه را خداونـد (بـه راه « ﴾١٧٨ ِسُ

ی هوا و هوسش، از ایـن توفیـق یافته است، و هر که را (به سبب سیطرهحق) هدایت کند، به تحقیق که او ره
  ».محروم و از راه حق) گمراه کند، زیانکار ایشانند
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مردگان نيز در عالم برزخ  ،ند و تا آغاز بهار هيچ جنبشي ندارندهست و خاموش
هان اجسادشان به گناكه اين مدهوش و در سالن انتظار و در زهدان قيامت هستند تا

  : ن فرمودهآقرد. از همين رو شتابنحركت آمده و به سوي دادگاه عدل مي
 ٱ َوُيۡحِ ﴿

َ
ۚ َموۡ  دَ َبعۡ  َض ۡرۡل ٰ  تَِها پس از زمين را « ]١٩: الروم[ ﴾١٩ رَُجونَ ُتۡ  لَِك َوَكَذ

   »يدشوميخارج  [از قبرها] شما چنانمد و هكنميگش زنده مر
  و
حۡ ﴿
َ
يۡ  ةٗ بَۡلَ  ۦبِهِ  َناَييۡ َوأ ۚ تٗ مَّ ٰ  ا باران] شهري مرده را  [با« ]١١: ق[ ﴾١١ ُروجُ لُۡ ٱ لَِك َكَذ

  ».همانند آن استگان نيز] زنده ساختيم و خروج [مرد
يم بر فرض محال كه از گويميحال  گرنداكنون كه دانستيم ارواح در عالمي دي

دنيا برگشته و به عرض و به اين  گشتهحاجات زوار مطلع شوند آيا فوري حاضر 
د انبياء و اولياء به كلي از نويگميزوار ميرسند يا خير؟ روشن است كه قرآن و عقل 

  .گرانه رسد به ديچندارند خبرند و حتي از بدن خود اطالعي دنيا بي
وۡ ﴿فرمايد: قرآن مي

َ
ِيٱكَ  أ ٰ  َمرَّ  لَّ َ ٰ  َخاوَِيةٌ  َوِهَ  َيةٖ قَرۡ  َ َ ٰ  َقاَل  ُعُروِشَها َ نَّ

َ
 ۦيُۡحِ  أ

ِ َهٰ  ُ ٱ ِذه ۖ َموۡ  دَ َبعۡ  َّ َماتَهُ  تَِها
َ
ُ ٱ فَأ وۡ  ًمايَوۡ  ُت َلِثۡ  قَاَل  َتۖ َلِثۡ  َكمۡ  قَاَل  ۥۖ َبَعَثهُ  ُثمَّ  َعاٖ  ِماْئَةَ  َّ

َ
 أ

ِثۡ  بَل قَاَل  اٖۖ يَوۡ  َض َبعۡ  ٰ  نُظرۡ ٱفَ  َعاٖ  ِماْئَةَ  َت لَّ َ ِ ابَِك  َطَعاِمَك  إ ٰ  نُظرۡ ٱوَ  يَتََسنَّۡهۖ  لَمۡ  َوَشَ َ ِ  إ
َ  رۡ نظُ ٱوَ  ّلِلنَّاِسۖ  َءايَةٗ  َعلََك َوِلَجۡ  ِحَارِكَ  ِ ۚ مٗ لَۡ  ُسوَهانَكۡ  ُثمَّ  نُنِشَُها َف َكيۡ  ِعَظامِ لۡ ٱ إ ا ا  فَلَمَّ

 َ عۡ  قَاَل  ۥَلُ  تَبَيَّ
َ
نَّ  لَمُ أ

َ
َ ٱ أ َّ  ٰ َ َ  ِ   . ]٢٥٩: البقرة[ ﴾٢٥٩ َقِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ

از روستايي يامبران معظم است پكه از  ÷مضمون آيه اين است كه عزير «
ريخته و  فروويران شده و سقف و ديوارهاي آن  ليروستا به كو ديد آن  گذشت

ن زنده رگشاپس از مخدا اهل اين روستا را ونه گچگفت با خود  ،كسي در آن نيست
بعد از صد سال او را پس قبض روح كرد و ميراند و س او را تعالي خداي د؟كنمي

ك روز گفت: يي؟ او اهچه مدت در اين محل ماندزنده كرد و به او خطاب نمود كه 
پس نگاه كن به  ،ياهدخطاب رسيد كه تو صد سال در اينجا مان ،و يا قسمتي از روز

كه  و نگاه كن به االغت ،خوردني و آشاميدني خود كه به قدرت خدا تغييري نكرده
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اى قرار هو بايد تو را براي مردم آيه و نشان ،گشتهآن متفرق  يخاك شده و اجزا
را با ها آن وكرده را جمع ها آن گونهچكه  اي االغتهو نگاه كن به استخوان ،دهيم

گفت: دانستم كه خدا توانايي انجام گاه شد چون از حقيقت آو  ،پوشانيمگوشت مي
  .»هر كاري را دارد
از دنيا رفته و در مدت صد سالي كه وفات يافته بود نه از  پيغمبر خدادر اين آيه 

 ست باداننميدت مرگ خود را و حتي م ،بدن خود خبر داشت و نه از مركبش
زيرا طبق  ،و از تمام اولياء مقامش باالتراست ،مقام نبوت داشت ÷عزير كه اين

ايمان  ÷مومي بايد به انبياء و از جمله حضرت عزير أآيات قرآن هر امام و هر م
چه در آخر سوره بقره چنان ،آورده تا مومن و مسلمان باشد و اال مسلمان نيست

  فرموده: 
ِ  َءاَمنَ  ُكٌّ ﴿ ِ ٱب گي به مؤمنان هم« . ]٢٨٥: البقرة[ ﴾ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦئَِكتِهِ َوَمَلٰٓ  َّ

  ». گان او و رسوالن او ايمان آوردندخدا و فرشت
  و نيز فرموده: 

ِ  ُفرۡ يَكۡ  َوَمن﴿ ِ ٱب ٰ  لَّ َض  َفَقدۡ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦئَِكتِهِ َوَمَلٰٓ  َّ ۢ َضَل َ 
و كتابهايش و اش و هر كس كه به خدا و مالئكه« ]١٣٦:  النساء[ ﴾١٣٦ بَعِيًدا

  ». عميقي شده است يگمراهرسوالنش كفر ورزد حقيقتا دچار 
و  ،بنابراين تمام شهداء و ائمه و صالحين بايد به همه رسوالن ايمان بياورند

 ،استرا ذكر كرده ها آن خدااست كه  عموما اصول ايمان و اسالم همين مواردي
پيغمبر الهي از دنيا رفت واز بدن خود و مدت ماندن خود درروي حال وقتي كه 
! بديهي است كه هر سخني ؟شودميخبر باگران گونه از احوال ديچ ،زمين خبر ندارد

  پذيرفت.توان آن را ن باشد نميآبر خالف آيات قر كه
خبر  ÷دش حضرت يوسف در فلسطين از احوال فرزن ÷حضرت يعقوب 

  برد!نداشت و مدتها در اندوهي عميق بسر مي
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را از ها آن گويي شد و از او خواستند كهپيروانش بدوقتي از  ÷حضرت نوح 
  سخ داد: پا ،خود براند

ْ  بَِما ِم ِعلۡ  َوَما﴿   ».نداهكردميچه ها آن م كهداننمي« ]١١٢:  الشعراء[ ﴾١١٢ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا
نشناخت و  راها آن آمدند ÷كه فرشتگان عذاب نزد پدر انبياء ابراهيم هنگامي 

   فرمود:
﴿ ٰ نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَل   .»سالم بر شما غريبان باد« ]٢٥: الذاريات[ ﴾٢٥ مُّ

پرستي قومش گوساله در  ÷ست كه برادرش هارون داننمي ÷موسي 
 ساختد مطلع گناهي خوحضرت هارون او را از بيكه اين تقصير است تابي

سفرش ماهي را فراموش كرده آن حضرت متوجه نشد همچنين هم. )5()150(االعراف/
 ،يك بار عصايش به مار تبديل شدكه اين و يا با )6()62(كهف/گذاشته است و جا 
ژدها تبديل خواهد شد و ترسيد كه مبادا عصا به ا ،مبارزهست كه در روز داننمي

  .)7()67و68(طه/يروز شوند. ساحران در فريب دادن مردم پ
 تا وقتي كه هدهد از اهل سبا خبر نداد هيچ آگاهي از ÷و حضرت سليمان 

  .)8()22(النمل/نداشت. ها آن
بيدار شدند كه آن پس ازسال در غاري به خواب رفتند و  309و اصحاب كهف 

ن سوال جواب ايها آن چ يك ازهياند، آنجا بوده در چقدرگر سوال كردند كه از يكدي
وۡ  ًمايَوۡ  َناَلِثۡ ﴿ ند:گفتميست و داننميرا 

َ
اصحاب كه آن با ]١٩: الكهف[ ﴾اٖ يَوۡ  َض َبعۡ  أ

  كهف از اولياء خدا بودند.
                                           

ا﴿ -٥ ٰ  ُموَسٰٓ  رََجعَ  َولَمَّ َ ِ ِسفٗ  نَ َبٰ َغۡض  ۦِمهِ قَوۡ  إ
َ
َعِجلۡ  ِديۖٓ َبعۡ  ِمنۢ  ُتُموِن فۡ َخلَ  َسَمابِئۡ  قَاَل  اأ

َ
مۡ  ُتمۡ أ

َ
 َرّبُِكۡمۖ  رَ أ

لۡ 
َ
 ٱ َق َوأ

َ
ۡ ۡل َخذَ  َواحَ ل

َ
  َوأ

ۡ
ِخيهِ  ِس بَِرأ

َ
هُ  أ مَّ  نَ بۡ ٱ قَاَل  هِۚ إَِلۡ  ۥٓ َيُرُّ

ُ
ْ  َعُفوِن َتۡض سۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ إِنَّ  أ َ  ُتلُونَِن َيقۡ  َوَكُدوا  فَ

 ٱ ِبَ  ِمۡت تُشۡ 
َ
ٓ عۡ ۡل َ  ءَ َدا ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  ِن َعلۡ َتۡ  َو    ﴾١٥٠ لِِميَ لظَّ

ا﴿ -٦ ٰ  قَاَل  َجاَوَزا فَلَمَّ ٓ  َءاتَِنا هُ لَِفَت    ﴾٦٢ انََصبٗ  َذاَهٰ  َسَفرِنَا ِمن لَقِيَنا لََقدۡ  َءنَاَغَدا

وۡ ﴿ -٧
َ
وَسٰ  ِخيَفةٗ  ۦِسهِ َنفۡ  ِف  َجَس فَأ نَت  إِنََّك  َتَۡف  َ  َناقُلۡ  ٦٧ مُّ

َ
 ٱ أ

َ
ٰ ۡل َ ۡ ٦٨﴾   

َحطُت  َفَقاَل  بَعِيدٖ  َغۡيَ  َفَمَكَث ﴿ -٨
َ
ِۢ  ِمن ُتَك وَِجئۡ  ۦبِهِ  ُتِۡط  لَمۡ  بَِما أ    ﴾٢٢ يَقِيٍ  بِنََبإٖ  َسَبإ
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گران گونه ميتوانند از ديچبنابراين در جايي كه اين بزرگان از خود بي خبرند 
در حالي كه  ]١٨: الكهف[ ﴾ُرقُودٞ  وَُهمۡ ﴿ به دليل گر كسي بگويدا ند؟باش خبربا

گوييم كه قرآن كريم در مورد مي ،»آنان نمرده بودند بلكه خواب رفته بودند«اند هخفت
روزي يا بخشي از روز را بيشتر « ند:گويميگان چون خفتههمن نيز فرموده كه اگمرد
يعني محل  گور انسان نيز مرقدو از اين رو به  )9()113/المؤمنون(» يماهكردنگ درن

  چنانكه قرآن از زبان مردگان فرموده:  ،شودميه گفتخواب 
ُ ٱ﴿  ٱ َيَتَوفَّ  َّ

َ
ۖ  ِف  َتُمۡت  لَمۡ  لَِّت ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِحيَ  نُفَس ۡل  قََضٰ  لَِّت ٱ ِسُك َفُيمۡ  َمَناِمَها

ۡ ٱ َهاَعلَيۡ   ٱ ِسُل َوُيرۡ  َت َموۡ ل
ُ
ٰٓ  َرىٰٓ خۡ ۡل َ ِ َجلٖ  إ

َ
َسمًّ  أ خداوند جانها را « ]٤٢: الزمر[ ﴾مُّ

 در حالت خواب اندهرا كه نمرد كساني جان همچنين گيرد وگشان ميگام مرهن
گر ديروح و د دارميپس روح آن جاني كه مرگش فرا رسيده باشد نگه  ،گيردمي

  ».سازدمي را تا مدتي معين رها
و در  ،گ استخواب برادر مر :»اجوم أُخ املوت«نيز فرموده:  صخدارسول 

طور كه بيدار ميريد و همانمي خوابيدمي كه نا وقتيهما«گري آمده: حديث دي
خواب و مرگ با هم  ها همه داللت بر اين دارد كهو اين» شويدزنده مي ،شويدمي

گردد و مي در خواب روح به زودي به جسم باز شباهت بسيار دارد با اين تفاوت كه
  گ خير.ولي در مر شودميزنده 

پذير كسي است كه در خوابي خوش و دل چوندر عالم برزخ انسان صالح هم
چار باشد . كسي است كه به كابوسي رنج افزا د چونفرو رفته و انسان طالح هم

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده «پيامبر روايت شده كه فرمود: كه از چنان
إن اكن من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن اكن من أهل اجار فمن أهل  ،بالغداة والع

 هر يك از شما كه بميرد«@:IQPH»فيقال هذا مقعدك ح يبعثك اهللا يوم القيامة ،اجار
                                           

٩- ﴿ ْ وۡ  ًمايَوۡ  َناَلِثۡ  قَالُوا
َ
ٓ لۡ ٱ لِ فَۡس  اٖ يَوۡ  َض َبعۡ  أ    ﴾١١٣ ّدِينَ َعا

ه یاند با آهنقل کردن یقیت که فرین روای.ا٣٧٧و١/٣٧٦و التاج الجامع لالصول، ٦/٢٨٤بحار األنوار  -١٠
 م موافق است.یات قرآن کریگر آیو د» غافر«سوره مبارکه ٤٦
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بهشت به او نمايانده  ،اگر از اهل بهشت باشد ،شودميجايگاهش به او ارائه و عرضه 
اين « :شودميو گفته  شودميآتش به او عرضه  ،اهل دوزخ باشد از و اگر شودمي

 .»روز رستاخير برانگيزد در ارو تا خدا ت ،جايگاه توست

دليل بر اطالع آنان ) عالم برزخ( م حيات ناقص يا شبه حياتيكه دانستپس چنان
پس از وفات به كلي از دنيا  ،رسوالن خداكه اين برن آيات قرآاز دنيا نيست و 

  فرمايد:لذا مي ،ند داللت داردهستاطالع بي كامال د و از امت خودنباشميخبر بي
ُ ٱ َمعُ َيۡ  مَ يَوۡ ۞﴿ ٓ  َفَيُقوُل  لرُُّسَل ٱ َّ ِجبۡ  َماَذا

ُ
ْ  ُتۡمۖ أ ۖ  مَ ِعلۡ  َ  قَالُوا ٓ نَت  إِنََّك  َلَا

َ
ٰ  أ  مُ َعلَّ

ها آن جمع كرده و از روزكه خدا رسوالن خود راآن « ]١٠٩: دةاملائ[ ﴾١٠٩ ُغُيوبِ لۡ ٱ
تو  كهگمان بي ،يمداننميند گويمياجابت كردند؟  د تا چه اندازه شما راپرسمي

  .»هستي هاخود داناي غيب
   كه: شودمي خطاب ÷ در روز قيامت به عيسي كهمايد فرمي و باز
ُ ٱ قَاَل  ذۡ ﴿ َّ  ٰ نَت  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي

َ
ُِذوِن ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َ  تَّ ّمِ

ُ
ٰ  َوأ  ُدونِ  ِمن َهۡيِ إَِل

ِۖ ٱ   ]١١٦: دةاملائ[ ﴾…… َّ
به عنوان من و مادرم را  كه اي عيسى آيا تو به مردم گفتي« مضمون آيه اين است كه:

يا تو منزهي و من حق خدا« د:كنميعرض  ÷عيسي  »يد؟رگزينب دو اله (معبود)
چه تو مرا به آن نگفتم مگر آنبه ايشان چيزي ندارم چيزي را به ناحق گويم... من 

بادت كنيد و سپس به ايشان گفتم خدا را كه پروردگار من و شماست ع ،امر كردي
   د:كنميحضرت عيسى عرض 

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُكنُت ﴿ ا فِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِن تَوَفَّ
َ
 ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّقِيَب ٱ أ

نَت 
َ
ٰ  َوأ َ َ  ِ  من تا وقتي كه ميان ايشان بودمو « ]١١٧: دةاملائ[ ﴾١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َشۡ  ُكّ

مراقب و اين تو بودي كه  جان مرا گرفتي و وقتي كه ،مبود شانشاهد و ناظر
  .»شان بودي و تو بر همه چيز نظارت داريناظر
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است پس از وفات  پيامبران بزرگكه از  ÷پس طبق اين آيات حضرت عيسي 
پس از  امام و امامزادهممكن است كه چگونه  حال ،بودهخبر بيبه كلي از امت خود 

  ؟!باشدبر خمرگش از دنيا و پيروانش با
ن به آخوانند گويا از آيات قرمي به دعا پس كساني كه انبياء و اولياء و ائمه را

 ]شودمي كه عبادت محسوب[ ي خودن كساني را كه در دعاآخبرند. زيرا قركلي بي
در  ند مشرك شمرده است. ما چند آيه به عنوان نمونهنخواديگر جز خدا را مي كسي

  .يمكنميذكر  اين مورد

  مدد جويي از غير خدا  ين دربارهرآات قآي
ثابت كرديم كه  نآدعاهايي از قرو  نآتابشي از قرو  نآاحكام القر سه كتابدر 

 خوانند مشرك شمرده:ميفرا دعا غير او را  حالخداي تعالى كساني را كه در 

نَّ ﴿ - 1
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَسٰ ل َّ ِ  َ ْ تَدۡ  فَ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ

َ
خصوص ممساجد « ]١٨: جلنا[ ﴾١٨ اأ

  .»كس را همراه خدا به دعا نخوانيد(عبادت) خداست پس هيچ
ٓ  قُۡل ﴿ - 2 َما دۡ  إِنَّ

َ
ْ أ ٓ  َرّبِ  ُعوا َ ۡشِ  َو

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
من فقط خدا  كه بگو« ]٢٠: اجلن[ ﴾٢٠ اأ

  ».مكنميخوانم و احدي را شريك او نمي به دعا را
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ - 3 ِ ٱ ُدونِ  نمِ  ُعونَ تَدۡ  لَّ مۡ  ِعَبادٌ  َّ

َ
ْ يَسۡ فَلۡ  ُعوُهمۡ دۡ ٱفَ  َثالُُكۡمۖ أ  لَُكمۡ  َتِجيُبوا

كساني را كه جز خدا  محققاًًَ« ]١٩٤: االعراف[ ﴾١٩٤ ِدقِيَ َصٰ  ُكنُتمۡ  إِن
خوانيد تا را فرا ها آن يد،گويميمانند شمايند اگر راست  يخوانيد بندگانمي

 .»شما را اجابت كنند

ِيٱوَ ﴿ - 4 ْ يَسۡ  َ  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن ١٣ ِميٍ قِطۡ  ِمن لُِكونَ َيمۡ  َما ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  نَ لَّ  َمُعوا
 ٓ ْ  َولَوۡ  َءُكمۡ ُدَع ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا َ  كُِكمۚۡ بِِشۡ  ُفُرونَ يَكۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  لَُكۡمۖ  َتَجابُوا  َو

به دعا غير از خدا  به كه ايي راهو آن« . ]١٤ ,١٣: فاطر[ ﴾١٤ َخبِٖي  ُل ِمثۡ  يُنَّبُِئَك 
خرمايي نيستند، اگر بخوانيدشان دعاي  يهمالك پوست هست حتي خوانيدمي

دهند بشنوند جواب شما را نميهم  )محال شنوند و اگر (به فرضنمي شما را
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خداي خبير كس مانند  هيچ ورزند و مانندو روز قيامت به شرك شما كفر مي
  .»سازدنمي آگاهتو را 

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿ - 5
َ
ْ يَدۡ  ِممَّن أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا ٰ  ۥٓ َلُ  َتِجيُب يَسۡ  َّ  َمن َّ َ ِ  َوُهمۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إ
ٓ  َعن ٰ  ئِِهمۡ ُدَع ْ  لَّاُس ٱ ُحِشَ  َذا ٥ فِلُونَ َغ عۡ  لَُهمۡ  َكنُوا

َ
ٓ أ ْ  ءٗ َدا  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَكنُوا

 غير از خدا است كه تر از آنهگمرا ه كسيچ و« ]٦ ,٥: االحقاف[ ﴾٦ فِرِينَ َكٰ 
د و آنان از دعاي كنميخواند كه تا قيامت او را اجابت نمي به دعا را كسي

ند آنان وشميروز قيامت محشور در مردم  هنگامي كهخبرند و ايشان بي
  .»ندكنميند انكار اهدشمن ايشانند و عبادتي را كه ايشان كرد

باشد. ائمه و  مثل هممت بايد اغمبر و يموم و دين پأدين امام و مكه آن خالصه
ند، اهخواندنميبه دعا را  كسي خدا از ند غيرته باشاولياء هر قدر نزد خدا مقام داش

نخوانند و به خدا شرك به دعا را كسي خدا  از پيروان ايشان نيز بايد مانند آنان غير
هستند خبر دنيا بي ازو با مرگشان بوده، د، زيرا تمام انبياء و ائمه خود مخلوق ورزنن

  ندارند. نيز آگاهيو از حشر و نشر خود 
ن پس از مرگ از دنيا خبر ندارند و اگر آقر هايهانبياء و رسوالن خدا، به دليل آي

خبر شوند، ناراحت خواهند شد، در حالي كه خدا ايشان بااز دنيا و گرفتاري اهل دنيا 
َّ ﴿ برد:مي »السالم دار«را براي آسوده خاطر بودن به 

َ
َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  أ  َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

  ».و اندوهگين نشوند نداشته هيچ گونه ترس و هراسيتا « ]١٧٠: عمران ال[ ﴾١٧٠
گوش او پر كه آن ،گوش دنيوي صداي اهل دنيا را بشنود اهر بشري بايد ب اصالً

يي ندارد، و چنانكه گفتيم خدا به شنوا ديگراز خاك شده و يا تبديل به خاك گرديده 
   رسول خود فرموده:

﴿ ٓ نَت  َوَما
َ
  ، »شنواني به آنان كه در قبرندتو نمي« ]٢٢: فاطر[ ﴾٢٢ ُقبُورِ لۡ ٱ ِف  مَّن ِمعٖ بُِمسۡ  أ

  .»به مردگان نمي شنواني تو« ]٨٠ :النمل[ ﴾ٱلَۡمۡوَتٰ  تُۡسِمعُ  َ  إِنََّك ﴿
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د به مردگان چيزي را توانمين صبياء خاتم األن رسول خدا وقتي شخصيتي مثل
گويند؟! و جايي كه بند با مردگان سخن توانميبگويد و يا بشنواند، چگونه ديگران 

دهند، چگونه از ديگران برا جواب  صمردگان قادر نيستند سخن رسول خدا 
  !.دهند؟ب شان راند بشنوند و جوابتوانمي

نبايد  نداهجعل كرد را و زيارتنامهبه آن راويان كذاب كه روايت  شايسته است كه
و  آمده ضد قرآني هايهلكه در آن جم هاييههم زيارتنامهيچ اعتنايي كرد، آن

شنوي و اي امام تو كالم مرا مي«د: گويميايستاده و در برابر قبر امام  صاحبش
چگونه مردم قرآن را  كه تعجب است واقعاً جاي .نبايد اعتنا كرد» دهيمي مرا جواب
ند توجه اهآورد لوكنندگان آن راكه غ يهاي ضد قرآنهكرده و به زيارتنام ترك
  ند!كنمي

ند كه هر دهميجواب  گونهداليل عقلي را چ نظر از آيات متعدد قرآن، صرف
گوش بشنود و خدا به انبياء و اولياء  ابشري خواه رسول يا امام و يا سايرين بايد ب

 يند با گوشتوانمياز دنيا رفتند به هيچ وجه ن براي شنيدن گوش عطا كرده و چون
به  ÷و حضرت اميرالمؤمنين  .خاك شده بشنوند تبديل به كه روح ندارد و يا

 لة، بصري الآب سميع ال«ي خداوند فرموده: همين دليلِ عقلي اشاره كرده و درباره
 ÷ق ؛ امام صاد)11(»خداوند شنواست نه با عضو و بيناست نه با وسيله« »:بأداة

شنواست بدون عضوي و بيناست « »:بغري جارحة و بصري بغري آلة شميع«فرموده: 
 »:رصـإنه سميع البأذن، إنه بصري ال بب«نيز فرموده:  ÷، امام رضا)12(»ايبدون وسيله

. همانا فقط خداوند )13(»همانا او نه با گوش شنواست، همانا او نه با چشك بيناست«
نود و علم الهي به مبصرات و شمي بيند ووايي مياست كه بدون آلت بينايي و شن

  مسموعات محتاج وسيله نيست و غير خدا چنين صفتي ندارد.
                                           

  .٣٠٨التوحید، شیخ صدوق، مکتبه الصدوق ص  -١١
  .١۴۴التوحید، ص  -١٢
  .٢۵٢التوحید، ص  -١٣
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ند، مگر در چيزي كه خدا آن را استثناء كرده هست مانند ديگران بشر انبياء 
  باشد، و آن وحي است كه اختصاص به انبياء دارد.

ح از بدن در عالم اروادايي ج است كه پس از وفات و آنچه گفتيم بنابر آن
ما اگر بگوييم برزخ به معناي حائل او  حياتي باشد شبيه حيات دنيا يا قيامت، ،برزخ

هوشي يا خواب است و معناي آن دو چيز و عالم برزخ شبيه عالم بيو حاجز بين 
روشن است، و نياز به تفصيل  ، در اين صورت مطلب كامالًبرزخ بين دو حيات است

   كه قرآن فرموده:اننيست، چن
نَُّهمۡ ﴿

َ
ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَمۡ  َنَهايََروۡ  مَ يَوۡ  َكأ َّ  ا ِ وۡ  َعِشيَّةً  إ

َ
ٰ  أ  روزي كه« ]٤٥: النازعات[ ﴾٤٦ َهاُضَح

گ گاهي بيشتر درنشتاچگاه يا جز شامكه پنداري چنين  ،بينند آن را (قيامت)مي
  »نداهنكرد

حيات و در زيرا در دنيا  عالم پس از مرگ آمده،ه و آيات ديگري كه دربار
غير از  حالتي شودميناميده دو كه فاصله و برزخ  آخرت نيز حيات هست و ميان اين

به قطعه زمين  كهچنانآن ا بيهوشي،يچون خواب د، يعني حالتي همباشمي اين دو
  ند.گويمينيز برزخ ميان دو دريا باشد  يهكه فاصل يباريك

  امواته دربار ÷سخنان علي 
خالي از  يكه عالم پس از مرگ عالم شودميمعلوم  ÷از كلمات حضرت علي 

از وقايع  جادر آن و گشتهاست كه ارتباطش با دنيا قطع  مقامي و بوده حركات حياتي
  دنيا خبري نيست.

ان وحشدة اإلخوان إىل دار غربته «آن حضرت فرموده:  ومنقطع حتمله حفدة الو
را تا  گيرند و اوبه دوش مي شفرزندان مهربان و برادرانميت را ي هجناز« :»زورته
  .)14(»برندمي شودميش قطع زيارت كه ييجا و شغربتي هخان

                                           
  .٨٣ی نهج البالغه، خطبه -١٤
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واليبالون مندبًة، إن جيدوا فهم جرية الجييبون داعياً وال يمنعون ضيماً « و فرموده:
نون ال لم يفرحوا، وإن قحطوا لم يقنطوا مجيع وهم آحاد، وجرية وهم أبعاد، متدا

دهند و مين يرفتگان همسايگاني هستند كه هرگاه آنان را بخوانند پاسخ«@:»يزتاورون
حق  ند، اگر درشومين سرايي و مداحينوحه متوجه ند، وكنمين دفعرا  يظلم و ستم

با هم هستند در  ،ندشومينااميد نو اگر قحطي شود  نگردند، ايشان نيكي شود شاد
ديگر ند در حالي كه از هم دورند، به زيارت يكهست همسايتنها هستند و هحالي كه 

  .)15(»روندمين
أنا باألمس صاحبكم، وأنا « فرموده: و ديگرانتضار به فرزندان خود ححال ا در و

وم عربة لكم، وغداً مفارقكم نشين شما بودم، و امروز براي شما من ديروز هم«@:»ا
  .)16(»گردممي عبرتم، و فردا از شما جدا

 در نمايان سخن آن حضرت را قبول ندارند و او را نزد خود خصوصاًگويا شيعه
  روند!گاه به مالقات او ميند كه گهدانميش حاضر بارگاه

أصبحْت مساكنهم أجداثاً، وأمواهلم مرياثاً، ال يعرفون من أتاهم، وال « و فرموده:
و  گشت هايشاننهخا گورشان رفتگان« :»حيفلون من بكاهم، وال جييبون من دخهم

ند، و به كسي شناسميآيد نميكه بر سرگورشان را ، كسي رفت ميراث به اموالشان
ايشان را بخواند جواب  كه ندارند و هر كس يد توجهكنميكه برايشان گريه 

  .)17(»دهندمين
  د:گويمينالد و مي بر سر قبر حضرت زهرا ÷امير المؤمنين 

ًام  مــــايل وقفــــت عــــىل القبــــور ُمســــلِّ
 أحبيـــــب مـــــا لـــــك ال تـــــرد جــــــواَبنا

 

 قــــــرب احلبيــــــب فلــــــم يـــــــردَّ جــــــوايب 
ــــــاب ــــــة األحب ــــــدي خّل ــــــيَت بع  أنس

 

                                           
  .١١١ی نهج البالغه، خطبه -١٥
  .١٤٩ی نهج البالغه، خطبه -١٦
  .٢٣٥ی هنهج البالغه، خطب -١٧
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قبر  ر سرب، مگويميسالم ها آن بر ام كههايستاددر حالي بر قبرها چه شده كه من 
  ؟دهيكه جواب مرا نميچه شده تو را  من اي دوست، كه جواب مرا نداد يدوست

  ؟دوستان را فراموش كرديآيا پس از جدايي، دوستي 
با اين دهد، جواب مرا نميحضرت زهرا كه جا آن حضرت فرموده اين در
در مقابل  و ؟دارندرا از مردگان جواب شنيدن نمايان حقه باز توقع چگونه شيعهحال 

شهادت  Lترد جوايب أشهد أنكند: گويميمرقد امام يا امام زاده ايستاده و به دروغ 
  مرا ميدهي. ابجو تو م كهدهمي

روز اربعين به زيارت  جابر بن عبداهللا چه در روايات آمده با توجه به آن
 بارسه  آمدهكتب محدثين  كه درو چنان دكنميرفته و سالم  ÷قبر امام حسين 

جييب  حبيب ال« :ويدگمي چنيناين، سپس گويد يا حسينايشان را صدا زده و مي
تواني چگونه مي: ويدگمي سپس ،دهدد را نميجواب دوست خوكه دوستي  :»حبيبه

و سرت از تنت جدا گشته شده  پارهردن تو گهاي كه رگدر حالي جواب مرا بدهي 
  .است

د امام حسين گويمينمايان زمان ما اطالع ندارد كه شيعه يهاندازآيا جابر به 
  دهد.جواب سالم او را نمي

يا  بودهصحيح  هددميواب مرا نج زهرا مايد فرمي كه ÷امير ي گفتهآيا 
  .استوده بيم صحيح گويميخير؟ ما 

چون كوفيان مسلم بن عقيل را دستگير كردند و به دار االماره كه آن مورد ديگر
به عمر بن سعد  من وصيتي دارم و« بردند و خواستند او را شهيد نمايند، فرمود:
بنويسيد  رايشارد باز كوفه خبر ند ÷گفت: وصيت من اين است كه امام حسين 

  به كوفه نزديك نشود!كه 
سته كه امام از داننميآيا مسلم كه نايب خاص امام بوده  جاي سوال است كه

تر نمايان زمان ما بيششيعه ودهد، خبر است و جواب همه را ميهمه جا با
  دانند؟!مي



 

 

 رافات وفور در زيارات قبورخ

66 

علويه كه كمتر  يهسجاديه و صحيف يهدر صحيف اگر كسي به دعاهاي ائمه
 چگونهد كنمي، مراجعه نمايد تعجب شودميقرآن يافت  لغت مخالفها آن در

از خدا  رتببوده و م بيمناكوز قيامت بسيار رنسبت به احوال خود در  ائمه
آن دعاها از  در و اين در حالي است كهند، كنميقاضا تسالمتي خود را در آن روز 

يا تقريبا ساكت بوده و بر آن تأكيدي يا اطالع از دن عالم برزخ و حيات خود در قبر و
  اند.نكرده

كه بدون اطالع از قرآن و سخنان  هستند دروغگوييراويان  آن ،مقصربه هر حال 
  اند!زيارتنامه جعل كردهها آن بر عليه ائمه

  ص و سنت رسول كتاب خدا زيارت در يهلسام
هيچ  ، درآمده هانامهدر زيارتكه و طول و تفصيلي مسلم است كه زيارت با اين آداب 

از  قرآن حكمي نداشته و لهي يعني تورات و انجيل واكتب  شرايع انبياء و در يك از
 صحيحي دين هيچ درو ، است نبوده جمله احكامي كه خدا آن را نازل كرده باشد

بيست و  و صد براي قبر آن كه شودمياست، و مالحظه  چنين احكامي تشريع نشده
 گنبد و بارگاه و زيارتي ذكر نشده و درهيچ ند اهكه از دنيا رفت يچهار هزار پيغمبر

  .استچيزي براي زيارت قبر خودشان و يا اوالدشان ذكر نشده نيز  هايشانباكت
كه خدا بوده است، چنان دين اسالم نيز دين تمام انبياءو بايد دانست كه 

   فرموده:
ٰ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  َلُكم َشَعَ ۞﴿ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ

ٰ إِبۡ  كه نوح  هين نهاديخدا براي شما ديني را آ« ]١٣: الشورى[ ﴾وَِعيَسٰٓ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر
 كه به سوي تو وحي كرديم و آن است ديني همان را به آن سفارش كرده بود و آن

  »ي و عيسي را به آن سفارش كرديمكه ابراهيم و موس بوده ديني همان
 يهچون اديان ديگر دستوري درباردر اين مورد هميابيم كه مي پس از بررسي و

  ده است.يامنبياء نازيارت قبر 
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اند طلبي را كه به زيارت قبور رفتهمردم فزون» التكاثر«ي قرآن كريم در سوره
   :يمذمت و حتي تهديد فرموده زير جمله

﴿ َّ َّ  ُثمَّ  ٣ لَُمونَ َتعۡ  َف َسوۡ  َ نه چنين «يعني:  ]٤ ,٣: التكاثر[ ﴾٤ َلُمونَ َتعۡ  َف َسوۡ  َ
  » است، به زودي خواهيد دانست، سپس نه چنين است به زودي خواهيد دانست

پس از تالوت  ÷حضرت علي تهديدي است كه خداوند با تكرار فرموده است و 
أبعده, وزورًا ما أغفله, وألن يكونوا عربًا أحق يا له مرامًا ما « فرمود:سوره التكاثر آيات 

من أن يكونوا مفتخرًا, وألن هيبطوا هبم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا هبم مقام عزة, لقد 
عجب مقصد دوري است و @:»لعشوة ورضبوا منهم يف غمرة جهالةنظروا إليهم بأبصار ا
سزاوارتر از آن است كه باعث عبرت باشد  )بزرگان قبور(اگر، ياهچه زيارت غافالن
 كه آن است ازتر كنند خردمندانهبه قبر نگاه فروتني  يهديد ااگر ب مĤيه فخر گردد و

هاي اهل دنيا مانند هاي آن را به زينتديوار و (و در فخر قرار دهند يهرا وسيلها آن
بگذارند)  لوستر طال و نقره و چلچراغ وبرايش عروس زينت كنند و  يهحجل
ند و بدين سبب به درياي جهل و ناداني كنمي نگاهها آن تار به ايهبا ديد نگ كهدربي
سقوا كأسًا بدلتهم « فرمايد:ميكه آن گيرند) تانمي تعبرها آن د (و ازانهتفر فرو

ند كه اهبه اهل قبور جامي نوشاند »و بالسمع صمًام و باحلركات سكوناً  ,بالنطق خرساً 
تبديل به سكون  رابه كري و حركاتشان را نگي و شنوايشان به گ را نطقشاني قوه
  ).221 يهخطب ه است.(نهج البالغه،درك

ساختن  ي آنهمعمول شده كه از جمل مردمزيادي در ميان  يهادر زمان ما بدعت
آن  بر كردن اموال و وقف بر سر آن و نياز نذرآوردن  همين قبور سيمين و زرين و
، شودميها آن هاي زيادي از اين ملت فقير صرفپول و است كه همه ساله مخارج

  فرمايد: خداي عزوجل در آيات زيادي از اين عمل نهي كرده و مي
ا انَِصيبٗ  لَُمونَ َيعۡ  َ  لَِما َعلُونَ َوَيجۡ ﴿ ِ ٱتَ  ُهۡمۗ َنٰ َرزَقۡ  ّمِمَّ ا لُنَّ لَتُۡس  َّ  َتُونَ َتفۡ  ُكنُتمۡ  َعمَّ
 )...همچون بتها و اموات و(ند داننميزهايي كه براي چي« .]٥٦: النحل[ ﴾٥٦
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بدون هيچ  ند، به خدا قسمدهميقرار ايم هروزيشان ساخت كه از آنچه را سهمي
  .»خواهد شد آن دروغهايي كه ساخته ايد از شما بازپرسي يدربارهشكي 

احتياجي به نذر و نياز و وقف ديگر فهماند كسي كه از دنيا رفت،  مردمبايد به 
علم و كتل و زنجير  با آن ريخته شده و ياها آن ندارد و پولهايي كه در ضريح شما

اصال اسالم قائل  اسراف بوده و مورد رضايت شرع نيست.اش همه شودميخريداري 
 امستقيم درخواست خود را تا هو از مردم خواست هميان خلق و خالق نبودي هبه واسط

و سنگ پرستي و هر گونه عبادت غير خدا را  د. اسالم قبر پرستيبخواهن يشانخدا از
سفانه همچنانكه نصاري از مسيح و مريم حاجت امتبا اين حال ولي  ساختهملغي 

ند. مردم بايد خواهمياز پيغمبر و ائمه و اولياء حاجت  نيز ند مسلمانانخواهمي
بر و نيز بناء و كتابت بر ق نهي از و با زمين قبرصاف كردن سطح ي درباره بدانند كه

آن چه احاديثي  قرباني كردن بر سرنهي از گچكاري آن و نهي از نماز خواندن و يا 
  وارده شده و حكم شرع در اين موارد چيست.

و  ،)18(را در اين كتاب ذكر خواهيم نمود اين احاديثبعضي از ان شاء اهللا 
  ايم. هذكر نمود »جامع المنقول في سنن الرسول« در كتاب نيز رااز آن مقداري 

  گردند؟ولياء به دنيا باز ميارواح ا آيا
ز آنان توقع شفاعت و اند و شوميقبر بزرگان دين حاضر سر بر كه مردم گروهي از 

دم به كه آنان،  باور دارند؟ آيا ندكنمياينگونه از مردم چه گمان  ،رفع حاجت دارند
قاضاي آنان تبه  گردند ومي و ساعت به ساعت از عالم باقي به عالم فاني بر دم

است، زيرا هر كسي از عالم فاني  جهلخامي و  يهنتيج گمانند، اين دهميگوش 
خصوصا بزرگان دين كه از دنيا سير بودند و اعتنايي  گردد، بر نمي به آن رفت ديگر

   به آن نداشتند. خداوند فرموده:

                                           
  .کتاب حاضر ٢١٤ ۀفحص -١٨
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﴿ ٰٓ ٓ  إَِذا َحتَّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ُعونِ جِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل عۡ  َلَعّلِ

َ
 ُتۚ تََركۡ  فِيَما الِحٗ َصٰ  َمُل أ

 ۚ ٓ َّ ٓ  ُهوَ  َكَِمةٌ  إِنََّها َ ۖ قَا ٓ  َوِمن ئِلَُها ٰ  َزخٌ بَرۡ  ئِِهمَوَرا َ ِ  ,٩٩:  املؤمنون[ ﴾١٠٠ َعُثونَ ُيبۡ  مِ يَوۡ  إ
 ،گردانگارا مرا باز پروردد: گويمي ،رسد فرا وقتي كه مرگ يكي از ايشان« ]١٠٠
ه از دستم رفت عمل شايسته اي به جاي آورم، (جوابش را چنين چدر آن تا
ي آن است و پيش گويندهاست كه او كالمي ست اين نيچنين د كه) نه دهمي

  .»ندشوميگيخته تا روزي كه برانايشان برزخي است  روي
ع يو مط گردندبر نميدنيا  اين و آن به درخواستبه  ءاين ارواح انبياء و اوليابنابر

 ند اوالًهستنيستند و اگر بعضي از دكانداران مدعي احضار ارواح  هم ن كسيفرما
 آن هستند و آنان قويتر از بر ارواح انبياء و اوليا تسلطي ندارند ند، ثانياًگويميدروغ 

 احضارممكن است بگوييم آنچه اينان  اين دكانداران در آيند. ثالثاًي هكه تحت اراد
آيد شيطاني نيز ميبه دنيا  وقتيزيرا هر انساني  ندباشميان زاد انسند شياطين همكنمي
آدمي از دنيا  هنگامي كهد و باشميكه موكل بر وسوسه و لغزش او  همراه دارد به

جايي كه با صاحبش رفت و آمد د و آن شيطان از آنمانميباقي  شرفت شيطان
د نكنمياو را احضار  مدعيان و وقتي كه ،آگاهي دارد امورشي از اهزتا انداداشته 

او همان روح فرد  دكنميد و احضار كننده گمان گويمي ي ميتهي را درباريزهايچ
  احضار شده است!

  مسلمان مدح و ذم گذشتگان است؟ يهآيا وظيف
عظم اخلالق يف أنفسهم فصغر ما «فرمايد: در وصف اهل ايمان مي ÷ المؤمنين عليامير

  .)19(شان بزرگ و غير از او در نظرشان كوچك استخالق در نظر :»دونه يف أعينهم
دانسته و به تعريف وتمجيد مردم كاري  اعمال خود آنان خدا را حاضر و ناظر

خودپسند  مبادا مغرور وكه آن ند، و از بيمدهمين ي هماهميتبدان هيچ ندارند و 
و فريب د انهكردميگردند از تعريف و تمجيد و تملق مردم بيزار بوده و از آن نهي 

                                           
  .١٩٣ی خطبه نهج البالغه، -١٩
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كسي كه از او آن جواب  در ÷چنانكه امير المؤمنيناند، دهمداحان را نمي خور
فال تثنوا عيل بجميل ثناء, إلخراجي نفيس إىل اهللا سبحانه وإليكم من «مداحي كرد فرمود: 

ثنا خواني مكنيد تا خود را نسبت  پسنديده ثناي امرا ب »التقية يف حقوق مل أفرغ من أدائها
فرمود: كه آن تا ،ام برآيمحقوقي كه هنوز ادا نكرده يهد آماده كنم و از عهدبه خداون

فإين لست يف نفيس بفوق أن أخطئ, وال آمن ذلك من فعيل إال أن يكفي اهللا من نفيس ما هو «
أملك به مني, فإنام أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب الرب غريه, يملك منا ما النملك من أنفسنا, 

 :»كنا فيه إىل ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضاللة باهلدى وأعطانا البصرية بعد العمىوأخرجنا مما 
 نيستم مگر (در امان)خطا ايمن م و در كارم ازداننميو من خود را از خطا مصون 

فرمايد كه از من بر اين كار تواناتر است همانا  نگهخداوند مرا در برابر نفسم كه اين
نيست، نسبت  دگاريرلوك پروردگاري هستيم كه جز او پرومن و شما بندگان و مم

تحت اختيار ما نيست. پروردگاري كه ما را از  كهدارد  آن چيزي را به ما اختيار
رون آورد و به آنچه صالح ما بود وارد ساخت و گمراهي ما را يچه در آن بوديم بآن

  .)20(تبه هدايت و نابينايي ما را به بينايي مبدل ساخ
مدائن براي  فضايايرانيان در  وقتيمامي است كه ه مهمان اما ÷مير حضرت ا

ايشان را مذمت كرد و راضي نشد  و پياده شدند هآمد به استقبالشتكريم و احترام او 
حال آيا راضي است كه  ست،داننمياو خود را معصوم  كسي براي او كرنش كند،

كنند و با تفصيل و مبالغه به تعريف  مداحان و زيارتنامه خوانان او را غلو آميز مدح
  !از او بپردازند و صفات خدايي برايش قائل شوند؟

به هر حال خوبي و بدي گذشتگان به آيندگان مربوط نيست و آيندگان چنانكه 
ول اعمال خود ئبلكه هر كسي مس خدا فرموده نبايد به مدح ويا ذم آنان بپردازند،

ةٞ  َك تِلۡ ﴿ دباشمي مَّ
ُ
ا َولَُكم َكَسَبۡت  َما لََها ۡتۖ َخلَ  قَدۡ  أ َ  ُتۡمۖ َكَسبۡ  مَّ ا لُونَ تُۡس  َو ْ  َعمَّ  َكنُوا

كارهايشان براي خودشان  آن امتي است گذشته،« ]١٤١و  ١٣٤: البقرة[ ﴾١٣٤ َملُونَ َيعۡ 

                                           
  .٢١٦ی نهج البالغه، خطبه -٢٠
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 بازخواستند، اهاست و كردار شما براي خودتان است و شما از آنچه ايشان كرد
  .»نخواهيد شد
آيات، لعن و بدگويي از گذشتگان در اين زيارت و يا مداحي و  بنابراين

 صخداچاپلوسي و افتخار به گذشتگان بيهوده و لغو و برخالف شرع است، رسول
  .)21(به روي مداحان خاك بپاشيد :»احثو يف وجوه املداحني الرتاب«: نيز فرموده

 اي خواهدهد به صرف مداحي از مجاهدين گذشته چه بهركنميكسي كه جهاد ن
به صرف مداحي از برد؟ كسي كه از دنيا پرستي و شهوت پرستي دست برنداشته 

مسلمين صدر اسالم عمل به احكام خدا ي ه؟ آيا وظيفبردمي ياهدياولياء خدا چه فا
 وآنان است؟! مگر اسالم داز مسلمين بعدي فقط تعريف و تمجيد  يهبوده ولي وظيف

و يا فالن  صرد؟ كساني كه دم از پيروي رسول خدا مخالف يكديگر دا يبرنامه
ند و كنميبلكه به روش خود عمل ، ندكنميزنند و به روش آنان عمل نمي امام

آيا معتقدند  اندهاپلوسي و معجزه تراشي كردچاز مداحي و  ها را پرها و مجلسكتاب
معتقدند كه اين د؟ ياناهكردميكه ائمه نيز نسبت به پيامبر يا امام پيش از خود چنين 

د و اعمال اسالم براي ياست؟ مگر عقامختلف  يهدو طريق ممواامام و م يهوظيف
چه  ÷موم فرق دارد؟ اصول دين علي ا؟ مگر دين امام و ماست همه يكسان نيامده

ها سؤاالتي ؟ آيا اصول دين اينان غير از اصول دين آن حضرت است؟! ايناست بوده
از وقتي كه ملت ما جهاد را ترك كرده و از  ند،رندا ي براي آناست كه ملت ما جواب

اسالم گريه و زاري پيش  رو فقط براي مجاهدين صد شدهعدالت روگردان 
اينان  ،نداهمشمول ذلت و نكبت شده و از ملل مترقي جهان عقب ماند ند،اهگرفت
زنند يا مي را گول . آيا خدااست پندارند كه اسالم يعني چاپلوسي از رسول و اماممي

آيا  خوشنود است؟ها بدعت ند امام حاضر است و از اينكنميخود را؟ و گمان 
 ممكن است امامي كه در زمان حياتش با تملق مردم از خودش مخالف بوده، دستور

 برايش ها تملقهصفحدر مقابل قبر او بايستند و  (وفات) دهد پس از ممات
                                           

  ث اول . یحد، ١٣٢ص  ١٢عه، ج یوسائل الش -٢١



 

 

 رافات وفور در زيارات قبورخ

72 

امام از مداحي كه اين پس از هزار سال به گمانشيعه نمايان  حال بخوانند؟! كه
ند و شعارها و شعرهاي كنميها خرج پول شودميوتملق و چاپلوسي ايشان خشنود 

  تراشند؟!مي بي مدرك

  بارگاه سنت انبياء بوده است؟مرقد و آيا ساختن 
خبر بودند و يين الهي به كلي بيستمگري كه از دين و آ ،مستبد ،سالطين خودخواه

 ها را ساختند وحها و گنبدها و ضريمرقداين  ،مردم اموال ز پول حرام و غارتا
كردند و مساجد  ها را پرهها و مقبرمرقدمردم را به اين زر و زيورها جذب كرده و 

لهي را خالي نمودند كساني از قبيل سالطين صفويه و قاجاريه بودند كه جز عياشي ا
و ايران به كاري نداشتند  ،و ترويج خرافاتو قتل و غارت ملت و خدمت به اجانب 

ترين ممالك روي زمين شد. سالطين از گرفتن هحكومت آنان از عقب افتاد يهواسط
ميان مردم به  كردند و به منظور كسب آبرو درها جمع ميها پولها و مالياتهرشو

ستند هاي بزرگان تا توانهدر اطراف مقبرآبادي مملكت  عوض رسيدن به رعيت و
به فلك كشيده ساختند كه تمام آن تبذير و  سر يهاهها و گنبدها و گلدستكاخ

در مملكتي كه اكثر ساكنانش خانه و النه ندارند و  خصوصاً ،اسراف و افراط بوده
بسياري از دهات آن آب ندارد و اكثر روستاهايش مخروبه شده و بسياري از مردمش 

از  ،ها كردندهخرج مقبر دين ميلياردهاران بيبيكارند. در چنين اوضاعي اين ستمگ
نقره كاري و طال كاري و آئينه كاري. يكي از  گرفته تامرمر و نقاشي  يهاسنگ

ريز كه بسياري از وزراء و اوالد و كسانِ خود را كشت، شاه صفي سالطين خون
حضرت معصومه قرار  مرقد يهشاه عباس است كه مدفن او در سمت قبل يهنواد
قبر  ي. و ديگرشده است هاي معرّقبه كاشي جا مزينفته و سقف و ديوارهاي آنگر

از سنگهاي  كههمان شاه صفي واقع شده  يهشاه عباس ثاني كه قبر او جنب مقبر
 هاي مذهب و الماس نشان بر آننا گرديده و صندوقبمرمر بسيار عالي ممتاز 

شاعري در  .اندباالتر برده هللا  از پيامبرو شعراء براي تملق او را  نعوذ بااند ساخته
  تعريف او چنين گفته:
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ــاه    در ــم بارگـ ــانِ جـ ــام خاقـ  ايـ
ــل درش   ــي زخيـ ــليمان غالمـ  سـ
ــأواي او  ــود مـ ــرين بـ ــت بـ @بهشـ

  

ــاه    ــاس شـ ــانگير عبـ ــديو جهـ  خـ
 بــه اقبــال شــه ســاخت ايــن بارگــاه
 همــين گشــت تــاريخ آن قبلــه گــاه

  

بلكه عالم نمايان به طمع ، ءند ولي مداحان وشعراء و ادباكردميسالطين ستم 
و  هابارگاههاي ند. تمام ساختمانكردميهاي كفر آميز آنان را تطهير پولشان با مداحي

زراي خيانتگر وسالطين ستمگر و  ي دستساختهها رواق ها و گنبد و گلدسته
 ،استدر ساخته  ÷ حضرت رضا بارگاهاست. پهلوي كه اصال دين نداشت، براي 

هزار ليره از  وفرزندش امين السلطان همان كسي است كه چهار صداتابك اعظم 
د، يعني سازعقد نانگلستان م يانگلستان گرفت تا قرار داد انحصاري رژي را با انگلها

ملت قيام كه اين تا ،بدون اطالع و رضايت ملت، قرار داد تنباكو و دخانيات را بست
كند. آري همين وزير خائن صحن  اطلكرد و با رنج و زحمت بسيار توانست آن را ب

قبر خودش  جقم ساخته و فقط صدهزار تومان خر بزرگ حضرت معصومه را در
كعبه  يهكه خان ÷با حضرت خليل الرحمن   نعوذباهللا و اديب متملقي او را  كرد

  د:گويميدر شعرش  و رديف قرار دادهرا تجديد بنا كرده هم
 بنا رشك آسـمان بـرين  زمين شد از دو

@يل رحمان گشت او بدان بناي قـويم خل
  

 نـاي خليـل و يكـي بنـاي امـين     بيكي 
 ناي متينبدين بامين سلطان گشت اين 

  

كرده، از آن جمله به هرات كه يك  (كشتار) شاه عباس اول چه قدر قتل نفس مثالً
لشكر قزل باش  محاصره كرده و سپس با هشهر اسالمي بوده حمله و آنجا را چهار ما

را به قتل رسانيد و پس از فتح دستور داد شهر را  ين هراتاچهل هزار مسلم خود تقريبا
سيم و زر بود جمع كرده و به حضور شاه آوردند  و آنچه درهم و دينار ند ونغارت ك

در كتاب عالم آراي عباسي و ساير تواريخ  ريختند، هاى بزرگ)ه(كيس هادر جوال و
را بر اشتران و استران حمل كردند و از هرات  هاى بزرگ)(كيسه هاكه جوالاند آورده

علماء و بزرگان حاضر شدند، شاه مشورت  ،به مشهد آوردند و پس از ورود به شهر
سيم و زر و گلدسته و  حي ازسيم و زرها چه بكند؟ گفتند خوب است ضري با كرد كه
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د از همان بسازند. شاه دستور داها آن و صحني از بارگاهگنبد زريني با ايوان طال و 
ند و نام شاه را در نهايي بنا كو گنبد و گلدسته بارگاه يسيم و زر غارتي صحن و سرا

. حال آيا شاهي كه چهل هزار مسلمان را كشته )22(ندايو گنبد منقوش نم مرقداطراف 
   ، مگر خدا نفرموده:دانندبهشتي مي چگونه او را

َتَعّمِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل َيقۡ  َوَمن﴿ ٓ فََجزَ  امُّ ُ ٱ وََغِضَب  فِيَها اِلٗ َخٰ  َجَهنَّمُ  ۥُؤهُ ا  ۥَولََعَنهُ  هِ َعلَيۡ  َّ
َعدَّ 
َ
هر كه به عمد مؤمني را بكشد كيفرش « ]٩٣:  النساء[ ﴾٩٣ اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَلُ  َوأ

و او را لعنت  خداوند بر او خشم گيرد دوزخ است كه جاودانه در آن بماند و
  ؟»م سازدكند و برايش عذابي دردناك فراه

و جاي سؤال است كه اگر اطاقي دو عدد آجر آن غصبي و از اموال زور باشد 
و رواقي كه از مال غارت و غصب  بارگاهنماز در آن باطل است، پس چگونه در 

ي نماز جماعت هجا اقامدانشمندان در آن و چرا ؟نماز خواند توانميساخته شده 
 همچنينساير مسلمين فرق دارد؟ و  يهخان امام با ند؟ مگر در حكم شرع مرقدكنمي
(طال  هبو بارگاه مذّ صحن طالي حضرت معصومه را فتحعلي شاه ساخته گنبد

را در نجف نادرشاه از اموال غارتي كه در جنگها از جمله  ÷على  كاري شده)
از  ءاوليا و ءانبيا حمله به مناطق شمالي عراق به دست آورده ساخته است. آيا خدا و

                                           
 انتشارات( »شرلی برادران یسفرنامه«١٠١ ۀبرای اطالع از اعتقادات شاه عباس اول به صفح -٢٢

و چنانکه در » شرلی گفته است: من تقریبا عیسوی هستم «شاه به برادران  که کنید مراجعه)منوچهری
دو شراب نوشیده است . همین شاه عباس که باید رعیت را ر آنحضو در، همین کتاب آمده ٧٢ یحهصف

 یرا آباد کند، در عوض این کارها با شش هزار قشون و حرم و خرگاه برا یبنوازد و این کار فراهم آورد و خراب
رود و بر سر هر دو فرسخ باید خیمه بر پا کنند و حرمسرا را در میان ه به زیارت مشهد میعوام فریبی پیاد

 لشکریان همه این ماه شش کنند، طی دیگر فرسخ دو فردا و. باشند شاه آغوش در شب تا دهند جای هاخیم
ارگاه را باشد و شمعهای ب ÷خواهد ملك پاسبان حضرت رضا می چون شده مشهد وارد تا کرده معطل را

دهد که این مرقد مهبط فرشتگان است مبادا با مقراض(قیچی) اصالح کند. آیت الله زمانش به او تذکر می
 مقراض پرهای مالئکه آسیب ببیند!

. االبصار اولی یا فاعتبروا! اندتهآری چنین کسانی به منظور فریب عوام برای مرقد ائمه ضریح و بارگاه ساخ  
  .عقل بانصاح ای بگیرید عبرت پس
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يا شياطين و سالطين؟ آيا هر شاه و وزيري كه  شودمي ها خشنودبارگاكاخها و  اين
(كشاورزي و  بايد مملكت را آباد و ماليات ها را صرف ترقي و صنعت و فالحت

حق دارد اين كارهاي لغو و بيهوده را  مملكت نمايد ايجاد محيط كار براي جوانان)
قوا و ساختن توپ ي هيق و اختراع و تهيانجام دهد؟ آيا زماني كه اروپا مشغول تحق

ه و هواپيما بود، سزاوار بود سالطين ايران ثروت مملكت را صرف گنبد و گلدست
د؟ آيا اين باشايران براي داشتن يك تفنگ محتاج به اروپا  آنوقت طال كنند و هاي

ن ايشاهان و دانشمندان، مطيع عقل و شرع بودند و يا مطيع هوي و هوس؟ آيا 
اظهار كه اين جنايت و خيانت كردند و انحطاط به صرف با آن همه ءن و علماشاها

شاهزاده عبدالعظيم و شاهزاده حمزه احترام به ا بارادت به قبر امامان و امامزادگان و 
هاي كارشان جبران زشتيميتوانند و شاهزاده جعفر و شاهزاده قاسم و شاهزاده يحيي 

خوانان و خادمان و و صوفيه و يا از مداحان و روضه د يا خير؟ اگر از شيخيهنكنبرا 
(حال اختيار با خود  د خير.گويميند آري ولي قرآن گويمي فراشان و متوليان بپرسي

  .شماست كه پيرو قرآن باشي يا پيرو خرافات)
كه ادعاي امامت  (كه در شهر شيراز است) چراغاحمد بن موسي معروف به شاه

مردم را به كشتن داده، ميتوان براي او  جمعي از خروج كرده و كرده و با ابو السرايا
صحن و بارگاه بنا كرد و براي او زيارتنامه ساخت و خلقي را به اين كار مشغول كرد؟ 

  گان دين به شمار ميرود!متأسفانه چون وي داراي گنبد و بارگاه زرين است از بزر
آنان را با چنين  ،ق دينآري سالطين ستمگر براي دور ساختن مسلمين از حقاي

مردم سواري بگيرند، و روحاني نمايان و دكانداران نيز  به بازي گرفتند تا از ،خرافاتي
روح بخش و ضروري و حيات آور  دند. از آن طرف احكامدااين كارها را ترويج 

اسالم از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كفار و وحدت و اتحاد 
وات و برادري و برابري به كلي تعطيل شد و اخباري رواج يافت پر مسلمين و مسا

حج با  رهاي گزاف كه يك زيارت مرقد امام برابر با صد هزار حج يا هزاهاز وعد
جرت بيش از يك حج به جاي ه زدر حالي كه رسول خدا پس ا ،رسول خدا است
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ري جمعي از كذابان ر فالن قبر، گويي هزار حج به جا آورده است. آئنياورده ولي زا
 ءغاليان براي سست كردن اسالم و كندن بنياد شرع و استهزا و جعاالن و مفسدان و

پرداختند، تا كساني كه از قيامت و ها بدعت به قوانين الهي به جعل حديث و نشر
عذاب و حساب و كتاب ترس دارند به اين اعمال بيهوده مشغول شده و خود را از 

ت نجات دهند و با اين طاعات و حسنات موهوم مغرور حساب قيام و ترس خوف
ديگر خود را به فراگيري حقايق دين الهي و  تر گردند وشوند و به عصيان گستاخ

بذل جان و مال در جهاد في سبيل اهللا ملزم ندانند و با اعمالي كه جز تملق و 
نع ندارد خود را قا ديگري يهچاپلوسي نيست و جز نكبت و عقب ماندگي بهر

سازند و اميدوار شوند كه در قيامت ائمه وامام زادگان از آنان طرفداري خواهند كرد. 
 ارتباط مسلمين با يهوسيل با اينگونه روايات جعلي قصد داشتند از عظمت حج كه

  ت يا سوگواري از تمام سنن شرعي برتر قرار گيرد.ريكديگر است كاسته و يك زيا
كار و اثر خود را كرد، به طوري كه امروز هر چه بود اين سياست استعماري 

يا مجلس سوگواري شده و چيزي كه بر  بزرگترين عمل در چشم ملت ما زيارت قبر
معارف ملت ها افزوده همان جمالت شرك آميز و وزير و شريك براي خداوند 

خواندن و حساب و كتاب  عني اهللا الناظرة و يده الباسطةمتعال تراشيدن و امامان را 
  دست هم مذهبان خود دانستن است! مت را درقيا

اسالم حقيقي كه موجب بيداري و عزت و شهامت و كسب  بايد دانست كه
لذا از اسالم راستين وحشت داشتند و  راه سالطين و فرمانروايان بود دانش است سد

به ذلت قبرپرستي و تملق از مزارها و چاپلوسي  به همين سبب مردم را از آن دور و
  وادار كردند.اموات 

 در ميان مسلمين آغاز شد و باري از زمان عباسيان ساختن مشاهد و مقابر
به راه افتادند و  ءو صلحا ءهاي بسيار از يمين و يسار براي زيارت قبور اولياهقافل

كم آجري و آنگاه سيمين و زرين از هر سو به آسمان قد كشيد  گلين و كم ابتدا گنبد
و  نمود يك سال كار كرد و دسترنج خود را خرج سفر زيارتي اهو هر فقير و بيچار
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و يا ميان ضريحها  پرداخت كرديا بابت اجاره و سر قفلي موقوفات بي مدرك 
ن هيئت امناء و نظار و توليت امور اخوران و عياشان با عنوريخت و مفت

جاهايي مثل  وهمچنين به عناوين ديگر بردند و در (آستان قدس رضوى)موقوفات
كيش و امثال آن خرج هوسراني و عياشي كردند. آري سالطين ستمگر و  يهزيرج

دكانداران مذهبي مردم را به اين كارها سرگرم و جيب ايشان را خالي كردند و چنان 
ند كه هر كس مانند نگارنده چيزي بر خالف آنان اهمردم غرق اين خرافات شد

گردد و قل نانش آجر مياو ال  شودميدين و واجب القتل شمرده بگويد و بنويسد بي
  ها ملعون و مطرود خواهد بود!از نظر بعضي

  قابل توجه ينكته
و اصحاب  ÷ي علي هها در سيردر صدر اسالم اين گنبدها و مرقدها و زيارتگاه

ند، پس اهخود آورد» زيارت«استاد قلمداران در كتاب كه چنان نبوده و صرسول خدا 
ي حضرت رسول بر هوقتي عايشه زوج صوفات رسول خدا سال از  از گذشت سي

رفت، مورد مالمت اصحاب رسول واقع » بكرعبدالرحمن ابن ابي «سر قبر برادرش 
  از آن نهي كرده است؟ صشده كه رسول خدا شد كه چرا مرتكب عملي 

ي عايشه هرا در همان مكاني كه رحلت فرمود يعني در حجر صرسول خدا 
ي زماني كه عايشه زنده بود يعني تا پنجاه سال هيچ كسي به حجرهدفن كردند و تا 

پس  ،خواهم قبر رسول خدا را زيارت كنماو نيامد كه در را باز كند و بگويد مي
  زيارت قبر مرسوم نبوده است. شودميمعلوم 

 104يكي از تابعين موسوم به ابوعمرو عامر بن شراحيل الكوفي (متوفاي سال 
اگر @:»ص لوال أن رسول اهللا هنى عن زيارة القبور لزرت قرب النبي« گويد:هجري) مي
  كردم.از زيارت قبور نهي نكرده بود من قبر او را زيارت مي صرسول خدا 

هاي بعد به تدريج پيدا و زياد گرديد، چون مسلمين بدعت زيارت قبور در قرن
بودائيان و قبطيان  هاي مختلفي مثل يهود و نصاري و گبران و مجوسيان وهبا فرق
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رابطه برقرار كردند و در ممالك آنان مقابر فراعنه و شاهان از قبيل كورش و داريوش 
 را ديدند اين كارها ميان ايشان رواج گرفت و حتي به منظور احترام، امام )23(و اهرام

هايي مثل شاهزاده حمزه و شاهزاده جعفر و ناميدند و شخصيت» شاه«زادگان را 
و براي زيارت قبور  ابراهيم و شاهزاده فالن زياد شد!الدين و شاهزاده جاللشاهزاده 

آنان حركت كردند و متوليان و خادمان هم براي نفع خود هر چه توانستند به اين 
مذكور محل اجتماع بيكاران و گدايان و  اين اماكنكارها تشويق نمودند و 

نذورات زيادي از طال و نقره و  خورانخوران و امرار معاش آنان شد. اين مفتمفت
گيرند و يا در صحن آن مزارها، قبرها را پول و فرش و اشياء قيمتي ديگر از مردم مي

  فروشند!هاي كالن ميبه قيمت
از سوي ديگر دشمنان قرآن شروع به جعل احاديث براي اين كارهاي بيهوده 

و زيارتنامه و فضيلت  كردند و يك زيارت را بهتر از صد حج و يا هزار حج شمردند
آوردند و غلوكنندگان و كذابان و جعاالن اين اخبار را نشر دادند. و زيارت به وجود 

از سوي ديگر برخي از منسوبين به محدثين كه علم چنداني نداشتند تصور كردند كه 
و براي كسب ثواب و رضاي خدا اخبار جعلي را  اين اخبار صحت و حقيقت دارد

در  (تساهل) تند كه انجام دادن اين كارها مستحب است و مسامحهجمع كردند و گف
وبا اين كار شيطان را خشنود و مردم را  ي سنن اشكالي ندارد!هدليل مستحبات و ادل

به شرك و خرافات مشغول كردند، حتي براي ساختن ساختمان قبر و تعمير آن اخبار 
از جهت  يش اين حديث راخو» زيارت«كتاب در » قلمداران« جعل كردند كه استاد

اند، اما پيش از پرداختن به حديث مذكور الزم است هسند و متنش مورد نقد قرار داد
  ي تعمير قبور بدانيم.هنظر پيشوايان دين را دربار

                                           
از  یکیاند. پادشاهان خود ساخته یقاهره برا یکیم در نزدیان قدیکه مصر ییهاا مقبرهیمانند اهرام مصر و  -٢٣

ساختن آن  یسال برا ٢٠متر است که صد هزار کارگر مدت  ١٤٦به ارتفاع » خئوپس«ا ی» خوفو«ها هرم آن
 اند!.کار کرده



 
 

 

79 

 مقدمه

  احاديث مربوط به تعمير و تجديد بناي قبور
ذكر  ي رواياتي را كه در مذمت ساختمان و تزيين قبور وارد شدههاگر بخواهيم هم

كنيم مطلب بسيار مفصل و طوالني خواهد شد، ليكن به مقداري كه براي مردمِ 
  )24(كنيم:جا ذكر ميجو و بيداري آنان و اتمام حجت الزم است در اينحق ،منصف

 صند كه رسول خدااهروايت كرد» وسائل الشيعه«شيخ صدوق و نيز مؤلف  - 1
هود حيث اختذوا ال تتخذوا قربي قبلة وال مسجداً، ف«فرمود:  إن اهللا تعاىل لعن ا

قبرم را قبله گاه و محل توجه و مسجد قرار ندهيد، « :»قبور أنبيائهم مساجد
همانا خداي متعال يهود را لعنت نمود، زيرا قبور پيغمبران خود را مساجد قرار 

. بنابراين احاديثي كه در )887، صفحه 65، باب 2(وسائل الشيعه، ج ». دادند
يهود ي رت وارد شده و داللت بر قبله قرار دادن قبر امام دارد، ساختهكتب زيا
  اند!چسپانده را به دروغ بر ائمهها آن است كه هاييصفت

حلي در كتاب ي نقل كرده كه عالمه» مستدرك الوسائل«محدث نوري در  - 2
نىه اجيب أن جيصص القرب أو يبىن «روايت كرده:  صنهايه از رسول خدا 

هعليه  نيا فالحاجة باملّيت إ از  صپيامبر« :»أو يكتب عليه ألنه من زينة ا
ها زينت دنيا است و زيرا اين )25(،كاري قبر و نوشتن روي آن نهي فرمودهگچ

  ).1/127الوسائل، چاپ سنگي،  (مستدرك». ميت نيازي به آن ندارد
عت رسول اهللا قال: سم ؛عن أمري املؤمنني «و باز محدث نوري روايت كرده:  - 3

يقول: التتخذوا قربي عيداً وال تتخذوا قبوركم مساجدكم وال بيوتكم  ص
فرمايد: قبرم را مي صفرمود: شنيدم كه رسول خدا  ÷يعني علي :»قبوراً 

                                           
 ام.ن باب آوردهیرا در ا یمطالب زیبه بعد) ن ٤٤٠(ص » احکام القرآن«در  -٢٤
 سنگ بر ی عوام،توجه جلب برای بلکه شود،ث عمل نمی ین حدیتأّسف است که نه تنها به مفاد ا یجا -٢٥

 به را اطاقی آن از بدتر و! نویسندمی ایشان تمجید و مدح در آمیزی اغراق طوالنی جمالت بزرگان و علما
 برای ضروری یحتاج ما سایر و سکن کردن فراهم چنین بنایی صرف دهند که اگر مخارجمی اختصاص قبر

 حق متعال را به دنبال می داشت.  یشد قطعًا خشنودمی مستمندان و محرومین



 

 

 رافات وفور در زيارات قبورخ

80 

محل رفت و آمد قرار ندهيد و قبرهايتان را مساجد خويش قرار ندهيد و 
، باب 1ستدرك الوسائل، ج هايتان قرار ندهيد.(مهايتان را محل دفن مردهخانه
  .)132از ابواب دفن، ص  55

ال ترفعوا « روايت كرده كه فرمود: ÷از موسي بن جعفر» حر عاملي«شيخ  - 4
يعني قبر مرا بيش از چهار انگشت باز از  »قربي أكرث من أربع أصابع مفرجات

  .)858از ابواب دفن، ص  31، باب 2الشيعه، ج (وسائل  هم بيشتر باال نبريد.
ند اهروايت كرد ÷و كتب معتبر ديگر از امام صادق  22ج » بحاراالنوار« در - 5

يعني  :»ال ترشب وأنت قائم وال تطف بقرب وال تبل يف ماء نقيع«كه فرمود: 
هرگز ايستاده آب منوش و هيچ قبري را طواف مكن و در آب پاك ادرار 

، 1تاب الحج و ج ، از ابواب المزار ك92، باب 10(وسائل الشيعه، ج  مكن.
  .)99، ص 2و سفينه البحار، ج  241ص 

طالب روايت كرده كه  از جدش علي بن ابي ÷زيد بن علي بن الحسين  - 6
عن حلوم األضا أن تدخروها فوق ثالثة أيام ...  صنىه رسول اهللا «فرمود: 

كردن گوشتهاي ما را از ذخيره صيعني رسول خدا :»ونهانا عن زيارة القبور
 اني بيش از سه روز نهي فرمود .... و ما را از زيارت قبور نهي نمود.قرب

  مسند االمام زيد، كتاب الحج، باب األكل من لحوم األضاحي).(
أنا عند القلوب املنكرسة «كه خدا فرموده:  صحديث معروفي است از پيامبر  - 7

 . پسهاي شكسته و قبرهاي ويرانمنزد دليعني من  »و القبور املندرسة
داده شده و تجديد بنا شده و  حضرت حق جل جالله به قبرهاي زينت

  بيزار است.ها آن كاري و طالكاري شده عنايتي ندارد و ازآيينه
حمصب حصباء  صقرب رسول اهللا «روايت شده كه فرمود:  ÷از امام صادق  - 8

از شن قرمز رنگ است. (وسائل الشيعه، ج  صيعني قبر رسول خدا  »محراء
تا زمان آن بزرگوار  شودميكه معلوم  )864، از ابواب دفن، ص 37ب ، با2

  زينت و بنايي نداشته است. صقبر رسول خدا 
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عن ابن طاوس أن «عبدالرزاق صنعاني كه از قدماي شيعه است روايت كرده:  - 9
نىه عن قبور املسلمني أن يبين عليها أو جتصص أو تزرع، فإن  صرسول اهللا 

از  صيعني ابن طاووس روايت كرده كه پيامبر  » تعرفاليت ال خري قبوركم
كاري و يا بر روي آن زراعت اينكه بر قبر مسلمين بنايي ساخته شود و يا گچ

بور شما قبري است كه شناخته كه بهترين قاند شود، نهي نموده و فرموده
  ).3/506المصنف، ( .نشود

 صرسول اكرم«ده كه: نقل كر» ذكري«مرحوم آيت اهللا شريعت سنگلجي از  -10
د قاسم بن محمد گفت: قبر گويميقبر فرزندش ابراهيم را مسطح نمود و نيز 

د قبر گويميو شيخين را در حالي ديدم كه مسطح بود و نيز  صاكرمنبي
توحيد عبادت، انتشارات (». مهاجرين و انصار در مدينه منوره مسطح بود

  ).149دانش، ص 
يعني قبر را از گل غير  »ال تطينوا القرب من غري طينه«فرمود:  ÷امام صادق  - 11

  ).864، از ابواب دفن، ص 16، باب 2كاري نكنيد. (وسائل الشيعه، ج خودش گل
نيه أن يزاد يلع  صأن رسول اهللا «روايت كرده  ÷علي بن ابي طالب  -12

از اينكه بر قبر خاكي ريخته  صيعني رسول خدا  »ج منهخير القرب تراب لم
از ابواب  34، باب 1مستدرك، ج ( ».شود كه از خودش نيست نهي فرمود

  ).126دفن، ص 
تا چه حد دقيق بوده كه حتي مقداري خاك بر  صمالحظه فرماييد رسول خدا 

  هاي قيمتي!قبر نيفزايند، چه رسد به سيمان و گچ و سنگ مرمر و ديگر سنگ
قبرهاي بزرگان دين از جهت  كنند بلكه برنمي ما به اين اوامر اعتنا اما امت

كنند و كذابان و جعاالن براي تخريب اسالم و مخارج چقدر افراط و اسراف مي
كه ما متن و سند آن را اند كردن مردم روايتي براي تعمير قبور جعل كرده سرگرم

  مورد بررسي قرار خواهيم داد:
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اهللا البلوي از از كتاب مزار روايت شده از عبد 26در كتاب وسائل الشيعه باب 
كه فرمود رسول  ÷عامر واعظ اهل حجاز و او از امام صادق عماره بن زيد از ابي

ر قبوركم و تعاهدها فكأنما أخن سليمان «گفت:  ÷به علي  صخدا  يا يلع من عمَّ
بن داود بل بناء بيت املقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك  ثواب سبعني حجة بعد 

ته أمهحجة اإلسالم وخرج عن ذ اي : «يعني »نوبه ح يرجع من زيارتكم كيوم و
گردد، گويا سليمان بن داوود را ها آن علي! هر كس قبور شما را تعمير كند و مجاور

المقدس ياري داده و هر كه قبور شما را زيارت نمايد ثوابش معادل در ساختن بيت 
گردد مانند شما بر مي اسالم و وقتي كه از زيارتي هاست با هفتاد حج پس از حج

  .»!شودميروزي كه مادرش او را زائيده از گناهانش پاك 
مورد انتقاد است. راوي  و هم متن و مضمونش اين حديث هم سند و راويانش

و او اند اول آن عبداهللا بن محمد البلوي است كه علماي رجال او را ضعيف شمرده
نبايد به حديث او اعتناء كرد. او اند را دروغگو و جعال و مورد طعن دانسته و گفته

روايت كرده از عماره بن زيد كه به تصريح علماي رجال چنين مردي وجود نداشته 
و آنچه از اين شخص نقل شده تماماً دروغ است، حتي از خود عبداهللا بن محمد 

كيست؟ گفت: مردي بود از » عماره«البلوي كه از او روايت كرده پرسيدند اين 
روايت  !. اين موجود فضايي!مد اين حديث را گفت و به آسمان بازگشتآسمان آ

الحال و مهمل است. شما را به خدا كرده از ابو عامر واعظ حجازي كه او نيز مجهول 
مالحظه كنيد از بركت اين حديث كه تنها حديث تعمير قبور نيز هست و كذاب 

ول، ممالك شيعه پر شده از جعالي روايت كرده از فردي ناموجود و او از فردي مجه
گنبد و بارگاه و صحن و رواق و طالكاري و موقوفاتي كه در آمدهاي كالنش براي 

بار شده است،  بند واي مفتخور و بيبايد صرف شود و دكاني براي عدهها آن حفظ
ي زندگي هستند و از هاند و فاقد مايحتاج اوليكه اكثر مردم به تكه ناني محتاجبا اين

  ترين كشورها هستند.ظر صنعت هم عقب افتاده و از بيچارهن
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و بنگريد كه چه  اند!جاي تعجب از علمايي است كه ناقل اين حديث مفتضح
ها با اين اند. مسلمين بعدي گمان كردند اين گنبد و بارگاهبالها بر سر اسالم آورده

ن حديث را به دروغ مجهول، اي» ابوعامر« حساب نبوده و مدركي دارد.تشكيالت بي
اطالع از كتاب خدا باور كنند، ولي دزد بر امام صادق بسته است كه مردم عوام و بي 

 ÷قبر حضرت اميرالمؤمنين  ÷ناشي به كاهدان زده زيرا در زمان امام صادق 
گونه آثاري نداشت و جايش نيز معلوم نبود، در نتيجه ساختماني مخفي بود و هيچ

تعمير كند تا با حضرت سليمان در ثواب شريك شود! تعمير نداشت تا كسي آن را 
ي وجود داشته باشد. و اما اهود كه ساختمان كهنشمي كردن چيزي زماني متصور

مردم است كه مجاور قبر امام شوند و از ي مضمون اين حديث اين است كه شايسته
يجه فقط كسب و كار و صنعت باز مانند تا محتاج به ممالك ديگر شده و در نت

شعراء و مداحان سالطين نيز اين خيانت را ترويج كه چنان كننده باشند،مصرف
  افظ غزلي است كه در آن آمده است:اند. از جمله در ديوان حهداد

 قبـر امــام هشـتم و ســلطان ديـن رضــا   
  

 )1(از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش  
  

***  

                                           
  ع این غزل چنین است:لـ مط ١

ــاش ــاه ب ــاش و ش ــان ب ــاه جه ــالم ش   ای دل غ
  

  پیوســــته در حمایــــت لطــــف الــــه بــــاش  
  

  داده ام که برخی ابیات آن چنین است:به شاعر جوابی » حافظ شکن «در کتاب 
  شاعــر اگـر غـالم شـدی بـی پنــاه بـاش
  رو بنـدگــی حــق بنمـــا نی امیر طـوس
  شاه جهان کـه بـود؟ یکی از شهان طـوس
  حافـظ غالم شـاه جهـان گشتــه از طمــع
  حافظ چو دید شاه جهان شیعه مذهب است
  گاهی تو شـه پرستی و گاهـی هوی پرست
  خواهـی اگر بـه کشـور دل خسـروی کنـی
  قبر امـام را تـو مکـن بت چـو بت پرست

  

  دور از ثـواب و همــدم افغــان و آه باش  
  عزت سزای بنده بود هــر کـه خـواه باش
  شاعر غالم او ز زر و سیــم و جــاه باش
  شـاه جهـان رهـا کــن و عبــد الـه باش

  شـاه باش گفتـا غالم او شـو و زر گیـر و
  بگذر از این دو رویی و با عز و جاه باش
  بـر مـردمـان بـی کس و مضطـر پناه باش
  دنبـال کـار بـاش نــه در بـارگــاه بـاش
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ارد كه هر كس به دربار او رفته و شاعر پنداشته كه دين، شاه و سلطان و دربار د
المقدس و ثواب بر در آن بارگاه مجاور شده ثواب ياري سليمان براي ساختن بيت 

المقدس در صورتي كه هيچ دليل شرعي كه شركت در ساختن بيت ،هفتاد حج دارد
  ثواب يك حج را دارد وجود ندارد.

دم را بر معاصي باري اين حديث مجعول به كاري بيهوده ترغيب كرده و مر
ي كه اگر به زيارت قبر فالن امام رفتي تمام گناهانت از بين اهحمل نموده به گون

اگر گناه به اين آساني  !گناه از مادر زاييده شديرفته و مانند روزي خواهي شد كه بي
، پس چندان خطرناك نخواهد بود، هر جنايتي بكنيم با يك زيارت شودميريخته 

ويم زيرا مذهب چنين است كه با يك زيارت، گناهان شمي گناه سبكاستخوان از بار 
ي از روز جزاء و كيفر نبايد اهند، و ديگر هيچ ترس و واهمشوميناديده گرفته 

  مقبره و گنبد و بارگاه ندارند! داشت، و جهنم مخصوص كساني است كه
را جاي سوال است كه اگر تعمير قبر اين همه فايده داشت و مشروع بود چ

سيدالشهداء ويا فرزند خودش » حمزه«براي عمويش حضرت صرسول خدا 
ابراهيم و يا ساير شهداء ساختماني بنا نكرد، وحتي روي قبر او يك آجر هم 

به سنت شاهان و مردم عوام  اقتدا كرد يا صنگذاشت، آيا بايد به سنت رسول خدا 
  ؟فريب

  مساله احترام اموات و زيارت قبور
يم توجه به اموات در امم گذشته نيز رايج بوده و حتي در هنگام دفن الزم است بدان

ي اموات هغذاي الزم و چراغ در دخماند، ميت براي خود آداب و رسومي داشته
پنداشتند. مي ند و اقبال و ادبار و دعا و نفرين اموات را در حق زندگان مؤثرگذاشتمي

آمده كه بعضي از اقوام قديمي عقيده  »جان ناس«تاليف » تاريخ جامع اديان«در كتاب
جا ارواح كه آسمان كشوري است مانند زمين داراي اشجار و انهار، در آناند داشته

ند به زمين آمده و در خواب به مالقات آدميان بيايند توانميند و كنميمردگان زندگي 
زار او و چون به خواب كسي آمدند بايد براي آنان خوراكي تهيه كرده و بر سر م



 
 

 

85 

 مقدمه

احترامي در حد  ،ي ارواح اجدادههاي قديم دربارببرند و آتش روشن كنند. آريان
چنين تورانيان و بعضي از مذاهب چون مذهب برهما كردند و هممي ستايش رعايت

كردند و حتي همسر مي در هند و چين و بودا به تشريفات بيشتري براي اموات عمل
سوزاندند. و بعضي مي نازه حمل و با او در آتشميت را با زينت و تجمل همراه ج

ند تا در آن عالم يار و زدميمرگ او  از ملل گردن كنيزان و غالمان ميت را پس از
  ند.اهاقوام قديمي نسبت به مردگان خود در بيم و يا اميد بود !مددكار او باشند

تاريكي دين اسالم كه توحيد خالص است زماني ظاهر شد كه سرتاسر عالم در 
جهل و اوهام غرق بود و از روز اول با اوهام مبارزه كرد و امر كرد كه به غير خداي 
سبحان به هيچ موجودي متكي نباشيم زيرا در تقدير و تاثير امور غير خدا هيچ چيز 

الحاجات (برآورد كننده حاجات) و و كسي مؤثر نيست، غير خداي تعالي را قاضي
اي جز علم و ايمان و عمل صالح موجب هيم هيچ وسيلالحوائج ندانيم و بدانباب

نجات نيست و به چيز ديگر متوسل نشويم و جز خالق جهان چيز ديگري را مؤثر 
هم براي آن ،حقيقي ندانيم. و از زيارت اموات منع فرمود جز براي عبرت و پند

كه چنان مردان، و درباره زنان در همه حال رفتن به زيارت را نهي نمود
 يعني خدا زناني را كه به زيارت قبور »لعن اهللا زوارات القبور«فرموده:  صخداولرس
آن حضرت كه چنان روند لعنت كرده است. و از تعمير و تزيين قبور نيز نهي كردهمي

يعني اي  »يا من يف القبور عربته«د: كنميكبير و مناجات با خدا عرض در دعاي جوشن
  ت قرار دادي.ي عبرهكسي كه قبور را ماي

پرستي پس از چند قرن مسلمين را فراگرفت ولي متأسفانه به تدريج روح موهوم 
  خدا فرموده: كه چنان آلوده شدند،و باز به شرك 

ۡشُِكوَن ﴿  وَُهم مُّ
َّ ِ ِ إ َّ ۡكَثُُهم بِٱ

َ
و اكثر «يعني  ]١٠٥[يوسف:  ﴾١٠٦َوَما يُۡؤِمُن أ

  .»مانندمي در حال شرك باقيكه اين آورند مگرمردم به خدا ايمان نمي
  چنين فرموده: و هم
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ُ ٱ ُذكِرَ  َذا﴿ زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  َّ
َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّ ِينَ ٱ ُذكِرَ  َذا ِخَرةِۖ ٱب  لَّ

ونَ َتبۡ يَسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ِمن هايي هنگامي كه خدا به تن«يعني  ]٤٥: الزمر[ ﴾٤٥ ِشُ
د و چون وشمي منزجراند هاي كساني كه به آخرت ايمان نياوردهذكر شود دل

 (مانند ذكر ارواح اموات و ارواح اولياء و انبياء و غير آن) ذكر غير از خدا شود
  ».گردندمي شاد

پس حفظ يكتاپرستي كه به غيرخدا اميدوار نبايد بود بسيار مشكل است. در 
را به ياد ها آن اين زيارتكه اين ند مگررفتميقبور نصدر اسالم مردم به زيارت 

مورد  رفتميآخرت بياندازد حتي اگر كسي جز به اين هدف به زيارت قبري 
  رفت.گمي مالمت قرار

در آخرين ساعات عمر شريف خود با تضرع و ناله از درگاه  صرسول خدا
ايا قبرم را بتي قرار مده كه خد :»م ال جتعل قربي وثنًا ُيعبدالله«كرد: مي الهي تقاضا

ش منجر به ترسيد مبادا امتّپرستي مردم آشنا بود و ميعبادت شود. زيرا به روح مرده 
طولي نكشيد كه دكانداران  صاين كارها گردند. متأسفانه پس از وفات رسول خدا 

ان ها بر گور مردگكاريها و آينه فريب و زينتصدها قبه و بارگاه با تجمالت عوام 
تراشيدند و در نتيجه موقوفات و نذورات ها آن ها براي رفتن نزدبرافراشتند و ثواب

كنند كه نزديك به يك ها به حدي رسيد كه متصديان امور اوقاف ادعا ميبر آن بارگاه
 كه هر درآمدى از راه اينچهارم تمام امالك ايران وقف بر گور مردگان است. و با آن

غير شرعي و حرام است با اين وجود در هر شهرستاني به دست آيد ها بدعت
بهاي موقوفات باطله از فقراء و ها تومان پول در هر ماه به نام پذيره و اجارهميليون
از قبيل ها بدعت گيرند كه مقدار كمي از آن صرف تعمير قبور و سايرمي ضعفاء
هاي نظار و ئتو باقي آن به مصرف تجمالت متوليان و هي شودميخواني  روضه

روز د و در نتيجه روز به رسميامناء و مستأجران و افراد ديگري از اين قبيل 
چنين ند. و همشوميمستضعفين و فقراء دچار فشار و بدهي و گرفتاري بيشتري 
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كه بعضي از  شودميها حاصل هدرآمدهايي كه از فروش قبرهاي مجاور امام و امامزاد
  .شودميها تومان معامله هزار بلكه ميليون اين قبور بيش از چند صد

زاده از قبيل فرش و لوستر و  بار نذور و هداياي هر امام و امامهر چند سال يك
د و پول آن به مصارف رسميطال و پنكه و اشياء قيمتي ديگر در مزايده به فروش 

ريخته ها يحكه اكثر نذرها پول نقد است كه به ضرالبته مضاف بر اين ،درسميباطله 
و اكثر بلكه تمام قبور امامزادگان داراي  شودميو يا از طريق امالك موقوفه حاصل 

ها تومان چنين درآمدهايي هستند مانند حضرت معصومه در قم كه ماهيانه ميليون
 پول نقد از راه نذور و درآمد موقوفات غيرشرعي درآمد دارد، در حالى كه اكثر ملت

شده و آبي مخروبه وري حياتي خود را ندارند و اكثر دهات از بينان و لوازم ضر
براي يك سوزن و يا يك پيچ و مهري يك دستگاه دست گدايي به خارج دراز شده 

پاياني بر گورها نثار و يا است. آيا اين از حماقت نيست كه همه روزه اموال زياد بي 
به چاپ رسيده است  17/2/1351مورخ  8642ي هوقف شود. خبري در كيهان شمار

ش به سه ميليارد يي او چندي پهكه حاج آقاي حسين ملك كه رقم اموال موقوف
ي اموال خود را كه هماندتومان رسيد، بهمن سال گذشته چهارصد ميليون تومان باقي 

ي ملك به صورت سكه، تابلوي نقاشي، فرش، دستخط فرمان شاهان و اشياء هدر موز
وقف آستان قدس رضوي كرد. اين اموال و امالك براي  شدميعتيقه نگهداري 
وقف و نذر  . اصالًشودميخوران و بيكاران صرف عياشي و بدمستي متوليان و مفت

ها اين شده كه ي اين وقفهبرگور مردگان بدعت و برخالف شرع است. نتيج
اي كالن هبسياري از اين موقوفات كه به صورت زمين بائر درآيد كه با وجه پذيره

متر زمين وقفي براي خانه ساختن اجاره كند بايد  ، يعني اگر كسي صدشودميمعامله 
هم براي هم بدون دريافت و اخذ رسيد بپردازد آنصد هزار تومان پذيره آن مثالً

زمين استيجاري كه بايد همه ساله اجاره نيز بدهد. آيا چنين كاري ظلم نيست؟ به 
تنها باقيات الصالحات نيست بلكه دقيقاً باقيات الطالحات نظر ما موقوفات ايران نه 

كه  شودميها صرف اموري هاست، خدا شاهد است كه بسياري از موقوفات مقبر
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ها حديث در حرمت و كراهت مورد رضاي خدا و رسولش نيست در حالى كه ده
اف اين كارها وارد شده است و به خصوص در نهي از تعمير و تزيين قبور و اعتك

كه مسلماً گناهش بيشتر است. اي ها آن نمودن امالك برها، چه رسد به وقف در آن
كردند، قرض مديونين را كاش مردم به جاي اينكه مال خود را نذر اين قبور مي

كردند نه مي زن را داراي همسرشوهر و مردان بي كردند و يا زنان بي پرداخت مي
و عياشان به عيش و نوش بيشتري بپردازند و روز اينكه باعث شوند تا مفت خوران 

هاي ديگري مانند شرك و روز فساد در جامعه بيشتر گردد. عالوه بر اين زيانبه 
  د.وشمي گير جامعهخرافات نيز دامن

گذاشتن يك » ذكري«شهيد اول در كتاب اند كه مرحوم قلمداران فرمودهچنان
دليل شرعي، و ترك اين كار را اولي دانسته را فاقد  صقطيفه بر مرقد مطهر پيامبر 

يم: خوانميكه چنان ستداننمينيز در مساجد بناي زيادي را صحيح  ÷است. علي 
 »أنه مر عىل منارة طويلة فأمر هبدمها وقال: ال ترفع املنارة إال مع سطح املسجد ÷عن عيل «

تور داد تا آن روايت است كه او بر مناره بلند مسجدي گذشت، دس ÷يعني از علي 
  .)2(را خراب كنند و فرمود نبايد مناره مسجد بلندتر از بامش گردد

كنيد بايد به فقهاء و علماي زمان ما گفت چرا مانند شهيد اول، مردم را آگاه نمي
هاي قبور، اسراف و حرام مرمرها و طالكاري ها و سنگكاريها و آئينهكه اين زينت

المنفعه كرد و دستگيري فقراء  را صرف كارهاي عامها آن و اتالف مال است و بايد
اتالف مال است آن  صروي قبر رسول خدا  ايو ضعفاء كرد. اگر انداختن پارچه

  كردن چه حكمي دارد؟چندين ميليارد تومان اموال را در زير گنبدهاي زرين دفن
يز و ها براي قبور و خواندن جمالت كفرآمها و زينتباري ساختن چنين كاخ

در كه اين كم رواج پيدا كرد تاالناس به تملق و چاپلوسي اين قبور كم واداشتن عوام
و اگر كسي  !شودميي شيعه شده كه انكار آن كفر شمرده زمان ما جزو عقائد الزمه

 نفس بكشد دكانداران خرافات ديني او را تكفير كرده و دالئل عقلي و نقلي او را دور
                                           

 ، باب کراهة طول المنارة.٥٠٥، ص ٣عه، ج یوسائل الش -٢
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زنند و از همين جهت است كه مبارزه و مي ن تهمت ديگر به اواندازند و هزارامي
تر است و و مشكلتر ها سختپرست و خرافات از جهاد با بتها بدعت جهاد با اين

  .شودميهر كس حق را اظهار كند مطرود جامعه 

  )3(ذكر يك خاطره و بيان يك نكته
سوره مباركه  21شاره به آيه نب در زندان بودم، يكي از آخوندها با اجااين زماني كه

چگونه بر قبر ائمه اهل بيت كه از اصحاب كهف مقامشان  :به من گفت» الكهف«
باالتر است بارگاه نسازيم و قبورشان را مرمت و تجديد بنا نكنيم در حالي كه قرآن 

د بر گور اصحاب كهف مسجد ساختند؟ گفتم اگر قرآن را قبول داري بدان گويمي
آمده و بنا به دستور صريح قرآن كريم كه » يتنازعون«يه شريفه لفظكه اوالً در آ

وهُ  ءٖ َشۡ  ِف  ُتمۡ زَعۡ تََنٰ  فَإِن﴿فرموده:  َ  فَُردُّ ِ ِ ٱ إ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب  مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ
ۚ ٱ الف) آن را (براي حل آن اخت يعني اگر در چيزي اختالف كرديد ]٥٩:  النساء[ ﴾ِخرِ

  به خدا و رسولش برگردانيد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد.
بايد تفحص كنيم كه قول كدام يك از دو گروه متنازع موافق تعاليم الهي است و 

  يم.اهچنين اين جانب به تفصيل سخن گفتدر اين مورد ديگران و هم
بُّهُ ﴿كه در اين آيه گروه اول كه گفتند: ديگر اين عۡ  مۡ رَّ

َ
خدايشان «يعني  ﴾بِِهمۡ  َلمُ أ

در نظر خود حق را ياد كردند و نام مبارك خداوند را  ،»به حالشان آگاهتر است
آوردند، اما گروه دوم در نظر خود به هيچ دليل شرعي تمسك نكردند و فقط 

  كردن نظر خويش اصرار كردند. مستبدانه بر عملي
ستند، ولي چرا دانمياين آيه را  نيز ÷و علي  صگذشته از اين پيامبر اكرم 

چيزي كه گفتي از آيه استنباط نكردند و مطابق ميل تو عمل نفرمودند و براى كسي 
ضريح و بارگاه نساختند و مردم را به ساختن گنبد و مقبره و ضريح امر نفرمودند، 

                                           
ن یشدن ا یل زنداناز عل یکیجانب و نین حکومت نسبت به ایاز اسباب خشم مسؤول یکینماند که  یمخف -١

 بوده است....» خرافات وفور «ر اول کتاب یف و چاپ چند کتاب از جمله چاپ و تحریز تألیناچ
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 حتي برخي از بزرگان اسالم را مخفيانه به خاك سپردند تا مبادا قبرشان مزار شود،
اند؟ آيا مقام حضرت حمزه سيد مودهفرمي همچنين از تعمير و تزيين قبور نهي

تر بود كه شهيد شد از سيد نصرالدين تهراني كم صالشهداء، كه در ركاب پيامبر 
  براي آن بزرگوار مزار نساخت؟! صپيامبر 

آيا  !»لنتخذن عليهم قبة ورضحيًا ومزاراً «آمده و نفرموده: » مسجد«ثانياً در آيه لفظ 
اين همه مقبره و گنبد و بارگاه در ايران و عراق كه بر قبر ائمه و حتي فرزندان و 

 هاي دورافتاده و صعبدر مكانها آن نوادگان آنان ساخته شده است و تعدادي از
مسجد است يا  خرند،مي العبور قرار دارد و مردم براي زيارتشان رنج سفر را به جان

  در مشهد مسجد است؟ ÷آيا ضريح و بارگاه امام رضا  مسجد چيز ديگري است؟
زاده عبداهللا و  زاده داوود و امامزاده زيد در بازار تهران و امامآيا مقبره امام

زاده صالح و ... مسجد است، در مسجد كه زاده قاسم و سيد نصرالدين و امامامام
ه اجازه دخول دارد؟ و آيا ضريح وجود ندارد! آيا كسي قبل از ورود به مسجد نياز ب

  بگويد؟! »السالم عليك يا ... «الزم است يك صفحه زيارتنامه بخواند و
خواندن در مسجد شاه بازار تهران بار سفر آيا كسي از اصفهان براي نماز

بندد؟! آيا كسي از خوزستان فقط به قصد نماز خواندن در مسجد كبود تبريز يا مي
كند؟! جاي بسي تعجب است كه بسياري از مردم ر ميمسجد سلطانيه زنجان عزم سف

براي زيارت مراقد ائمه يا اوالد و احفاد ايشان بار سفر بسته و كيلومترها طي مسافت 
  دانند!ميكنند بر اين اساس و اعتقاد كه مراقد ائمه را برتر از مسجد مي

و دهاتي از آن ها را كه هيچ شهر هزادي ائمه و امام سپس به او گفتم: شما مقبره
ها را هها و زيارتنام خالي نيست تغيير داده و مطابق احكام اسالم بسازيد و ضريح

مطابق تعاليم اسالم مسجد بنا كنيد، مسجدي كه طبق سنت ها آن برداريد و به جاي
ساده و خالي از زينت باشد و مردم را از دعا خواندن غير خدا در  صرسول 

خوانم و براي دم قبل از ديگران در اين مساجد نماز ميمساجد نهي كنيد، بنده خو
  يد!اهكنم كه باني اين مسجد شدشما هم دعا مي
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  بررسي آداب زيارت
كه زيارات را بررسي كنيم بايد ديد آيا آدابي كه در كتب دعا و غيره براي قبل از آن

» مصباح« ند مدرك صحيحي دارد يا خير؟ در كتب زيارات ماننداهزيارات قبور نوشت
مجلسي و كتب » بحاراألنوار«شيخ عباس قمي و » الجنانمفاتيح«شيخ طوسي و 

ابن قولويه مطالب و جمالت و دستوراتي بر » كامل الزياره«طاوس و كتاب ابن
خبران و يا مغرضين است. ند كه از مجعوالت بي اهخالف عقل و شرع و تاريخ نوشت

ول امام صادق نوشته كه چون خواستي از ق ÷مثال در آداب زيارت امام حسين 
داخل حائر شوي از دري كه جانب مشرق است داخل شو، در صورتي كه در زمان 
امام صادق قبر امام حسين ساختماني نداشته و درب شرقي و غربي وجود نداشته 

كه اند است به اين دليل كه در همان كتب مفاتيح و بحار باز از قول امام صادق نوشته
هركس نظر كند به سوي قبر حسين و فرزندش در بياباني كه «رمود حضرتش ف

نداشته پيدا اي در ضمن آن زمان چون قبر نشانه». خويشي و دوستي نزد آن نيست
پس  ،كردنش نيز مشكل بوده است، زيرا در آن زمان بارگاهي وجود نداشته است

د بشو، به اضافه چگونه ممكن است امام به راوي گفته باشد از فالن در مرقد وار
آيد بايد مي ما بسيار قبيح است كه خود امام بگويد هر كس به منزل ما و يا مرقد

هم به دخول بخواند، آن ياجازهما را ببوسد و به در و ديوار بوسه بزند و  )4(يعتبه
مرقدي كه اصالً وجود نداشته است. در نتيجه معني ندارد كه امام بفرمايد دو صفحه 

آيا اين  !دخول بخوان و تا وقتي كه اذن و اجازه صادر نشده وارد مشو زه)(اجا اذن
 صخواسته به منزل پيامبر مي است كه هر وقت ÷كارها از روش و سنت علي 
. اين دقيقاً مانند كسي است كه براي !ه است؟خواندميبرود دو صفحه اذن دخول 

ت در بسته منتظر بمانند دخول بگيرد و چندين ساعت پش ياجازهديدن شاهان بايد 
 ،االتباع استجب وا صو شكي نيست كه در اسالم فقط سنت و روش رسول خدا 

  نه روش شاهان.

                                           
 است.» عتبات«و جمع آن » درگاه و آستانه« یبه معن -١
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كه امام صادق فرمود يكي از آداب اند در بحار و مفاتيح و ساير كتب شيعه نوشته
ي بارگاه است، و از ديگر آداب زيارت رفتن نزد ضريح و بوسيدن عتبه ،زيارت

ها پس از ها را قرنآن و خود را به آن چسبانيدن است، در حالي كه ضريح بوسيدن 
اين روايات در  شودميند. معلوم اهساخت سالطين جور و وزراء خائن زمان ائمه

معلوم نيست هدفشان . نداهئمه چنين سخناني بر زبان نياوردازمان آنان جعل شده و 
  ده است.هم به نام دين چه بواز جعل اين آداب آن

د بايد غسل كند و دم درب آن بايستد روميهر كس به بارگاه اند چنين نوشتههم
ي (نرمي) پيدا كند سپس پاي راست خود را جلو بگذارد و گونه تا رقت قلب

راستش را بر ضريح بگذارد. و دستور ديگر اينكه جايز است پشت به قبله رو به قبر 
همه خدايا از اين ،إال باهللا واهللا املستعان وإليه املشتكى والحول وال قوة( !امام نماز بخواند

بريم.) و به خدمتكاران و حفاظ بارگاه پول بدهد يعني يك غلوها به تو پناه مي
گداخانه باز كند، و به كساني كه در آن بقعه هستند صدقه بدهد كه ثوابش دو برابر 

». مرا قبله قرار مدهيد قبر«فرموده:  ص! در صورتي كه رسول خدا شودمي محسوب
در احكام طواف آمده كه پيشوايان اسالم  22در كتاب وسائل باب كه اين و حال
هر كس وصيت و يا نذري براي كعبه و مسجد الحرام دارد آن را به « اند:فرموده

  .)5(»ي نكنديجا را تبديل دكان گدادربان و حاجب كعبه و مسجد الحرام ندهد تا آن

                                           
بدهد که زاد و توشه آنان  یانید آن نذر را به حاجیست بایکعبه نذر کند چون کعبه محتاج ن یبرا یاگر کس -٥

 ٢٢باب » عهیوسائل الش«اند. در ا بودجه خود را گم کرده یو اند ر بودهیا اصال فقیا دزد برده و یشده و تمام 
کعبه  یبرا یا نذریتی یهر کس وص«اند: ت آمده که امام پنجم و ششم فرموده ین روایدر احکام طواف چند

محتاج است به نزد او آمده و نذرش را د به مسجد الحرام رفته و زوار کعبه را صدا بزند که هر کس ینمود با
ن می توان دریافت که هر کس یبه او پرداخت کند و به دربان و ُحّجاب کعبه و مسجد الحرام ندهد. بنابرا

ن محتاج بپردازد نه ین و واردید به زائریت کند بایا وصیر ندارد نذر یاج به تعمیمساجد معموره که احت یبرا
کار به عنوان خّدام و یخور معطل و بک عده مفتین باشد که ید حکمت ایبه خدمتکاران و ُحّجاب و شا

 حّجاب به وجود نیاید.
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آن آدابي كه در كتب دعا و زيارات داللت بر اذن دخول دارد آدابي  بنابراين تمام
زيرا در زمان ائمه گنبد و رواق و بارگاهي نبوده و اند، است كه به دروغ بر امام بسته

هنوز از پول حرام سالطين اين چيزها ساخته نشده بود. چرا مجلسي و قمي و ابن 
اند؟ خود موده به دين اضافه كردهطاووس اين آداب و احكام را كه خدا نازل نن

من و پدرم «كه گفت: اند نقل كرده» محمد بن علي شيباني«هايشان از ها در كتاباين
رفتيم و  ÷به زيارت مرقد حضرت امير  260و عمويم شبانه و پنهاني در سال 

». ي ندارديديديم كه قبر ميان بيابان است و دورش چند سنگ سياه گذاشته شده و بنا
آخرين امام ظاهر شيعه است  ÷كه سال وفات امام حسن عسكري 260تا سال  پس

بارگاه و گنبد و رواق و صحني نداشته است، حال از آقايان  ÷مرقد حضرت علي 
ابن طاووس و شيخ طوسي و مجلسي و قمي بايد پرسيد كه چرا اين روايات را 

  ايد؟راجع به رواق و مرقد از قول ائمه آورده
حضرت امير از ابن طاووس نقل شده كه ي بحار در زيارت مطلقه در مفاتيح و

نجف رسيدي فالن دعا ي حضرت را ديدي چنين بگو، و چون به دروازهي چون قبه
يا «را بخوان و چون به در صحن رسيدي چنان بگو، و چون به رواق رسيدي بگو: 

دستورات در زمان امام  اين !»ات آمدهأمير المؤمنين عبدك يعني اي اميرالمؤمنين بنده
چه معنايي داشته است؟ معلوم نيست  ،اي و نه گنبديكه نه صحني بوده و نه دروازه

اين مطالب در چه زمان از قول امامان جعل شده است. آيا آقايان ابن طاووس و 
خود به دين اسالم چيزي ي طوسي حق دارند به سليقه مجلسي و قمي و شهيد و شيخ

حال به عنوان استحباب باشد يا غيراستحباب؟ مگر رسول  ،آن نيستبيفزايند كه از 
يعني  »حالل حممد حالل إىل يوم القيامة وحرامه حرام إىل يوم القيامة«نفرموده:  صخدا 

كه حالل محمد تا روز قيامت حالل و حرامش نيز تا روز قيامت حرام است. ديگر اين
يعني هيچ كس حق راي دادن در  »رب أمره وهنيهال رأي يف الدين, إنام الدين من ال«فرمود: 

اين دين از جانب خداست و امر و نهيش نيز در اختيار اوست. (وسائل  ،دين را ندارد
  پس كسي حق ندارد آداب و احكام دين را كم و زياد كند. ،)18/40الشيعه، 



 

 

 رافات وفور در زيارات قبورخ

94 

ند. در اهمتاسفانه مردم را از سنت رسول دور و به بدعت مشغول و مغرور كرد
» السنة ما سن رسول اهللا والبدعة ما أحدث بعده«فرمود:  ÷روايت شده كه علي » كافي«

يعني سنت و آداب ديني اسالم همان است كه رسول خدا بدان عمل كرده و بدعت 
  .)6(چيزي است كه پس از رسول خدا پيدا شده است

اين  جاي بسي تاسف است كه علماء و مقدسين براي اظهار ارادت به ائمه
دهند. آيندگان نيز بر كار درستي انجام مياند داب را روايت كرده و به غلط پنداشتهآ

ند اين كارها از گفتار خدا و رسول اهند گمان كرداهاساس حسن ظني كه به آنان داشت
دخول  ياجازهكه در آداب اند بقيع نوشتهي در زيارت ائمه و جزو دين است، مثالً
چنان بگو، حال اگر واقعا امام به راوي چنين سخني گفته  به بارگاه ايشان چنين و

يد: كدام بارگاه؟ اصال در آن زمان قبرها بارگاه نداشته و پرسميبود بدون شك راوي 
دخول خواندن در  ياجازهند در زمان ائمه بارگاهي موجود نبوده و مسلماً دانميهمه 

! و بايد دانست كه به نص (خنده آور) است بارگاه و مرقد ناموجود بسيار مضحك
بنابر اين اطالق اسم  ،دين اسالم غير از مكه و مدينه هيچ حرم سومي وجود ندارد

هر انسان ي و خرافاتي است كه شايستهها بدعت حرم نيز بر غير از اين دو از
  مسلماني است از آن اجتناب و خودداري كند.

يارت رسول خدا رفتي منبر ند كه چون به زاهباز در زيارت قبر رسول خدا نوشت
او را ببوس و نزد ستون حنانه چنين و چنان كن و ستون را به چشم خود بمال و 

پندارند كه چون به در جبرئيل و زير ناودان رسيدي چنين و چنان بگو، اينان مي
رسول خدا تازه از دنيا رفته و در و پيكر و ناودان و منبر و ستون همان است كه در 

ند و حداقل اهبوده است؟ گويا اينان تاريخ را نيز نخواند صدا زمان رسول خ
ند كه در و درگاه و ستون زمان رسول خدا بيش از هزار سال اهساعتي فكر نكرد

. گويي نعوذ باهللا است است كه از بين رفته و چندين بار خراب و تجديد بنا شده
  .!آن بيفزايندخدا دين خود را به دست اينان داده كه هر چه بخواهند به 

                                           
 .٢٣ث ی، حد٢٦٦د)، ص یبحاراالنوار، ج دوم (چاپ جد -٦
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ها و بيان ههاي متن و راويان زيارتنامهپردازيم به مضمون و جملمي اكنون
موافق قوانين اسالم و قرآن هست يا خير؟ اگر موافق ها آن كنيم كه آيا مضمونمي

و اين خود اند (و دروغگويان) آن را جعل كرده كذابين شودميقرآن نبود معلوم 
  ها است.هبودن آن زيارتنام ترين دليل بر جعليبزرگ

  آيات الهي و جمالت زيارات
پردازيم و چون بررسي تمامي مي هاهبراي پاسخ به اين سؤال ابتداء به متن زيارتنام

 اشارهها آن ها بسيار طوالني خواهد شد ناچار به بعضي از جمالتهجمالت زيارتنام
به قرآن مراجعه نمايند و مطالب ند در موارد ديگر توانميكنيم و خوانندگان خود مي

  ها را با كتاب الهي مقايسه كنند.زيارتنامه
از  »زيارة النبي وسائر املشاهد يف املدينة«در كتاب مزار بحار در باب  )7(مجلسي - 1

إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا ألن ذلك «روايت كرده كه فرمود:  ÷امام صادق 
ا كه عبادت حج را به جاي آورد بايد در پايان يعني هر يك از شم »من متام احلج

كننده حج است. حال جاي پرسش  مناسك حج به زيارت ما بيايد زيرا اين كار تمام
  :است كه
رفت؟ مگر كرد به زيارت چه كسي ميمي يا امام كه حج صخود پيامبر  :اوالً

رآن بيان حج امام و مأموم فرق دارد؟ و چرا اين شرط كمال حج را خداوند در ق
  نفرموده است؟

زيرا  ،: امام اين قدر متكبر نيست كه زيارت خود را كمال حج معرفي كندثانياً
ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿خدا فرموده:  ِينَ  َعلَُهاَنۡ  ِخَرةُ ٱ لَّ  ٱ ِف  اُعلُوّٗ  يُرِيُدونَ  َ  لِلَّ

َ
َ  ِض ۡرۡل  ﴾افََسادٗ  َو

يم كه در زمين دهمياني قرار آخرت را براي كسي اين خانه«يعني  ]٨٣: القصص[

                                           
ز موجود یعه نین شیر محدثیدر کتب سا یرا مطالب ویم، زیپردازیم یشتر به منقوالت مجلسیجا بنیدر ا -٧

 است.
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َ ﴿و نيز فرموده: ». دنبال برتري نيستند وٓ  َف ْ تَُزكُّ نُفَسُكۡمۖ  ا
َ
عۡ  ُهوَ  أ

َ
َقٰٓ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ  ﴾٣٢ تَّ

  ».از خودتان تعريف نكنيد كه خدا به حال اهل تقوي داناتر است«يعني  ]٣٢:  النجم[
حياتش فرموده كه مردم بروند و : اگر امام اين كالم را گفته باشد براي زمان ثالثاً

ولي راويان به غلط آن  ،از علم او استفاده كنند و براي زيارت قبر خود نفرموده است
  .اند!را دليل بر زيارت قبر گرفته
اين زياراتي را كه مملو از تعريف و تمجيد و مداحي ي آيا ممكن است همه

 است ائمه گفته باشند تارا به خود اختصاص داده » بحاراالنوار«است و سه جلد 
مردم بيايند مقابل قبر ما اين همه از ما تعريف و تملق كنند تا ما خشنود شويم كه اين

) ايشان شده از هعدل الهي پارتي (واسطي و با همين گفتارهاي غلوآميز در محكمه
  ايشان طرفداري نماييم؟

ن زارين حياً م: «نقل كرده كه فرمود صمجلسي در همان باب از رسول خدا  - 2
يعني هر كس مرا در حياتم و يا در مماتم زيارت كند  »و ميتًا كنت له شفيعًا يوم القيامة

كه انتخاب  شودميروز قيامت شفيع او خواهم بود. از اين حديث چنين برداشت 
شفيع به اختيار زوار است، ولي خدا انتخاب شفيع را فقط حق خود دانسته و اين 

   كرده و در مورد شفاعت مالئكه فرموده: حق را از مخلوق سلب

لَكٖ  ّمِن َوَكم۞﴿ َمٰ ٱ ِف  مَّ ٰ لسَّ َّ  اَشۡي  َعُتُهمۡ َشَفٰ  ِن ُتغۡ  َ  تِ َو ِ ن دِ َبعۡ  ِمنۢ  إ
َ
  أ

ۡ
ُ ٱ َذنَ يَأ َّ 

ٓ  لَِمن چه قدر زياد فرشته در آسمان وجود « :يعني ]٢٦:  النجم[ ﴾٢٦ َضٰٓ َوَيرۡ  ءُ يََشا
بخشد مگر پس از آنكه خداوند براي كسي كه نمي دارد كه شفاعتشان سودي

  ».بخواهد و راضي شود اجازه شفاعت بدهد
  و نيز فرموده: 

﴿ َ َفٰ ٱ تَنَفعُ  َو َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعةُ لشَّ ِ ذِنَ  لَِمنۡ  إ
َ
هيچ شفاعتي نزد « :يعني ]٢٣: سبا[ ﴾ۥَلُ  أ

ش را پروردگار براي كسي سودي ندارد مگر براي آن كس كه خدا اجازه شفاعت
  ». بدهد

  :مايدفرمي و در اين زمينه شاعر چنين
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 اش خشنودهاگر خداي نباشد ز بند
  

 ي پيغمبران ندارد سودشفاعت همه 
  

نوشته مرتضي » عدل الهي«مطلبي را از بخش هفتم كتاب جا اين مناسب است در
هر چند نظر وي در چند مورد از موضوع شفاعت از جمله درباره  ،مطهري نقل كنم

سوره المائده صحيح نيست و به همين سبب نيز ايشان مانند ساير ديگر  35يه آ
چاپ دهم كتاب عدل  283شريفه را تا انتهاء ذكر نكرده است (صفحهي آخوندها آيه

 ،ي شفاعت قابل توجه استهالهي) ولي به هر حال برخي از مطالب ايشان دربار
نقلي مردود شناخته شده است  ويد: نوع نادرست شفاعت كه به داليل عقلي وگمي

برانگيزد و توسط او از نفوذ حكم الهي اي كار بتواند وسيلهاين است كه گناه
 اجتماعات منحط بشريهاي طوري كه در پارتي بازيدرست همان ،جلوگيري كند

پندارند. باور مي را چنين وجود دارد. بسياري از عوام مردم شفاعت انبياء و ائمه
و ائمه اطهار  زهراء ي و فاطمه ÷و امير المومنين  صغمبر اكرم دارند كه پي

 ،ندكنميمتنفذهايي هستند كه در دستگاه خدا اعمال نفوذ  ÷خصوصاً امام حسين 
ند. اعراب دوران جاهليت نيز كنميند و قانون را نقض دهميخدا را تغيير ي اراده

 آنان ،ن تصور را داشتنددادند هميمي هايي كه شريك خداوند قراردرباره بت
فتند كه آفرينش منحصراً در دست خداست و كسي با او در اين كار شريك گمي

شرك اعراب جاهليت شرك  ،ها با او شراكت دارندي جهان بتنيست ولي در اداره
  بود.» هيت ربوال«نبود بلكه شرك در » ربوبيت خالق«در 

آورد ولي مي به وجوداي هدانيم كه در ميان افراد بشر گاهي كسي موسسمي
آن موسسه خودش با ديگران به ي د يا در ادارهكنميي آن را به ديگري واگذار هادار

خدا و  يدربارهمشركين ي درست مثل عقيده ،دوشمي طور مشترك دست به كار
. قرآن كريم به سختي با آنان مبارزه كرد و مرتب اعالم نمود كه استجهان ي اداره

او به تنهايي هم پديد  ،شريكي وجود ندارد نه در الوهيت و نه در ربوبيتبراي خدا 
ملك و پادشاهي جهان اختصاص به او  ،ي آنهجهان است و هم تدبير كنندي آورنده

  دارد و او رب العالمين است.
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پنداشتند ربوبيت جهان بين خدا و غير خدا تقسيم شده است بر مي مشركين كه
فتند گمي ،كه در صدد جلب رضا و خشنودي اهللا باشند دانستندنمي خود الزم

رضايت  ،يمدهميها انجام هايي كه در برابر بتها و پرستشبا قرابت توانمي
هر چند مخالف  ،را جلب كنيمها آن هاي ديگر را به دست آوريم و نظر موافق»رب«

نحوي مشكل را خودشان به ها آن ها را كسب كنيماگر رضايت اين ،رضاي اهللا باشد
  ند. كنميدر نزد اهللا حل 

اگر در ميان مسلمانان هم كسي چنين معتقد شود كه در كنار دستگاه سلطنت 
سلطنت ديگري هم وجود دارد و در مقابل آن دست به كار است چيزي  ،پروردگار

جز شرك نخواهد بود. و اگر كسي گمان كند كه تحصيل رضا و خشنودي خداي 
راهي ديگر دارد و  ÷امام حسين  تحصيل رضا و خشنودي مثالً متعال راهي دارد و

هر يك از اين دو جداگانه ممكن است سعادت انسان را تامين كند دچار گمراهي 
 ود كه خدا با چيزهايي راضيشمي بزرگي شده است. در اين پندار غلط چنين گفته

 ،بات مانند نمازخدا با انجام دادن واج ،با چيزهايي ديگر ÷د و امام حسين وشمي
نيكي كردن به پدر و مادر  ،خدمت به خلق ،درستي ،راستي ،زكات ،جهاد ،حج ،روزه

 خواري و زنا راضيشراب ،غيبت ،ظلم ،ها و با ترك گناهان از قبيل دروغو امثال اين
ها ندارد بلكه رضاي او در اين است كه كاري به اين ÷ولي امام حسين  ،رددگمي
گريه كند و يا الاقل خود را به گريه بزند!  ÷جوانش علي اكبر  براي فرزند مثالً

 حساب امام حسين از حساب خدا جداست. به دنبال اين تقسيم چنين نتيجه گرفته
زيرا بايد كارهاي زيادي را انجام داد تا  ،ود كه تحصيل رضاي خدا دشوار استشمي

فقط گريه كردن  ،آسان است ÷ولي تحصيل خشنودي امام حسين  ،او راضي گردد
حاصل گردد او در دستگاه خدا  ÷وسينه زدن. و زماني كه خشنودي امام حسين 

د. حساب نماز و روزه و حج و جهاد و كنمينفوذ دارد و با شفاعت كارها را رديف 
د و گناهان هر چه باشد با يك شمي ايم همه تصفيهانفاق في سبيل اهللا كه انجام داده

  رود! مي فوت از بين
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چنين تصوري از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است بلكه شرك در ربوبيت به 
ترين افتخارش عبوديت و نيز كه بزرگ ÷شمار آمده و به ساحت پاك امام حسين 

غلو هاي كه پدر بزرگوارش از نسبتچنانود. همشمي بندگي خداست اهانت
برد. امام مي آنان پناهي هاهد و به خداي متعال از گفتشمي كنندگان سخت خشمگين

العياذ باهللا  دستگاهي در مقابل دستگاه خدا يا  كه اين كشته نشد براي ÷حسين 
به وجود آورد كه راه فراري از قانون خدا باشد.  صشريعت جدش رسول خدا 

 ،شهادت او براي اين نبوده كه برنامه عملي اسالم و قانون قرآن را ضعيف سازد
نماز و زكات و ساير مقررات اسالم از زندگي چشم پوشيده  برعكس وي براي اقامه

  و به شهادت تن داد.
هاي موجود جز بر اساس مي انصاف بده! آيا اين زيارتنامهعزيز ك يخواننده

ي كه روضه خوان و يا مداحي بر اهاند؟ و آيا تاكنون ديدهمين تصور ساخته شده
زه كند و ورد و يا با آن مخالفت و مبارمنبر سخني مغاير با اين تصور باطل بر زبان آ

  آن را خالف شرع بشمارد؟
در قسمت ديگري از همين بخش كتابش به نقل از جلد » عدل الهي«باري مولف 

د كنميرا ذكر  صپيامبر ي قسمتي از خطبه» شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد«دوم 
 و بني أحد نسب وال أمر يؤتيه به أهيا الناس إنه ليس بني اهللا« كه در اواخر عمر خود فرمود:
, والذي بعثني باحلق ال  ,خريًا أو يرصف عنه رشًا إال العمل أال ال يّدِعَنيَّ ُمّدٍع وال يتمنّنيَّ ُمتمنٍّ

يعني اي مردم بين خدا و » ينجي إال عمل مع رمحة, ولو عصيُت هلويُت, اللهم هل بّلغت?
ديگري هم كه موجب ي يچ رابطهخويشاوندي وجود ندارد و هي هيچ كس رابطه

ها را بدانيد تا هيچ كس اين ،جلب منفعت يا دفع ضرر شود وجود ندارد جز عمل
هيچ كس آرزوي خام در دل نپروراند. قسم به خدايي كه مرا به  ،ادعاي گزافي نكند

 راستي بر انگيخت هيچ چيزي جز عمل همراه با رحمت خدا سبب رستگاري
گاه فرمود: خدايا آيا كردم سقوط كرده بودم. آنمي اگر گناهگردد. من خودم هم نمي

  آنچه بر من واجب بود بيانش كردم؟
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  به عرض خوانندگان گرامي ميرسانم:اكنون چند مطلب هست كه آن را 
اگر به صرف زيارت كسي مستحق شفاعت شود بايد تمام اصحاب  :اوالً
ساق و فجاري كه به كه آن حضرت را زيارت كردند و همچنين تمام ف صرسول

ند همه وارد بهشت و مشمول شفاعت گردند و ديگر قانون قرآن اهزيارت قبرها رفت
  .!و عقاب و حساب لغو گردد

در آيات قرآن به افراد انسان حتي انبياء اجازه شفاعت آن چنان كه عوام  :ثانياً
سبت به ي چنين صراحتي ندارد، بلكه حتي ناهكنند داده نشده و هيچ آيخيال مي

  مؤمنين شفاعت را در قيامت نفي نموده و فرموده: 
َهاَيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ ن لِ َقبۡ  ّمِن ُكمَنٰ َرزَقۡ  ِممَّ

َ
  أ

ۡ
َ  فِيهِ  عٞ َبيۡ  َّ  مٞ يَوۡ  ِتَ يَأ  َو

َ  ُخلَّةٞ  م يااي مؤمنين از آنچه روزي شما كرده« :يعني ]٢٥٤: البقرة[ ﴾َعةٞ َشَفٰ  َو
انفاق كنيد قبل از آنكه روزي فرا رسد كه در آن نه داد و ستد و نه دوستي و نه 

  .»شفاعتي دادرس انسان باشد
   فرمايد:ميكه چنان بعضي از آيات قرآن شفاعت را منحصر به خدا نموده :ثالثاً

َ  َوِلّٖ  ِمن ۦُدونِهِ  ّمِن لَُكم َما﴿ َ  َشفِيعٍۚ  َو فَ
َ
ُرونَ  أ  :يعني ]٤:  السجدة[ ﴾٤ َتَتَذكَّ

   »شويد كه جز خدا سرپرست و شفيع ديگري نداريد؟آيا يادآور نمي«
   :و فرموده

ِ  قُل﴿ َّ ِ َفٰ ٱ ّ ۖ َجِيعٗ  َعةُ لشَّ ُ  ا َمٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥلَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
: الزمر[ ﴾٤٤ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِلۡ  ُثمَّ  ِضۖ ۡرۡل

  .»بگو كه تمامي شفاعت از آن خداست« :يعني ]٤٤
ند كنميد كه مالئكه شفاعت وشمي اگر از بعضي آيات قرآن چنين برداشت :رابعاً

بايد دانست كه اين شفاعت بعد از اجازه خداوند بوده است و در ضمن بايد دانست 
دهند قياس گرفت، انبياء و اولياء را بر مالئكه در كارهايي كه انجام مي توانميكه ن

 توانميند در صورتي كه نكنميقبض روح  مثال طبق قرآن مالئكه افراد انسان را
ند. عالوه بر اين شفاعت مالئكه و دهميگفت انبياء و اولياء نيز چنين كاري را انجام 

انبياء و اولياء همان رحمت إلهي است كه توسط مالئكه و شايد انبياء و اولياء به 
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و از رفتار و كردار . زيرا فقط خدا به حال بندگان آگاه بوده شودميله ابالغ مشفوع 
  د.دارميايشان مطلع است. آيات قرآن نيز اين مطلب را به صراحت تمام بيان 

من أتى مكة «فرمود:  صمجلسي در همان باب روايت كرده كه رسول خدا  - 3
له يزرين يف املدينة جفوته يوم القيامة ومن جاءين زائرًا وجبت له شفاعتي ومن وجبت حاجًا ومل 

يعني هر كس براي حج به مكه برود و مرا در مدينه زيارت  »له اجلنة شفاعتي وجبت
جفا خواهم كرد! و هر كس مرا زيارت كند، شفاعتم براي  نكند من روز قيامت به او

 ردد و هر كس شفاعتم براي او واجب گردد، بهشت براي او واجبگمي او واجب
زده كه رسول خدا فرموده  ود. ببينيد اين راوي دروغگو چگونه به پيامبر تهمتشمي

خدا جفاكار و با هر كس به زيارت من نيايد من به او جفا خواهم كرد. مگر رسول
م هيچ عقلي اين سخن را كنميهر كس او را زيارت نكند دشمن است؟! من گمان ن

اسالم رحمتي براي تمام دنيا است را رد  بپذيرد و سخن خدا را كه فرموده رسول
ِ  ةٗ رَۡحَ ﴿ كند: د هر كس كه رسول گويمي. اضافه بر اين  ]١٠٧: االنبياء[ ﴾١٠٧ لَِميَ َعٰ لۡ ّل

شفاعت  ،ود يعني خدا ناچارشمي خدا برايش شفاعت كند بهشت براي او واجب
برد! درحالي كه خدا مطيع رسول نيست پذيرد و او را به بهشت ميرسول خود را مي

  بلكه به رسول خود فرموده: 
َفَمنۡ ﴿
َ
نَت  َعَذابِ لۡ ٱ َكَِمةُ  هِ َعلَيۡ  َحقَّ  أ

َ
فَأ
َ
 :يعني ]١٩: الزمر[ ﴾١٩ لَّارِ ٱ ِف  َمن تُنقِذُ  أ

  »دهي؟ ي او را از آتش نجاتتوانميآيا كسي كه فرمان عذاب بر او محقق شد «
د كسي را كه به آتش جهنم توانمين صمفهوم آيه چنين است كه رسول خدا 

حديث با قرآن موافقت ندارد و باعث  پس اين ،خواهد افتاد او را نجات دهد
  د.وشمي مردم خرافاتي و غرور آنان گستاخي

من مات يف «فرموده:  صمجلسي در همان باب روايت كرده كه رسول خدا  - 4
يا در مدينه بميرد محاسبه هر كس در مكه و يعني:  »احلساب له يعرض مل احلرمني

  : مايدفرمي ي كه خدااهناين روايت نيز مخالف قرآن است به گو نميشود.
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ِينَ ٱ لَنَّ فَلَنَۡس ﴿ رۡ  لَّ
ُ
ۡ ٱ لَنَّ َولَنَۡس  ِهمۡ إَِلۡ  ِسَل أ كساني « :يعني ]٦: االعراف[ ﴾٦ َسلِيَ ُمرۡ ل

يم و حتما از دهميرا كه برايشان رسول فرستاده شده حتما مورد سؤال قرار 
  .»نماييممي پيغمبران سؤال و بازخواست

 ا كه در مدينه فوت شده مورد سوال و بازخواست قرارآيا خود رسول خد
شوند تا چه كه حتي پيامبران مورد سؤال واقع ميمايد فرمي ردد يا خير؟ قرآنگمي

رسد به ديگران! به نظر ما مقصود دروغ گويان اين بوده كه با جعل روايات قرآن را 
  از بين مردم دور كنند.

استحباب النزول «دهم موسوم به باب باب نوز ،10جلد  ،مجلسي در وسائل - 5
در مكاني بين مكه و مدينه با يكي  صروايت كرده كه رسول خدا » باملعرس ملن مّر به
آفتاب طلوع كرد و نماز آن كه اين سپس خوابش برد تا ،خوابي كرداز همسرانش هم

حضرت قضا شد. از اين روايت برداشت كرده كه مستحب است براي هر كس كه به 
پس از  صجا منزل كند و بخوابد. بايد گفت رسول خدا رود در آنيحج م

جا از مكاني كه در آن صخوابي خوابش برده و نمازش قضا شده و قطعاً پيامبر هم
جا بخوابد بلكه بايد به سرعت از نمازش قضا شده متنفر است پس نبايد كسي در آن

جا با همسرانشان خواهند در آنكه حاجياني كه نمي. و ديگر اين)8(آن منطقه بگذرد
جا بخوابند؟ آيا اين حديث استهزاء به دين نيست؟ خوابي كنند براي چه بايد آنهم

روايت  ÷از امام رضا 291ي اينكه وسائل الشيعه در باب بيستم صفحهتر جالب
خوابي نكرد هر كس از منزلگاه معرس گذشت و هم«كرده كه آن حضرت فرمود: 

خوابي را به اختيار مؤمنين . الزم است بدانيم كه خداوند هم!»ابي كندخوبرگردد و هم
  گذاشته و فرموده: 

                                           
» و المصنف ٢٠٧، ص ٣ج» عهیوسائل الش«ام، در ز آوردهین» سنن الرسول یالمنقول ف جامع«چنانکه در  -٨

قوموا «ن مضمون فرمودند: یبه ا یاقضا شد جمله صامبر اکرم یآمده است که چون نماز پ ٥٨٧، ص١ج
ن یدر ا اید برخیزید. امااز مکانی که در آن دچار غفلت شده» ن مکانکم الذي أصابکم فیه الغفلةفتحولوا ع

 د!یگذشتید و نخوابیدید دوباره به آن باز گرد ین مکانیت آمده که حتی اگر از چنیروا
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﴿ ٓ   لَُّكمۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُكمۡ نَِسا
ۡ
ْ فَأ ٰ  ثَُكمۡ َحرۡ  تُوا نَّ

َ
همسرانتان « :يعني ]٢٢٣: البقرة[ ﴾ُتمۡ ِشئۡ  أ

  .»خواهيد بر كشتزارهاي خود وارد شويدكشتزارهاي شمايند، هرگونه كه مي
كنند معارف اسالم د دشمنان اسالم اين مطالب را نخوانند وگرنه ادعا ميخدا كن

  ها نيست!چيزي جز اين
 ÷به امام حسين  صمجلسي در همان باب روايت كرده كه رسول خدا  - 6

يا  ،يا پدرت ،يعني هر كس مرا »من زارين أو زار أباك أو أخاك أو زارك ... الخ«فرمود: 
ند شفاعت حق اوست و من كه رسول خدايم او را از برادرت و يا تو را زيارت ك

  م!كنميگناهانش خالص 
از كودكي منتظر مقدم زائران و چگونگي  ÷در اين حديث گويا امام حسين 

ي اجر آنان بوده و گويا رسول خدا غفار الذنوب و يا شفاعت به دست او و خانواده
 ِفرۡ َتغۡ تَسۡ  إِن﴿فرموده:  صبر او و زائرين او است. در حالي كه خدا در قرآن به پيام

ةٗ  ِعيَ َسبۡ  لَُهمۡ  ُ ٱ فِرَ َيغۡ  فَلَن َمرَّ اگر هفتاد بار برايشان طلب « :يعني ]٨٠: التوبة[ ﴾لَُهمۡ  َّ
 . زيرا خدا مطيع رسول و غيرِ»آمرزدآمرزش كني باز هم خدا هرگز ايشان را نمي

  رسول نيست.
من زار احلسن «فرمود:  صخدا مجلسي درهمان باب روايت كرده كه رسول  - 7

يعني هر كس امام حسن را در بقيع  »يف بقيعه ثبت قدمه عىل الرصاط يوم تزّل فيه األقدام
  اهد بود.ها در آن خواهد لغزيد، قدم او بر صراط ثابت خوزيارت كند، روزي كه قدم

؟ آيا اين شودميآيا هر كس هر گناهي كرده به صرف زيارت لغزش او بخشيده 
كند؟ چرا اين ثواب فقط براي ي است كه قوانين خدا را نقض مياهرت رشوزيا

زيارت زمان ممات و قبر امام است؟ چرا براي زائر او در زمان حيات آن امام همام 
  ي نداشته است؟اهچنين بهر

هر «روايت كرده كه فرمودند:  ÷مجلسي در همان باب از حضرت جواد  - 8
ت كه تمام سيشكي ن». ت كند پاداشش بهشت استاركس متعمداً رسول خدا را زي

اصحاب آن حضرت به زيارتش نائل شدند و در نتيجه اهل بهشت خواهند بود، پس 
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ها يد؟ مگر اينكه كسي بگويد اين ثوابگويميبد  صچرا شما به اصحاب رسول 
 إِنَّ ﴿ست كه بايد گفت: جااين و ،صبراي زائر قبر است نه زائر خود رسول خدا 

ءٌ  اَهٰذَ    .]٥/ص[ ﴾٥ ُعَجابٞ  لََشۡ
من زارين «روايت كرده كه فرمود:  ÷مجلسي در همان باب از امام صادق  - 9

د وشمي يعني هر كس مرا زيارت كند گناهانش آمرزيده» يمت فقرياً  غفرْت له ذنوبه و مل
و فقير نخواهد مرد. آيا امام اين قدر زيارت مردم از خودش را دوست دارد كه 

تمام گناهان زائرش كيفر ندارد و هر كسي كه به خدمت او رسيده در حال فرموده 
ند براي ايجاد رفاه بايد از قوانين صحيح گويميمرگ غني خواهد بود. علماي اقتصاد 

نيازي بايد ند براي بي گويمياقتصادي پيروي كرد ولي راويان چنين احاديث دروغي 
  ت؟ قضاوت با خواننده است؟حال كدام صحيح اس !به زيارت قبور پرداخت

به نظر ما دشمنان اسالم با اين روايات دين اسالم را موهون ساخته و مردم را بر 
 زيرا زيارت قبر موجب آمرزش جنايات و گناهان ،نداهانجام گناهان با جرات ساخت

  ود.شمي
من زار جعفر وأباه مل «فرمود:  ÷در همين باب روايتي آمده كه حضرت عسكري 

يعني هركس حضرت جعفر و پدرش را زيارت كند چشم  »ينه ومل يصبه سقميشك ع
را  ص. بايد پرسيد چرا مردمي كه رسول خدا شودميگيرد و مريض نيز ندرد نمي

چشم درد گرفت و تعدادي از مهاجرين  ÷شدند و خود علي ديدند، مريض ميمي
دينه بيمار شدند و بودند پس از وصول به م صفي سبيل اهللا كه از اصحاب پيامبر 

و  شودميي پيامبر مريض نهتب كردند؟ با وجود چنين رواياتي چگونه زائر قبر نواد
 ها تماماً مخالف كتاب خدا ود؟! اينوشمي زائر خود پيامبر آن هم در حياتش مريض

از اين قبيل است. تو خود اش و روايات اين باب همه ،مخالف عقل سليم است
  اين مجمل(مختصر). حديث مفصل بخوان از
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  صاز ابواب زيارت رسول خدا  باب دوم

مجلسي در اين باب رواياتي آورده كه مردم بايد به نزد ستون توبه و ستون  - 1
را ببوسند و چشم خود را به آن بكشند و ها آن بروند و صحنانه و منبر رسول خدا 

نمايند. جاي پرسش  مقام جبرئيل و ناودان را كه باالي سر باب جبرئيل بوده زيارت
هنوز موجود است؟ آيا مجلسي و يا راويان  صها و منبر رسول است كه آيا آن ستون

  ها از بين رفته است؟!ند كه صدها سال قبل مسجد و منبر و ستوناهستداننميديگر 
جا يعني در مجلسي در اين باب دعاهايي را ذكر نموده كه هر كس در آن - 2

در مقابل حق تعالي بايد بايستد و از رسول خدا  صدا ي رسول خهمسجد و مقبر
هاي رسول را نعوذ باهللا به خدا گوشزد نمايد و در آخر به تملق و تعريف كند و مقام

نَُّهمۡ  َولَوۡ ﴿ اللهم إنك قلت:«خدا بگويد: 
َ
ْ  إِذ أ لَُمٓوا نُفَسُهمۡ  ظَّ

َ
ْ  َجآُءوكَ  أ َ  فَٱۡسَتۡغَفُروا َّ  ٱ

ْ  ٱلرَُّسوُل  لَُهمُ  َوٱۡسَتۡغَفرَ  َ  لَوََجُدوا َّ اٗبا ٱ وإين أتيت نبيك مستغفرًا تائبًا من  ﴾)9(٦٤ رَِّحيٗما تَوَّ
اگر آنان كه به خود ستم كردند نزدت «: ايخدايا تو خود فرموده :يعني@Nذنويب ... الخ
خواستند و رسول نيز براي ايشان طلب مغفرت و از خدا آمرزش  صآمده پيامبر 

خواه و تائب از گناهانم به همانا من آمرزش »يافتندمي پذير و رحيم بهكرد خدا را تو
  ام ... الخ.نزد پيامبرت آمده

 كاري بايد براي آمرزش گناهانش نزد رسولِآيا اين آيه داللت دارد كه هر گناه
م و از گناهان استغفار و اهد من نزد پيامبر آمدگويميخدا برود كه خواننده در آخر 

ند و گناهان خود را اظهار كرده و از روميمسيحيان نزد كشيش كه چنان مكنيمتوبه 
ند؟ آيا اين بازي كردن با قرآن و تحريف معنوي آن نيست؟ كجاي آيه كنميآن توبه 

اي كه در اين فرموده كه هر كس گناه كرد براي آمرزش نزد رسول او برود؟ و آيه

                                           
  ].٦٤[نساء:  -٩
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سازنده دعا بوده هاي دارد بلكه از خيانتدعا ذكر شده هيچ نسبتي به اين موضوع ن
 ،اين آيه به سبب منافقيني نازل شد كه با يهود اختالف داشتندكه اين است براي

  : مايدفرمي خداوند
نَُّهمۡ  َولَوۡ ﴿

َ
لَُموٓ  إِذ أ ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ٓ  أ ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا َ ٱ َفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱ لَُهمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  َّ  لَوََجُدوا

َ ٱ ابٗ  َّ َ  ٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّ ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ
 ْ نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ : يعني ]٦٥ ,٦٤:  النساء[ ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  َويَُسّلُِموا

خواستند و نزد تو آمده و از خدا آمرزش مياگر آنان كه به خود ستم كردند «
يافتند. به پذير و رحيم ميخواست خداوند را توبه پيامبر نيز برايشان آمرزش مي

آورند مگر زماني هيچ وجه چنين نيست، قسم به پروردگارت كه آنان ايمان نمي
و كه تو را در اختالفات ميان خود قاضي قرار دهند و در دلشان نيز از قضاوت ت

  .»تسليم باشند دلتنگ نبوده و كامالً
من قضاوت  ،سپس يهودي به منافق گفت: بيا براي قضاوت به نزد محمد برويم

ولي منافق گفت: من قضاوت محمد را قبول ندارم. اگر چند آيه قبل  ،پذيرممي او را
  : مايدفرمي يابيم كهاز اين آيه شريفه را مورد مطالعه قرار دهيم مي

لَمۡ ﴿
َ
َ  رَ تَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

ن
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوَقدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لشَّ

َ
 يُِضلَُّهمۡ  أ

 ٰ ۢ َضَل ْ َتَعالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ  فِِقيَ ُمَنٰ ل

ونَ  آيا ديدي آن كساني كه به « :يعني ]٦١ ,٦٠:  النساء[ ﴾٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ
ايمان  چه بر تو و قبل از تو نازل شدهزعم خودشان گفتند ما به تو و به آن

ند محاكمه خود را نزد طاغوت ببرند خواهمييم حال آنان چنين است كه اهردآو
د ايشان را به خواهميدر حالي كه آنان مامورند به طاغوت كافر شوند و شيطان 

د به سوي آنچه خدا وشمي گمراهي عميقي وارد سازد و چون به ايشان گفته
را از آمدن به ها آن فقانبيني كه منامي نازل نموده و به سوي رسول روي كنيد

  . »دارندسوي تو بازمي
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  سپس فرمود: 
﴿ َ ٰ  يُۡؤمِنُونَ  َ  َوَربَِّك  فَ قسم به پروردگارت كه « )10(﴾بَيۡنَُهمۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ

  .»آورند مگر زماني كه تو را بين اختالفات خود قاضي قرار دهنداينان ايمان نمي
كردند حاضر به پذيرش قضاوت كعب بن اشرف ي اسالم ميزيرا اينان كه ادعا

راضي نبودند! اين به معناي آن  صيهودي بودند، اما به قضاوت پيامبر گرامي اسالم 
ند! و يا داننميبود كه قوانين و احكام شرع را قبول ندارند و آن را درست و عادالنه 

 ن خود آشكارترين دليل بر بيشناسند و ايعادل نمي  ـنعوذ باهللا  ـرا  صرسول اهللا 
نشانه ايمان مايد فرمي بود. از اين رو آيه صايماني آنان و توهين به پيامبر اكرم 

كه براي رفع توهين و ظلمي كه در حق پذيرش حكم شرع است و ديگر اين
روا داشته بودند و به ناحق او را غير عادل شمرده بودند، بايد بيايند و از  صپيامبر

مي اسالم رضايت بخواهند و آن حضرت نيز به نشانه گذشت و رضايت رسول گرا
خويش از پروردگار برايشان طلب آمرزش كند. ولي آنان چنين نكردند، لذا خداوند 

عۡ ﴿به رسول خود در اين آيات فرمود: 
َ
. »گرداناز ايشان روي«يعني  ﴾ُهمۡ َعنۡ  رِۡض فَأ

به خود ستم كردند، براي آمرزش اگر ايشان هنگامي كه «فرمود:  64ي سپس در آيه
كه البته اين طلب آمرزش نسبت به آن توهين و ». آمدند ... الخاز خدا به نزدت مي
باشد نه در مورد ساير گناهان. مالحظه كرده بودند مي صظلمي كه به پيامبر 

آيه به سبب مؤمنين نازل نشده است. و بايد به سازنده اين دعا  كنيد كه اصالًمي
اللهم إين قد «ي: گويمياين آيه در وصف منافقين است، مگر تو منافقي كه  والًاگفت: 

  م.اهخدايا من به نزد پيامبرت آمد »أتيت نبيك
كلمه  خدا نفرموده هر كس مرتكب گناهي شد نزد قبر رسول برود و اصالً ثانياً

ر مرافعات قبر در آيه نيامده بلكه اين آيه متعلق به زمان حيات رسول است كه مردم د
  رفتند كه وظيفه ايشان در حيات رسول خدا چنين بوده است.و تنازع بايد نزد او مي

                                           
  ]٦٥[النساء/ -١٠
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مالحظه فرماييد اين دعاساز منافق چگونه با قرآن بازي كرده و از آيه توحيد، شرك 
كشاند؟ دين اسالم مانند مسيحيت نيست كه مي استخراج كرده و مردم را به شرك

  نزد مخلوق برود تا چه رسد به قبر مخلوق، بلكه فرموده: بگويد هر كس گناهي كرده 
لََك  َذا﴿

َ
ِجيُب  قَرِيٌبۖ  َفإِّنِ  َعّنِ  ِعَبادِي َسأ

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  ]١٨٦: البقرة[ ﴾َدَعنِ  إَِذا لَّ

اگر بندگانم از تو درباره من پرسيدند من نزديكم و اگر كسي مرا به دعا «يعني 
  . »مكنيمبخواند دعوتش را اجابت 

  و فرموده: 
ْ دۡ ٱ﴿ . و نفرموده »پروردگارتان را به دعا بخوانيد«يعني  ]٥٥: االعراف[ ﴾َربَُّكمۡ  ُعوا

  پيامبر پروردگارتان را بخوانيد، 
  و در جاي ديگر فرموده: 

ْ دۡ ٱفَ ﴿ َ ٱ ُعوا ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ صانه خال«يعني  ]١٤: غافر[ ﴾١٤ فُِرونَ َك
  . »اگر چه كافران ناپسند داشتند خدا را به دعا بخوانيد

  و فرموده: 
ْ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ فُِروا    ]١٩٩: البقرة[ ﴾َّ

   و
ْ تَغۡ سۡ ٱ﴿   . »از خدا و از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد«يعني  ]١٠: نوح[ ﴾َربَُّكمۡ  فُِروا

  النبيين فرموده: حتي به خود خاتم 
  . »براي گناهت آمرزش بخواه«يعني  ]٥٥: غافر[ ﴾َك بِ ِلَ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿

  و نيز فرموده: 
﴿ ٓ نََّما
َ
ٰ  أ ٰ  ُهُكمۡ إَِل ٰ  هٞ إَِل ْ تَقِيُموٓ سۡ ٱفَ  ِحدٞ َو همانا كه «يعني  ]٦: فصلت[ ﴾فُِروهُ تَغۡ سۡ ٱوَ  هِ إَِلۡ  ا

  . »معبود شما معبودي يگانه است، مستقيم به سوي او برويد و از او آمرزش بخواهيد
  كه برايم شفيع بياوريد.و نفرموده 

و تا اين اندازه تسليم اند آيا مجلسي و ساير محدثين شيعه به اين آيه توجه نكرده
 از 41در حديث  »زيارة النبي من قريب«مجلسي در بحار باب  اند؟راويان كذاب بوده
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 صطاووس و شيخ مفيد بدون سند روايت كرده كه مقابل قبر رسول خدا ابن 
پرسيم كن. مي ا با جمالتي كه در آن زيارت نقل شده تمجيد و مداحيبايست و او ر

يا  شودميآيا رسول خدا مانند ساير مردم از تعريف و مداحي خوشنود و ممنون 
  خير؟ و آيا مانند خدا از احوال اين همه مردم و از تعريف شان با خبر است يا خير؟

ي هبه مدينه برود و خانمجلسي در همين باب روايت كرده كه بايد حاجي  - 3
و جعفر را زيارت كند و بعد آنچه را كه سند ندارد و شيخ مفيد و  ÷علي 
و  ÷اند بخواند. بايد پرسيد مگر خانه حضرت علي طاووس و ديگران گفتهابن

نامه دارند؟ جعفر هنوز موجود است؟ آيا اين آقايان تا اين اندازه حق جعل زيارت
نما و يا ابواب ديگر هر دعا و نمازي را كه فردي مقدسمجلسي در اين باب و در 

هم  آيا غيرخدا د!دانميرا مشروع ها آن آخوندي نوشته، گرد آورده است و عمل به
  د عبادت انشاء كند؟!توانمي

  از دور صباب زيارت رسول خدا 
ي به خدا عرض كرد: اهدر اين باب مجلسي روايت كرده است كه فرشت - 1

شي بده كه سخن بندگان را بشنوم، خدا نيز به او عطا كرد، و كار او اين خدايا مرا گو
صلي اهللا علي محمد و آله او به رسول  :دگويمياست كه تا قيامت ايستاده و هر كس 

بر او سالم ... و كار  و بر او سالم، د: وگويميرساند و رسول خدا هر دقيقه خدا مي
  او همين است!

وس شهيد نقل كرده كه اگر خواستي از دور رسول خدا را طاو از مفيد و ابن - 2
زيارت كني در جلوي خود چيزي شبيه به قبر بساز و اسم رسول خدا را بر آن 
بنويس و غسل كن و سپس در مقابل قبر خيالي بايست و چندين صفحه چيزهايي را 

ثنا و  ! آيا قبر خيالي هم زيارت و دعا واند بخوانان به سليقه خود ساختهكه آن
مداحي دارد؟! خدا كند عقالي دنيا كتب مذهبي ما را نخوانند وگرنه شريعت اسالم 

  را استهزاء خواهند كرد.
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و » مقرّ برجعتكم«ها ذكر شده كه زائر بگويد: در ابواب مزار در اكثر زيارتنامه - 3
 يا بازبه رجعت ائمه اقرار كند. رجعت يعني امامان با دشمنان خود قبل از قيامت به دن

امام  گيرد. مثالًمي گردند و هر امامي با دشمنان خود جنگيده و از آنان انتقاممي
اند كند و آنچه را كه آنان كردهاو را اسير ميي كشد و خانوادهحسين يزيد را مي

  فرمايد: ولي رجعت مخالف قرآني است كه مي !دكنميتالفي 
ٰ  دَ َبعۡ  إِنَُّكم ُثمَّ ﴿ ِ  لَِك َذ :  املؤمنون[ ﴾١٦ َعُثونَ ُتبۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّكمۡ  ُثمَّ  ١٥ ُتونَ لََمّي
ميريد، سپس محققاً مي سپس شما قطعاً بعد از اين (زندگي دنيا)«يعني  ]١٦ ,١٥

  .»يدشوميشما در روز قيامت مبعوث 
هاي الهي وحساب و كتاب و عقاب د پس وعدهكنميو اگر امام در دنيا تالفي 

ظلم و شرك و كفر تا قيامت مايد فرمي براي چيست؟ به عالوه خدا در قرآنقيامت 
  بقاي يهود و نصاري تا قيامت فرموده:  يدربارهكه چنان باقي خواهد بود

ِينَ ٱ َوِمنَ ﴿ ْ َقالُوٓ  لَّ َخذۡ  َرىٰٓ نََصٰ  إِنَّا ا
َ
ْ  َقُهمۡ ِميَثٰ  نَاأ ا اَحّظٗ  فَنَُسوا ْ  ّمِمَّ غۡ  ۦبِهِ  ُذّكُِروا

َ
 َناَريۡ فَأ

ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َعَداَوةَ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  ٰ  ءَ َضا َ ِ ۚ قَِيٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إ ما از آناني كه گفتند «يعني  ]١٤: دةاملائ[ ﴾ َمةِ
ي از آنچه بدان تذكر داده شده بودند اهيم ميثاق گرفتيم سپس آنان پارنصارا هست

  . »داختيمبه فراموشي سپردند در نتيجه در بينشان تا روز قيامت دشمني و كينه ان
  و فرموده: 

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡلَ ٱ َوقَالَتِ ﴿ ۚ َمغۡ  َّ يۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
ْ  ِديِهمۡ أ ْۘ  بَِما َوُلعُِنوا لۡ  … قَالُوا

َ
 َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َوأ

ٰ لۡ ٱ ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةَ َعَد ٰ  ءَ َضا َ ِ و يهود گفتند كه دست خدا «يعني  ]٦٤: دةاملائ[ ﴾َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إ
چه گفتند لعنت شدند ... و ميانشان بسته باد دستهايشان و به سبب آنبسته است، 

  . »تا روز قيامت دشمني و كينه انداختيم
پس اگر امام زمان و يا ساير امامان بيايند و همه بدكاران را مجازات كرده و 
بساط كفر و شرك را برچينند و همه اسالم بياورند اين مسأله با آيات فوق موافق 

  .»ودنخواهد ب
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  باب زيارت حضرت زهرا 

وصيت فرمود كه قبر مرا از ديد مردم مخفي  ÷به علي  حضرت زهرا - 1
كن. ولي مجلسي و ساير محدثين شيعه در كتب خود سعي دارند كه قبر او را معلوم 

هاي متعدد هاي متعدد در مكانهنشده بايد زيارتنام و معين كنند و چون معين
نماز در خانه «فرموده:  ÷نقل كرده كه امام صادق » فيكا«مجلسي از  !بتراشند

جاي سؤال است كه مگر خانه فاطمه هنوز » فاطمه بهتر از نماز در مسجد است
پابرجا است؟ و چگونه خانه حضرت زهرا از مسجد كه خانه خدا است فضيلتش 

خواند؟ و عمل راجح و اولي بيشتر است؟ پس چرا حضرت علي در مسجد نماز مي
شدن رونق مساجد و  نمود؟ آيا همين روايات باعث تحقير مسجد و كمرك ميرا ت

  ؟شودميها نهپرشدن مقبر
صىل اهللا «كه رسول خدا فرمود هر كس به فاطمه اند درهمين باب روايت كرده - 2
آمرزد و در هر جاي بهشت كه باشم او را به من ابالغ مي بگويد، خدا او را »عليك
بايد بگوييم كه ما به مقام حضرت رسول رسيده و در بهشت با او د. بنابراين كنمي

  .»!صىل اهللا عليك«يم گويميهستيم زيرا 
يا ممتحنة «بگو:  اند كه در زيارت حضرت فاطمهچنين روايت كردههم

حلقتنا بتصديقنا امتحنِك اهللا الذي خلقِك قبل أن خيلقِك فإنا نسألِك إن كنا صّدقناِك إال أ
اي حضرت فاطمه! خدايي كه تو را آفريد امتحانت نمود پيش از  :»عاليةبالدرجه ال

يم ما را با اهيم كه اگر تو را تصديق كردخواهميو ما از تو  !آنكه تو را خلق كند
  عاليه برساني.ي تصديق به درجه

حال اگر كسي بخواهد معني اين جمالت را بفهمد كه چگونه خدا فاطمه را 
املعنى يف بطن «لق كند امتحان كرده! بايد گفت: اين مصداق پيش از آنكه او را خ

  داند!است يعني معناي اين كالم را فقط راوي مي »الشاعر
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كردن به درجات عاليه به دست حضرت زهرا نيست، درجه ديگر اينكه ملحق
هركسي وابسته به ايمان و عمل خود اوست، مگر كسي با دو كلمه تملق و چاپلوسي 

  ؟!شودمييه ملحق به درجات عال
هايي طوالني كه مملو از هجا و در بسياري از موارد ديگر زيارتناممجلسي در اين

طاووس و د از قول شيخ طوسي و صدوق و مفيد و ابنباشميتملقات و چاپلوسي 
ها از جانب خدا و هكه اين زيارتناماند آنان گفته«د: گويميديگران نقل كرده، و بعد 

بسيار است، مگر  مايه تعجب !»يماهمان آن را مناسب دانستلكه خودرسولش نيست، ب
د هر چه را مناسب ديد به توانميي خود و بدون دليل شرعي متقن هكسي به سليق

  دين خدا اضافه كند؟!
د: حديثي در كيفيت زيارت حضرت زهرا گويميمثالً مجلسي در همين باب 

مثال اين جمله را مناسب  !نداهمناسب ديدوارد نشده ولي اصحاب ما اين زيارات را 
ند اهيعني مناسب ديد .»جة والسالم عليِك يا والدة احلججواحل الويصوزوجة « اند:دانسته

حجت باشند، در حالي كه قرآن فرموده پس از رسوالن  كه شوهر و اوالد فاطمه
  الهي كسي حجت نيست: 

﴿ ٗ ِينَ  رُُّس بَّشِ َّ  َوُمنِذرِينَ  مُّ َ  لِلنَّاِس  يَُكونَ  ِلَ ِ ٱ َ  :النساء[ ﴾لرُُّسلِ ٱ دَ َبعۡ  ُحجَّ َّ
 آور و هشدار دهنده [فرستاديم] تا پس از [آمدن]پيامبراني بشارت«يعني  ]١٦٥
  .»براي مردم نزد خدا حجتي نباشدها آن

فرمايد: پس از پيغمبر ما مي نيز فقط انبياء را حجت دانسته و ÷حضرت علي 
حجت بر مردم  صديگر حجتي نيست و با حضرت رسول  صمحمد حضرت 

 ,بل تعاهدهم باحلجج عىل ألسن اخلرية من أنبيائه, ومتحميل ودائع رساالته«تمام شده است: 
هايي كه بلكه از بندگان با براهين و حجت« :»حّجته صقرنًا فقرنًا, حتى متت بنبينا حممد 

و مراقبت فرمود. پيامبراني كه دارندگان امانت  بر زبان پيامبران برگزيده نهاد، مواظبت
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دند تا اينكه حجت او با پيامبر شمي رسالت الهي بوده و قرني پس از قرني برانگيخته
  .)11(»ما تمام گرديد

آيا بايد سخن قرآن را كه پس از رسوالن حجتي نيست قبول كرد يا سخن 
دانيم و حضرت ر و عزيزتر ميتتر و بزرگديگران را؟ ما دين خدا را از هر چيز مهم

دانيم و راضي نيستيم كسي به عنوان را مروج و مبلغ وتابع دين مي زهرا و ائمه
اظهار ارادت به آنان، دينشان را كم و زياد كند و حجت بتراشد و ترديد نداريم كه 

  ند.ابا آن مخالف خود آنان نه تنها به اين سخنان راضي نيستند بلكه كامالً

  رت ائمه در بقيعباب زيا

مجلسي و شيخ طوسي و ابن طاووس از كسي كه نامي از آن ذكر نشده از  - 1
كه بسياري از اند نقل كردهاي نامه زيارت )12(يكي از ائمه كه او نيز نامش ذكر نشده

يعني » أهيا القوام يف الربية بالقسط«د: گويميجمالتش ضد قرآن است. در جايي چنين 
پادارندگان عدالت در ميان مردم، اي كاش چنين بود و آن امامان  سالم بر شما اي به

بزرگوار عدالت را ميان مردم اجرا كرده بودند، ولي متاسفانه چنين نشد و آنان 
اگر مقصود  »السالم عليكم يا أهل النجوى«د: گويمينشين و مقهور بودند. سپس خانه

ايد دانست كه منحصر به آنان از نجوي مناجات با خدا باشد اشكالي ندارد ولي ب
نيست، و اگر مقصود از نجوي، اسرار الهي باشد كه رسول خدا مخفيانه به ايشان 
آموخته، اين صحيح نيست زيرا دين اسالم دين مخفيانه و زير خرقه نيست بلكه 

  همگاني است. خدا به رسولش فرموده: 

                                           
 .٩١ی البالغه، خطبهنهج -١١
اعالم  یاست که از هر شخص نامعلوم و او نیز از امام نامعلوم ین سستین به ایف مؤمنین و تکلیا سند دیآ -١٢

 ؟ها برسدبه آن
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﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
َّ  َك َنٰ َسلۡ أ ِ و ما تو را نفرستاديم مگر براي « ]٢٨: باس[ ﴾ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إ
  سرّي است و نه نجوايي.پس اسالم نه  »مردم ىهمه

يعني با شما بد كردند و شما گذشت  »وأيسء إليكم فغفرتم«د: گويميسپس 
يد؟ چرا شب و روز گويميكرديد. بايد گفت: اگر ايشان گذشت كردند پس شما چه 

يي و غوغا و جنجال و لعن و طعن برپا سرا ي مظلوميت ايشان نوحهبه بهانه
نبخشد؟! سپس خان ببخشد ولي شيخ علييد؟ آيا درست است كه شاه كنمي
يعني همانا كه شما ستونهاي دين و اركان  »إنكم دعائم الدين و أركان األرض«د: گويمي

دين ما راهنماي  ،ما تابع دين هستيماند زمين هستيد. در صورتي كه خود ائمه فرموده
كه اركان زمين يعني چه؟ و هستيم نه ركن آن و نه اصل آن و نه فرع آن. ديگر اين

ئمه اها به دستور خود مقصود از اين همه تملق چيست؟ آيا اين تملق و چاپلوسي
يد؟ آيا آنان با اين كلمات مانع از كيفر كنمياست يا شما به ميل خودتان اين كار را 

اين كلمات مطيع شما شده و از شما در محكمه عدل الهي ند و با شومياعمال شما 
؟ اگر هدف شما چنين شودمينظر  ند؟ و از خطاياي شما صرفكنميطرفداري 

هذا مقام من أرسف وأخطأ وأقّر بام جني « يد:گويمينيست چرا در آخر همين زيارت 
كه ثناخوان و مداح يعني اين زائر در اين مقام » وأرجي بمقامه اخلالص وأن يستنقذه بكم

شما شده كسي است كه اسراف و خطا كرده و اكنون به جنايات خود اقرار كرده و از 
  شما توقع دارد كه او را خالص كنيد و به واسطه شما نجات يابد.

د به خدا بگويد از جنايات و توانميآيا امام در جوف قبر حاضر و مطلع است و 
نظر فرما، و خدا هم طماع صرف  هاي اين فردها و خيانتگناهان و خطاها و اسراف

پوشد؟! يا اينكه مي د و از تمام قوانين كتاب خود چشمكنميفوري از امام اطاعت 
در عالم برزخ بوده و از شنيدن اين  گونه خبري ندارد و اصالًها هيچامام از اين تملق

ت، و بايد دانست و از اهل اسراف و خطا و جنايت بيزار اس ،چرنديات به دور است
 بردار نيست.كه خدا نيز از قانون خود و از عدالت و اجراي كيفر زشتكاران دست 

اي كاش كسي به چنين زائري بگويد عموجان خجالت بكش، مداحي و تملق را 
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» توبه«كنار بگذار، و به غير از خدا توجه مكن، خدا تنها يك راه نجات به عنوان 
و اسراف و جنايات را ترك كن. مگر امام مامور و برايت گذاشته، برو توبه كن 

موظف است كه از جانيان طرفداري كند؟ و مگر مطيع توست؟ آخر اين چه امامي و 
ي و براي اهكردچه ديني و چه اسالمي و چه كتاب و چه قانوني است كه تو خيال 

  ند؟!اهتو ساخته و پرداخت
تا نمازهايي اند ائر دستور دادهجا براي زباري مجلسي و طوسي و ديگران در اين

  .!بخواند كه اين نمازها از جانب خدا نيست بلكه به دستور و گمان ديگران است
وجدت يف نسخة قديمة من «د: گويميمجلسي زيارت طوالني ديگري آورده و  - 2

يعني اين زيارتنامه را در يك نسخه قديمي كه از  :»مؤلفات أصحابنا فأوردهتا كام وجدهتا
ام. نه اسم ام در اينجا آوردهليفات اصحاب ما بوده يافتم و همان طور كه يافتهتأ

كه كتاب مذكور از كجا و از چه مدركي نوشته شده در دسترس مؤلف و نه اين
 برهان به چشمهايي بياست، ولي در آن زيارتنامه جمالت ضد قرآني و دروغ

  د: گويميئمه ااز آن جمله در تعريف  ،خوردمي
﴿ َ َحدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ  َو

َ
[خداوند] كسي را در حكم  و«يعني  ]٢٦: الكهف[ ﴾اأ

  . »دكنميخويش شريك ن
 و شراكت در ملك و حكم او شرك و مشمول اين آيه است كه خداوند به پيامبر

  فرمايد: مي
ۡشَ  لَئِنۡ ﴿

َ
و «يعني  ]٦٥: الزمر[ ﴾٦٥ ينَ ِسِ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَلَُكوَننَّ  َعَمُلَك  َبَطنَّ َلَحۡ  َت كۡ أ

د و بدون هيچ شكي از جمله وشمي اگر شرك بورزي يقينا كه عملت تباه
  .»زيانكاران خواهي بود

ش معلوم اهها كه نه سازندشرك قابل آمرزش نيست، چگونه با اين زيارت گناه
  ند.دهمياست و نه سندي دارد مردم را به سوي شرك سوق 
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 ،يعني شما امامان »تم حفظة ّرسه ومهبط وحيه ومعادن أمره وهنيهأن«د: گويميچنين هم
يد! آيا واقعاَ باشميهاي امر و نهي او  راز نگه داران او و محل نزول وحي او و معدن

   فرمايد:مي خدا دين سرّي آورده در حالي كه قرآن

ٰ  َءاَذنُتُكمۡ  َفُقۡل ﴿ َ َ  ٓ كه شما را به صورت پس بگو «يعني  ]١٠٩: االنبياء[ ﴾ءٖ َسَوا
  . »يكسان آگاه كردم

  كه برخي مطالب دين را سرّي فقط به بعضي از اشخاص اعالم نموده باشم.نه آن
چنان مستور و به صورت سرّي باقي بماند يا نه؟ كه آيا اين سرّ بايد همديگر آن

 اي برايشان دارد!؟ آنان نبايد فضولياگر آري، پس چه ربطي به مردم و چه فايده
نقل ها كتاب كنند و انبياء و ائمه نيز حق ندارند آن را افشا كنند. و اگر قرار است در

  شود ديگر چرا آن را سرّ بناميم؟!و به مردم تعليم 
ئمه نيز اخود كه چنان األنبياء وحي قطع شده است،كه با وفات خاتم نكته دوم آن

يعني » ي به الرسل, و ختم به الوحيفقفّ «فرموده:  ÷از آن جمله علي  ،نداهاين را فرمود
. پس هر كس پس از )13(او را پس از همه پيامبران آورد و وحي را با او ختم نمود

مدعي وحي براي امام و يا غير امام باشد از اسالم خارج است و مهبط  صپيامبر 
  بوده است و بس. صوحي فقط رسول خدا 

يعني [خداوند] شما را  »الذنوباجتباكم للخالفة وعصمكم من «د: گويميچنين هم
براي خالفت برگزيد و از گناه معصومتان كرد. اگر خدا آنان را براي خالفت برگزيد 

البالغه خالفت را در نهج ÷پس چرا اكثر آنان موفق به خالفت نشدند و چرا علي 
فرمايد: هر كس را كه مي د و در مكتوب خوددانميبه انتخاب مهاجرين و انصار 

فان «ين و انصار براي خالفت و امامت انتخاب كنند خدا به آن خشنود است؛ مهاجر
يعني پس اگر بر شخصي اتفاق كردند و » اجتمعوا عىل رجل وسّموه إمامًا كان ذلك هللا ريض

                                           
 .١٣٣ی البالغه، خطبهنهج -١٣
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كه آنان نسبت به تر اين. و مهم)14(او را امام و پيشوا ناميدند، رضايت خدا در آن است
كردند. ممكن نيست خدا كسي را براي خالفت مي نيازي رغبتي و بيخالفت اظهار بي

د بلكه بايد صفتش چنين باشد كه كنميرغبتي خود را اظهار انتخاب كند كه او دائماً بي
 »واهللا ما كانت يل يف اخلالفة رغبة وال يف الوالية أربة«براي مقام الهي قيام كند نه آنكه بگويد: 

  .)15(فت رغبتي داشتم و نه به واليت نيازي داشتميعني به خدا سوگند كه نه به خال
» رددگو شما را از گناه معصوم « »وعصمكم من الذنوب«ديگر آنكه اگر جمله 

فإين لست يف نفيس «فرمايد: مي در خطبه خود ÷صحيح باشد، چرا حضرت علي 
ار م و در كداننمييعني خود را باالتر از خطا » بفوق أن أخطي وال آمن ذلك من فعيل

فتجاوزت بعض «فرمايد: مي »كميل«و يا در دعاي  )16(.خويش از خطا ايمن نيستم
يعني از برخي حدودت تجاوز كردم و برخالف بعضي  »حدودك وخالفت بعض أوامرك

  از اوامرت عمل نمودم.
را بپذيريم و بدانيم كه عصمت به اراده » عصمكم اهللا«عالوه بر اين، اگر جمله 

د گناه كند و مانند درخت گُلي است كه توان توانمياً شخص ند، نتيجتباشميخدا 
عصيان امر الهي را ندارد و اين فضيلت نيست و برخالف قرآن است كه در آن 

كه  )33/االحزاب(خداوند بشر را بين طاعت وعصيان مخير نموده است. و آيه تطهير 
در واقع  ،نددانمي» عصمت تكويني«در قرآن آمده و برخي به غلط آن را دليل بر 

تطهير به ي منظور از آن طهارت تشريعي است نه تكويني و لذا قبل و بعد آيه
مسلمين خواسته ي تكاليف شرعي امر و نهي شده، و طهارت شرعي را خدا از همه

   فرموده: صطور كه به اهل بيت رسول و همان

                                           
 البالغه، مکتوب ششم.نهج -١٤
 .٢٠٥ی البالغه، خطبهنهج -١٥
 .٢١٦ی البالغه، خطبهنهج -١٦
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ُ ٱ يُرِيدُ  إِنََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ
َ
 ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

خواهد هر گونه پليدي را از شما اهل بيت مي يقيناً كه خدا« :يعني ]٣٣:  االحزاب[
  . »دور سازد و پاكتان گرداند

  .)17(]٦: دةاملائ[ ﴾ِلَُطّهَِرُكمۡ  يُرِيدُ ﴿ و به همه مؤمنين نيز فرموده:
يعني خدا شما را بر  »ضلكم بالنوع واجلنسو ف«د: گويميو باز در اين زيارتنامه 

ديگر انسانها در نوع و جنس برتري داده است. منظورش اين است كه شما از جنس 
  : مايدفرمي و اين در حالي است كه قرآن از زبان پيامبران ،و نوع بشر باالتريد

ۡ  إِن رُُسلُُهمۡ  لَُهمۡ  قَالَۡت ﴿ َّ  نُ نَّ ِ يعني پيامبرانشان گفتند  ]١١: هيمابرا[ ﴾لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  إ
  ما هم مثل شما بشري بيش نيستيم. 

   فرمايد:مي و نيز

ٓ  قُۡل ﴿ ۠  إِنََّما نَا
َ
  يعني بگو كه من بشري مانند شما هستم.  ]١١٠: الكهف[ ﴾لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  أ

ها گنجانده شده است؟ تا هبيني آن غلوي كه در حق ائمه در اين زيارتناممي آيا
را از پيامبران الهي باالتر برده و با صريح قرآن به ها آن كه مقاماند لو كردهجايي غ

  .اند!مخالفت برخاسته
بشري بوده از نوع و جنس ديگران و امتيازي بر بقيه نداشته است  صرسول خدا 

  ده است.شمي به جز آنكه در كنار بشر بودنش از جانب خداوند حق بر او وحي نازل
د: گويميكفر آميز و خرافات اين زيارتنامه اين است كه  و از ديگر جمالت

را  ÷كه در آن شمشير علي  ,»أودعكم مواريث األنبياء كتابوت احلكمة وسيف املرتىض«
را از زمره انبياء  ÷خواسته علي در رديف مواريث انبياء قرار داده است، و شايد مي

                                           
ا کتب ین جانب و یترجمه ا» رهنمود سنت در رد اهل بدعت«از جمله  ید به کتب کالمیه باین آیدر مورد ا -١٧

» ئمهار و عالقه آن با عصمت یه تطهیآ«ه به کتاب ین آتر در مورد ایگر مراجعه شود. برای تفاصیل بیشید
رهنمود سنت در رد « ن کتاب و کتابید.ایمراجعه کن یمحمد ه، ترجمه فاطمینیحس ینوشته د/عبدالهاد

  :کتابخانه عقیدهت یاز جمله سا یاسالم یهاتیدر سا یکیصورت الکترونه ب »اهل بدعت
 )www.aqeedeh.com( ناش یقابل دسترس) .ر) است  
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مداحي كرده و اين كاري است جا مفصل تملق و م كه در اينبينيقلمداد كند. و مي
كه خدا از آن نهي نموده و هيچ امامي به اين كارها راضي نيست. وقتي در صفين 

از آن حضرت ستايش كرد، جنابش از آن شخص  ÷يكي از اصحاب حضرت علي 
إن من حق من عّظم جالل اهللا يف نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصّغر «منزجر شده و فرمود: 

واستامع  ,كل ما سواه ...وقد كرهت أن يكون جال يف ظنكم أين أحب اإلطراءعنده لعظم ذلك 
يعني شايسته است كسي كه جالل پروردگار در خود  »الّثناء ولست بحمد اهللا كذلك

بيند و مقام حق در دلش عظمت دارد، همه چيز جز حق در نظرش به بزرگ مي
هنتان بگذرد كه مدح و پسندم كه از ذسبب عظمت الهي كوچك آيد... و من نمي

سپاس آن خدايي را كه چنين  ،دارمستايش خويش و شنيدن ثناي خود را دوست 
  ند.اه. البته الزم به ذكر است كه تمام ائمه اين چنين بود)18(نيستم

با چنين زياراتي كه پر از رسوايي است توقع دارند  راويانعجيب است كه 
ند كه در روزهاي خاصي اهكردا سعي مشغول باشند و لذها آن همواره مردم به

ند! اهخوانده شود و بدين سبب تقريباً يك پنجم سال را از ايام مخصوصه قرار داد
را ها آن ي ساخته و در كتابشاهمجلسي در بحار از هر عالمي به سليقه خود زيارتنام

اقد ها ف(اجازه) دخول دانند تمام اذنِكه اهل تحقيق ميجمع كرده است، حال آن
هايي هتاليف ابن قولويه نيز زيارتنام» كامل الزياره«مدرك صحيح است. مجلسي از 

ذكر كرده كه فاقد  صبراي حضرت حمزه و ابراهيم فرزند كوچك حضرت رسول 
روايتي آورده » سهل بن زياد«جا از راوي جعالي و كذابي به نام سند است! در همين

در مسجد فضيح نشسته بوديم  صخدا  من و رسول«فرمود:  ÷المؤمنين كه امير
كه رسول خدا سرش را در كنار من گذاشت و خوابيد تا اينكه وقت نماز عصر شد 
و من دلم نيامد كه سر رسول خدا را حركت دهم و بر زمين بگذارم تا برخيزم و 

كه وقت نماز عصر فوت شد و رسول خدا بيدار نماز عصر بخوانم، صبر كردم تا اين

                                           
  .٢١٦ی البالغه، خطبهنهج -١٨
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علي نماز خواندي؟ گفتم نه، فرمود چرا؟ گفتم: نخواستم شما را اذيت شد و گفت: 
هاي خود را بلند كرد و گفت كنم، سپس رسول خدا برخاست و رو به قبله دست

خدايا خورشيد را برگردان تا علي نماز بخواند، سپس خورشيد برگشت به وقت 
ن راوي خواسته براي اي !ي غروب كرداهگاه مانند ستارعصر تا من نماز خواندم، آن

را از يك مسلمان  ÷امام معجزه بتراشد، اما فكر نكرده كه مقام و خلوص علي 
تر قرار داده است، زيرا حضرت امير ترك نماز را كه حرام است مرتكب شده تا پايين

رسول خدا بيدار نگردد، آيا براي هيچ مسلماني هرچند ضعيف االيمان باشد درست 
د تا آن دارميالشأن اسالم چنين گامي بر  فداكار و عظيماست در مورد پيامبر 

حضرت راضي شود در آن كار نماز مؤمني قضا شود ولي او از خواب عصر خويش 
چنين داستاني ساخته  ÷بيدار نشود، كه اين راوي جاهل درباره حضرت علي 

 داشته بيش از ديگران صبا معرفتي كه به احوال پيغمبر  ÷است؟! يقيناً علي 
حضرت  معتقد بوده كه رسول اهللا از قضا شدن نمازش ناراحت خواهد شد و قطعاً

علي، عصيان ترك نماز را كه نه متضمن ثواب بود و هم موجب رنج و ناراحتي 
، پس شدميشد و در يك كالم كاري بود مبغوض خدا و رسولش مرتكب نپيامبر مي

مدي ترك نماز شده، چگونه ممكن است خداوند براي كسي كه مرتكب عصيان ع
خورشيد را بازگرداند؟ ديگر آنكه زمان از دست رفته قابل برگشت نيست و چون 
خورشيد غروب كرد و زمان عصر گذشت، با بازگشت مجدد خورشيد احياء 

، و شودمي، بلكه رجوع خورشيد در زمان ديگري غير از زمان قبلي واقع شودمين
ترك نماز بوده، ديگر  صبه خاطر پيامبر ش در آن لحظه اهاساساً اگر علي وظيف

بافد! نفهميده كه چه مي لزومي به برگشت خورشيد نيست. اين راوي دروغگو اصالً
كه چرا هيچ يك از مردم متوجه بازگشت خورشيد و غروب دوباره آن تر اينجالب

عالوه بر اين آيا حديث مذكور با  ،»سهل بن زياد«آن غلو كننده كذاب نشدند مگر 
  فرمايد: رآن كريم موافق است؟ خداوند ميق
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رَ ﴿ مۡ ٱ لَُكمُ  وََسخَّ ٓ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ و (خداوند) برايتان « :يعني ]٣٣: ابراهيم[ ﴾ئَِبۡيِ َدا
  . »خورشيد و ماه را كه هر دو در مسير خود در حركت هستند، مسخر فرمود

  فرمايد: و نيز مي
مۡ ٱوَ ﴿ َّهَ  َتَقّرٖ لُِمسۡ  رِيَتۡ  ُس لشَّ ۚ ل ٰ  ا  َ ﴿و  ]٣٨: يس[ ﴾٣٨ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِيزِ لۡ ٱ ِديرُ َتقۡ  لَِك َذ
مۡ ٱ ٓ  َبِغ يَ ُس لشَّ ن لََها

َ
َ  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ ۡ ٱ َو ۚ ٱ َسابِقُ  ُل لَّ ٞ  لََّهارِ  َبُحونَ يَسۡ  فََلكٖ  ِف  َوُكّ

گاه خود در حركت است، اين تقدير و خورشيد در قرار«يعني  ]٤٠: يس[ ﴾٤٠
نه شايسته خورشيد است كه به ماه برسد و نه شب از «...  »ره داناستخداوند چي

  .»در آسمان در حركتندها آني و همه ،روز پيشي بگيرد
پس خداوند مقرر فرموده كه خورشيد با وضع خاصي حركت كند و پروردگار 
بنا به مصلحت بندگان، ماه و خورشيد را مسخر فرموده كه همواره بانظم و در 

جا ند. و اگر هر يك از كرات از موقعيت خود جا به كنميص حركت مداري خا
خورد و وضع شود و يا حركتشان دگرگون شود تمام منظومات و مدارشان به هم مي

دنيا از آن تغييرات با خبر خوش تغيير شده و بدون ترديد تمام اهلعالم دست
شناس هو يا منجم و ستاردان اين قصه را براي يك فيزيك توانميشوند. حال آيا مي

  قرن بيستم تعريف كرد؟!
هاي هايي پر از تملق فراهم كرده و كتابزيارتنامهاند باري جاعلين تا توانسته
ماهه  18اي از ابراهيم فرزند اند. مثالً در زيارتنامهزيادي از پيش خود نوشته

ساله، رقيق القلب  كه كودك دواند البد چنين پنداشته اند!شفاعت خواسته صپيامبر
ند او را فريب دهند و او هم با گوش دادن به توانميدل بوده و به راحتي  و نازك

گردد! و يا در بختي و آمرزش و سعادتشان ميسخنان و تملقات ايشان وسيله خوش
راغبًا إليك يف الشفاعة أبتغي بزيارتك خالص نفيس «زيارت حضرت حمزه آمده است كه: 

نار استحقها مثيل بام جنيت عىل نفيس هاربًا من ذنويب التي احتطبتها عىل ظهرك  متعوذًا بك من
يعني من زائر به  :»فزعًا إليك رجاء رمحة ريب أتيتك من شقة بعيدة طالبًا فكاك رقبتي من النار

به شفاعتت براي آزادي خود رغبت دارم، از آتش  ،م و با زيارتم از تواهسوي تو آمد
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چون من را به سبب جنايتي كه بر خود رم از آن آتشي كه شخصي همببه تو پناه مي
 م فرارياهم مستحق آن شده است، از آن گناهاني كه بر پشت خود به بار بستاهكرد
ام و م، به اميد رحمت پروردگارم از راه دوري نزد تو آمدهاهم و به تو پناه بردهست

  م.هست طالب آزادي گردن خود از آتش
ضد دستور خدا و فرمان شريعت است، زيرا قرآن فرموده به  تماماً اين جمالت

غير از خدا به هيچ كس پناه نبريد و از غير خدا ياري نخواهيد و شفاعت به خواهش 
يد به اهشما و به اختيار غير خدا نيست و اگر پشت خود را از بار گناه سنگين كرد

آمرزد، و كسي را از گناهان خود ا ميدرگاه الهي توبه كنيد. اگر توبه كنيد خدا شما ر
كس حق ندارد در گناه مردم تجسس كند و مطلع گردد. ولي اين هيچ ،آگاه نسازيد

بيچاره نادان خدا را رها كرده و قانون خدا و دستور و كتاب و آياتش را ناديده گرفته 
حل خواهد و گمان كرده كه راه آزادي خود را مي است. از حضرت حمزه 

به دست آن حضرت است. خدا به گناهكار فرموده من در تمام احوال با تو  امور
هستم و از اعمال و گناهانت آگاهم و بر تمام مقدرات تو عالم و بر ضرر و نفع تو 
قادرم، ولي اين نادان به آيات خدا توجه نكرده به قول خودش مسافتي بعيد را 

خبر  د كه حضرت حمزه از دنيا بيندانمياما  ،پيموده تا حضرت حمزه را يافته است
د، و با گناهكاران و روميشهداي ديگر شاد وخرم به دارالسالم بهشت است و با 

   كذابان كاري ندارد. خدا به رسولش فرموده فقط به خدا پناه ببر:

ُعوذُ  رَّّبِ  َوقُل﴿
َ
ٰ  ِمنۡ  بَِك  أ َيٰ ٱ تِ َهَمَز ُعوذُ  ٩٧ ِطيِ لشَّ

َ
ن َرّبِ  بَِك  َوأ

َ
 ﴾٩٨ ونِ ُضُ َيۡ  أ

برم و و بگو: پروردگارا از وساوس شياطين به تو پناه مي«يعني  ]٩٨ ,٩٧:  املؤمنون[
  . »برم به تو از اينكه نزد من حاضر شوندپناه مي

  و نيز فرموده: 
ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ ﴿ ِۚ ٱب پس به خداوند پناه «يعني  ]٢٠٠: االعراف[ ﴾٢٠٠ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  ۥإِنَّهُ  َّ

  . »شنوا و دانا استببر، اوست كه 
   و فرموده:
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ٓ  قُۡل ﴿ َما دۡ  إِنَّ
َ
ْ أ ٓ  َرّبِ  ُعوا َ ۡشِ  َو

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
ٓ  إِّنِ  قُۡل  ٢٠ اأ مۡ  َ

َ
َ  اَضّٗ  لَُكمۡ  لُِك أ  ارََشدٗ  َو

ِ ٱ ِمنَ  ُيَِيِن  َلن إِّنِ  قُۡل  ٢١ َحدٞ  َّ
َ
ِجدَ  َولَنۡ  أ

َ
 ,٢٠: اجلن[ ﴾٢٢ َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ

خوانم و احدي را شريك او بگو فقط پروردگارم را به دعا مي« :يعني ]٢٢
گردانم، بگو من مالك زيان و يا هدايت شما نيستم، بگو يقيناً كه هرگز هيچ نمي

  .»د و هرگز جز او پناهي نخواهم يافتدهمياحدي مرا از [قهر] خداوند پناه ن
 :يعني »وال مفّر إال إليك إهلي ال مفزع«: مايدفرمي در دعايي صو رسول خدا 

فرماييد پروردگارا هيچ پناهگاه و گريزگاهي جز به سوي تو وجود ندارد. مالحظه مي
  ند!اهها گنجاندهچقدر خرافات و مطالب خالف قرآن در اين زيارتنام

 »أهلمني طلب احلوائج عنده«د: گويمي چنين در زيارتنامه حضرت حمزه هم
ده كه نزد حمزه طلب حاجت كنم! اما در واقع خدا به او يعني خدا به من الهام كر

 در دعاي خود ÷امام سجاد  !الهام نفرموده بلكه شيطان به او الهام كرده است
ستايش سزاوار آن خدايي است  :»احلمدهللا الذي أغلق عنا باب احلاجة إال إليه«: مايدفرمي

كه فقط به سوي او كه تمام درهاي طلب حاجت را به روي ما بست مگر آن دري 
يعني جز از @»ال أطلب الفرج إال منك«و نيز در جاي ديگر فرمود:  ،)19(دوشمي منتهي

  .)20(تو طلب گشايش [در كارهايم] را نخواهم كرد
ند كه هيچ وجه صحتي در اهباري خرافيون اعمال و زياراتي را براي قبور ذكر كرد

ء براي حضرت ابوطالب و م چرا علماداننمي«د: گويميشرع ندارد، مجلسي 
و حضرت  )21(چنين براي عبدمنافو هماند عبدالمطلب زيارتي در كتبشان نياورده

جواب اين سوال خيلي روشن  !»كه قبرهاي ايشان در مكه معروف استخديجه، با اين

                                           
 سجادیه، دعای اول.ی صحیفه -١٩
 ».یابوحمزه ثمال« یح الجنان، اواخر دعایمفات -٢٠
 یجناب مجلس یمسلمان نبوده، ول» عبد مناف«کنم که ین نکته جلب میرا به ا یتوجه خواننده گرام -٢١

  ارتنامه ندارد؟!.یز یکند که چرا ویتعجب م
  ا نرفت.(ناشر)یر اسالم از دنحتی ابوطالب هم ب  
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ها صحتي نداشته و يا سازندگان زيارتنامه براي زيرا اين زيارتنامه ،و واضح است
مگر بايد براي هر قبري كه  اند!ه براي ايشان فرصت كافي نيافتهساختن زيارتنام

اند براي اينها ذكر نكردهاي معروف بود، زيارتنامه ساخت؟! خدا را شكر كه زيارتنامه
چنين براي صد و بيست و چهار هزار بايست براي ابوذر و سلمان و ... و هممي وگرنه

هللا والدين رسول اسالم، وحضرت جعفر، و پيغمبر و اوالد ايشان و براي آمنه و عبدا
  اينان هزاران زيارتنامه بنويسند!مقداد و عمار و ابن مسعود و مالك اشتر و غير 

العابدين و خانه امام نويسد در مدينه در منزل حضرت زين باز مجلسي مي
هاست كه هاي ايشان قرنهسته است كه خانداننميصادق نماز بخوان. گويا مجلسي 

  نيز معلوم نيست.ها آن ل گرديده و حتي حدودمنتق ب شده و زمينش به ديگرانخرا

  »فضل نجف و آب فرات«انگيز باب حيرت

هاي زمين بوده تر از تمام كوهمجلسي روايت كرده كه نجف كوهي بزرگ - 1
فرزند آن حضرت به آن كوه پناه برد، خدا به آن  ÷است، چون در ايام طوفان نوح

برد؟ كوه از ترس خطاب، مي كه آيا كسي از عذاب من به تو پناهكوه خطاب كرد 
قطعه شد و تبديل به شن نرم گرديد و به طرف شام رفت و ناپديد شد! قطعه 

يم مگر كوه عصيان كرده بود، اگر مجرمي به كوهي پناه برد آيا كوه مقصر پرسمي
  ها از ترس به شن نرم تبديل شوند!است؟ در اين صورت بايد تمام كوه

بوده و هر شب در آن زلزله » بانقيا«مجلسي روايت كرده كه نام زمين نجف  - 2
با فرزندش از آنجا گذشت و شبي خوابيد  ÷شد، چون حضرت ابراهيم مي
ي نيامد، اهي رخ نداد، مردم تعجب كردند و گفتند چه شده كه امشب زلزلاهزلزل

خواستند تا در آنجا  ÷ند، مردم از ابراهيم اهش آنجا خوابيداهگفتند پيرمردي با بچ
بماند، ولي آن حضرت نپذيرفت وگفت اين زمين را به من بفروشيد، گفتند مال 

خرم و آنجا را به قيمت هفت بز و چهار االغ خريد، خودت، گفت خير من آن را مي
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زراعتي دارد و نه  جا را خريدي؟ نهفرزندش گفت: اي خليل الرحمن براي چه اين
داني كه خداي عزوجل از پشت اين زمين هفتاد تو نمي ،ي؟ گفت: ساكت شواهفائد

شوند و هر كدام از آنان كند كه بدون حساب وارد بهشت ميهزار تن را محشور مي
. بايد دانست كه هيچ كس حتي انبياء و اولياء بدون !كنندبراى مردم بسيار شفاعت مي

  خدا فرموده: كه چنان شوندد بهشت نميحساب و سؤال وار
ِينَ ٱ لَنَّ فَلَنَۡس ﴿ رۡ  لَّ

ُ
ۡ ٱ لَنَّ َولَنَۡس  ِهمۡ إَِلۡ  ِسَل أ بدون « :يعني ]٦: االعراف[ ﴾٦ َسلِيَ ُمرۡ ل

كنيم و از ترديد ما از كساني كه رسولي برايشان فرستاده شده بازپرسي مي
  .»كنيمپيامبران نيز بازپرسي مي

توان بوده و با اين قبيل احاديث نمي ولئچون ديگران مسيز همپس اهل نجف ن
  از كسي سلب مسؤوليت نمود.

رفت، حضرت  ÷و باز روايت كرده كه مردي از اهل كوفه به نزد امام باقر  - 3
ي؟ گفت: نه، فرمود: هر جمعه؟ كنمياز او پرسيد: آيا تو هر روز از آب فرات غسل 

يم گويميامام فرمود: پس تو از خير محرومي!  ،نه گفت: نه، فرمود: هر سال؟ گفت:
  البد از اسالم هم محروم بوده زيرا اسالم خير است.

روايت كرده كه چهار نهر است كه از بهشت  ÷و نيز از قول حضرت امير - 4
باشد، نهر آب بهشت همان فرات است و نهر عسل همان رود نيل مصر است، و مي

توان و نهر شر همان رود جيحان است! بنابراين مينهر خمر همان رود سيحان است 
 صي محمدگفت خدا فضلي به اهل بهشت ندارد، زيرا همان نهرهايي كه در سوره

  فرموده در دنيا به مردم داده است!
در همين باب روايت كرده كه امام صادق فرمود دو رود از رودهاي دنيا  - 5

البد نهرهاي ديگر همه  !يعه استرود نيل و فرات ولي رود فرات ش ،مؤمن هستند
روايت كرده كه چهار مكان ايام طوفان از  ÷و باز از امام صادق  !اندكافر يا سني

 !المعمور و نجف و كربال و طوسبيت ،خدا ياري خواستند و خدا آنان را باال برد
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كه اگر نجف وكربال و طوس اند؟ ديگر آنمعلوم نيست چرا مكه و مدينه فرياد نكرده
  اند؟!اند پس چرا هنوز روي زمينالعمور باال رفتهيا بيت
جا نجف اين است كه هر كس در آنهاي مجلسي ادعا كرده كه از ويژگي - 6

هايي بميرد عذاب قبر و حساب و كتابي ندارد! و دليل متقن جناب مجلسي خواب
جناب  !آقاي مجلسي خواب استي يكي از ادله شودميمعلوم  اند!است كه ديده

ي را آوردند در كوفه روي سكوي مقابل قبر حضرت اايشان نقل كرده كه جنازه
مسلم گذاشتند يكي از حاملين جنازه چرتش برد، ديد كسي از دور با صداي بلند به 

د: بيا زود به حساب او برسيم قبل از آنكه به سرحد نجف برسد كه گويميديگري 
ي نخواهيم داشت، اين مرد از چرت خود ديگر براي محاسبه اعمالش به او دسترس

بيدار شد و فوراً جنازه را برداشتند و او را به نجف وارد كرد واز حساب و كتاب 
كفايتي يم نعوذ باهللا تقصير خدا است كه مامورين بيگويمي !مامورين الهي فراري داد

شايسته  ند، چنين خدايي واقعاًدهميگماشته كه بندگان را از محاسبه اعمال فراري 
  ولي خداي قرآن غير از اين است و فرموده:  !باشدكتابي مثل بحار مي

َ  ۦبِهِ  زَ ُيۡ  اءٗ ُسوٓ  َمۡل َيعۡ  َمن﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۥَلُ  َيِدۡ  َو َ  اَولِّٗ  َّ : النساء[ ﴾١٢٣ انَِصيٗ  َو
د و هيچ وشمي هر كس عمل بدي انجام دهد، به سبب آن كيفر داده« :يعني ]١٢٣
  .»و فريادرسي جز خدا نخواهد يافت ولي

د از حكومت و توانميند و كسي ناهدر دستگاه خداي حقيقي بندگان هيچ كار
ها نيز كاري به قرآن ندارند، و سر و كارشان با خوانكيفر او بگريزد. متأسفانه روضه

  .!ها بسيار سودمند استهاي مجلسي است زيرا براي دكانشان مثل اين خوابخواب
ها و مجلسي در باب دوم همين قسمت به خيال خود با استناد به خواب - 7

كه  ÷كرامات و روايات غلوكنندگان خواسته تا اثبات كند كه مدفن حضرت امير 
وجه نيست تقريباً تا دو قرن مجهول بوده در نجف است! البته اين اصرار وي نيز بي

وقوفات و نذورات و درهاي زيرا اگر مدفن حضرت معلوم نگردد آن همه در آمد م
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و بازار  !ماندمي هاي بسيار مهملهاي طال و جواهرات وكاخزرين و گنبد وگلدسته
  !شودميگروهي كساد 

د: به نجف رفتم و گويمييكي از علماي معاصر به نام آيت اهللا خالصي 
ها و گنبد زرين و در و پيكر طال و سيمين و جواهرات ثمين را ديدم و گلدسته

 صخوابيدي و لذا رسول خدامي گفتم: يا اميرالمؤمنين! شما در زندگي روي خاك
شما را ابوتراب خطاب كرد، در اين فكر بودم كه ناگاه بوي متعفني بارگاه آن 

اي را از راه دور براي طواف حضرت را فرا گرفت و معلوم شد جنازه گنديده
و  صاست و رسول خدا ها بدعت تريندر حالي كه اين كار از بزرگاند، آورده
و شرع اسالم حمل جنازه از شهري به شهر اند، از طواف بر قبر نهي كرده ائمه

تا در شهرهايي اند پسندد، ولي متصديان امور دين مردم را آگاه نكرده ديگر را نمي
به هاي بسيار گزاف نخرند! گونه قبرها را به قيمتمانند نجف و مشهد و قم و ... اين

گونه خراب كنند، مگر اين شهر گذاريد فضاي بارگاه را اينمي خدام گفتم: چرا
هاي متعفن كه هاي همين تابوتبهداري ندارد، گفتند: اي آقا خبر نداري از چوب

  فرستند!مي سازند و به اطرافمي خرماي هداراي ميكروب است، جعب

  ÷باب فضل زيارت حضرت علي 

كه خداوند هيچ مخلوقي را اند بن قولويه و ... روايت كردهمجلسي و شيخ مفيد و ا
يي از اين فرشتگان كارشان اين است كه روزي اهبيشتر از مالئكه خلق نكرده است، عد

خدا سالم كنند و بعد به قبر رسولهفتاد هزار از آنان به كعبه وارد شده و طواف مي
كنند و در آسمان ام حسين سالم ميكرده و سپس به قبر اميرالمؤمنين و سپس به قبر ام

ي ديگر همه اهرسد، و به همين تعداد عدروند، و دوباره نوبت به ايشان نميباال مي
به نظر نگارنده هر كس اين حديث را  !آيندروزه تا قيامت براي اين كار به زمين مي

  رت بروند!جعل كرده نظرش اين بوده تا مردم را تحريك كند كه هر روز هزار بار به زيا
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زيارت  »عارفًا بحقه«باز در همين باب روايت كرده كه هر كس اميرالمؤمنين را 
د! در حالي كه خود امام يك بار وشمي كند براي او ثواب صد هزار شهيد نوشته

در جنگ احد گروهي از «فرموده:  ÷شهيد شده و ثواب يك شهيد را دارد. علي 
د نشدم، و عدم شهادت بر من بسيار گران مسلمانان به شهادت رسيدند ولي من شهي

يعني بشارت باد تو را  »أبرش فإن الشهادة من ورائك«به من فرمود:  صآمد و پيغمبر 
يعني از » نسأل اهللا منازل الشهداء«فرمايد: و نيز مي )22(»كه در آينده شهيد خواهي شد

 شودميمعلوم . اگر اين روايت را بپذيريم )23(خداوند منزلت شهداء را خواستاريم
(زيارت شده) بيشتر است. زيرا اين روايت مقام شهيد را پايين  درجه زائر از مزور

كه مقام شهيد مقام بسيار وااليي است كه خدا آن را در كنار انبياء و آورده حال آن
  صديقين ذكر كرده و فرموده:

ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  ئَِك فَأ نۡ  لَّ

َ
ُ ٱ َعمَ أ يِقيَ ٱوَ  نَ لَّبِّيِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  َّ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا  ءِ لشُّ

ٰ ٱوَ  آنان همراه كساني خواهند بود كه خداوند به « :يعني ]٦٩:  النساء[ ﴾لِِحَيۚ لصَّ
  .»آنان نعمت بخشيده از [قبيل] پيامبران و صديقين و شهداء و صالحين

 زنده بود كسي نگفت كه زيارت خود امام ثواب ÷تا زماني كه حضرت امير 
كردند كه چرا از نزد خود به مي گفت مردم او را مالمتيك شهيد را دارد و اگر مي

اسالم چيزي افزوده است كه از آن نيست، ولي در قرون بعدي جاعلين روايات هر 
  چه خواستند بافتند!

ي به اهثواب حج و عمر ،در روايت جعلي ديگري آمده كه با هر قدم برداشتن
ي مقبول هثواب دو حج و عمر ،زگشت نيز با هر قدم برداشتندهند و در بازائر مي

در حالي كه خود  شودميخواهد داشت. بنابراين ثواب زائر از صد هزار حج بيشتر 
  امام شايد ده حج نكرده باشد!

                                           
 .١٥٦ی البالغه، خطبهنهج -٢٢
 .٢٣ی البالغه، خطبهنهج -٢٣
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اگر اين روايات را بپذيريم ديگر الزم نيست به جهاد بپردازيم و يا به حج برويم، 
يعني در واقع با اين روايات ارزش يك  !ه كافي استفقط يك بار زيارت قبور ائم

تر است! و مقصد شيطان و استعمار هم همين است، زيرا قبر از خانه كعبه نيز بيش
 كعبه محل وحدت اسالم و مسلمين است، ولي قبرها موجب تفرقه و تشتت ايشان

  د.وشمي

  باب زيارات مطلقه

ه عنوان مدح و تملق و آداب چنانكه گفتيم در ابواب زيارت صدها صفحه را ب
ند تا مردم بيكار شب و روز را به بيهودگي بگذرانند و فقط زيارتنامه اهزيارات پر كرد

  كه خداي تعالي جبرئيل را امين وحي خوانده و فرموده: بخوانند. ديگر آن
َطاعٖ ﴿ ِميٖ  َثمَّ  مُّ

َ
  .»[در ملكوت آسمان] مطاع و امين است« :يعني ]٢١: التكوير[ ﴾٢١ أ

د بگويد كه امام خواهمي »يا أمني اهللا يف أرضه«يم: خوانميولي ما در اين زيارات 
امين خدا بوده ولي معلوم نيست در چه چيز امين خدا بوده است؟ آيا دين او را 

و «د: گويميمورد ديگري منظور است؟ و بعد كه اين حفظ كرده و به كسي نسپرده يا
پيش از كه چنان ت خدا بر بندگانش هستند، ولييعني ائمه حج» حجته علي عباده

ولي اين  )24(اين گفتيم به گفته قرآن بعد از انبياء و رسل حجتي براي مردم نيست
ند كه ائمه حجت هستند. بايد معلوم شود كه ائمه بر اهل زمان گويميها زيارتنامه 

اند؟ اگر نديده و ايشان رااند خود حجتند يا براي مردمي كه پس از صدها سال آمده
، كه با سند صحيح به ما رسيده باشد است ياخبار و آثار ،و دليل حجت كه بگويند

ضد و نقيض و باطل است، آيا ممكن  شانمشكلي حل نخواهد شد زيرا اخبار و آثار
  است حجت ضد و نقيض داشته باشد؟

                                           
  )١۶۵(النساء/ -٢٤
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 تو يعني »أنت أول مظلوم«د: گويمي ÷چنين در اين زيارت به حضرت امير هم
كس باور كرد كه قبل از حضرت امير به هيچ توانمينخستين مظلوم هستي. آيا واقعاً 

كنيم كه اين جمله صحيح است ولي هدف از ظلم نشده باشد؟ حال ما فرض مي
گفتن و نوشتن اين كلمات آيا غير از ايجاد تفرقه و غوغا و طعن و لعن چيز ديگري 

د: گويميكه ديگر اين )25(پيش داشته باشد؟توان در ي مياههست؟ جز آن چه نتيج
يعني من با بصيرت و آگاهي كامل  »جئتك عارفًا بحقك مستبرصًا بشأنك معاديًا ألعدائك«

ام و با دشمنانت دشمن هستم! در حالي كه در اين زمان به زيارتت آمده ،در حق تو
اند تغيير دادهجز همين زائريني كه به نام زيارت، اصول و فروع دين آن حضرت را 

نيست، زيرا ايمان به خدا و رسول و قيامت، اصول دين  ÷كسي دشمن علي 
هست، ولي اين زائرين به نام مذهب اصول و فروع دين علي را كم و زياد  ÷علي
ست و خود را و يا ايمان به خود و دانميخود را تابع دين  ÷ند. علي كنمي

ايمان به او را اصل دين  ،ين زائراندانست، ولي انمي اوالدش را از اصول دين
ند شوميند! آيا خوانندگان اين زيارتنامه متوجه اين همه موهومات و خرافات ندانمي

  اند؟و فقط به جمالت مسجع آن قناعت كرده
در اين زيارتنامه پس از تملقات و مداحي بسيار، هدف خود را آشكار كرده كه 

ن او به شفاعت است. شايد گمان كرده كه خدا دادن امام و وادار كردآن هدف فريب 
فاشفع يل إىل ربك يا موالي فإن «د: گويميخورند، لذا مي و امام با اين جمالت فريب

يعني اي سرورم برايم نزد پروردگارت شفاعت كن زيرا تو » لك عند اهللا مقامًا معلوماً 
به اختيار امام كه اين انزد خدا مقام وااليي داري. آيا شفاعت به اختيار زائر است ي

است؟ آيا خدا بايد مشخص كند كه كدام بنده مقصري قابل شفاعت است يا ائمه؟ 
   فرمايد:شناس است؟ خداوند ميآيا امام هم مانند خدا بنده

                                           
ها برای ایجاد خصومت و آن از که آیدمی صفوی جوی این جمالت فقط به کار سالطین خبیث و تفرقه -٢٥

 کینه درمیان مسلمین استفاده کنند.
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ِيٱ َذا َمن﴿ َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ يَشۡ  لَّ ِ يۡ  َبۡيَ  َما لَمُ َيعۡ  ۦۚ نِهِ بِإِذۡ  إ
َ
: البقرة[ ﴾َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ أ

اجازه خدا (براي ديگران) در نزد او تواند بدون چه كسي مي« :يعني ]٢٥٥
  .»داندشفاعت كند، اوست گذشته و آينده ايشان را مي

ند و نه ائمه و اين زائر بيهوده طمع كرده و وقت هست شناسپس نه انبياء بنده
  د.كنميخود را ضايع 

بحق حممد وعيل وفاطمة واحلسن «د: گويميكه در دعاي ديگري اشكال ديگر اين
پدر  توانميراستي ائمه چگونه پدران زائرند؟! آيا به حضرت زهرا » واحلسني آبائي
ها را جعل كرده است؟ آيا مقصودشان هيم چه كسي اين زيارتنامداننميگفت؟ ما كه 

 ÷كردن شيعه بوده است؟ بعد از اين زيارت، از حضرت باقر  گول زدن و مغرور
خواند مگر روايت ديگري جعل كرده كه هيچ كس از شيعيان ما اين زيارتنامه را نمي

د و به قائم روميرا مهر كرده باال ها آن كه دعاي او در صفحاتي از نور كه محمداين
 آيا با جعل اين روايات خواسته كه مسخره !دمانميآل محمد تسليم شده و محفوظ 

كردن آن به دست حضرت محمد و سپردن به قائم آل  كند؟ زيرا باال رفتن و مهر
اي دارد؟ عالوه بر اين زماني كه كننده چه فايده محمد كه آن را حفظ كند براي دعا

اين حديث را به راوي گفته قائمي وجود نداشته است تا دعاي او را  ÷امام باقر 
چگونه دروغ اند انستههاي اين احاديث ندهنزد قائم ببرند و او آن را حفظ كند؟! بافند

  ببافند!
اللهم عبدك وزائرك وعىل كل مأيت «د: گويميت گذاشته و بر خدا منّ 14در زيارت 
ت كه به زيارت تو آمده حقي بر تو دارد زيرا براي اهخدايا بند يعني» حق ملن أتاه وزاره

م هر واردي حقي بر مورودش هست كه بايد آن را ادا كند! آيا تا اين اندازه ه
  زيارت كرد. توانميندانسته است كه خدا را ن

خوانده ومقصود او  »صاحب امليسم«المؤمنين را در قسمتي از يك دعاي ديگر امير
 كند و نشاناين است كه حضرت با عصا صورت مؤمنان و كافران را داغ مي

ار را اين ك ،ي استاهگذارد كه فالني مؤمن و يا فالني كافر است. و اين كار بيهودمي
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د؟ اگر براي شناساندن به خدا و يا به مامورين الهي باشد كه آنان كنميبراي چه 
 به مردم است كه شناخت مردم ازها آن احتياج به نشاني ندارند و اگر براي شناساندن

اي ندارد و در قيامت نيز اين كار مفيد نيست زيرا مؤمنين در هيچ فايده و نتيجهها آن
ند و به عالمت اضافي وشمي مجرمين و كفار روسياه محشورآن روز روسفيد و 

  نيازي ندارند.
يعني  »إنك باب اهللا وإنك وجه اهللا«دهم كه ويد: شهادت ميگمي باز در اين زيارت

م كه تو درِ خدا و صورت خدايي. و اين در حالي است كه خود دهميشهادت 
عنكم دونه باب و إنه لبكل  فام قطعكم عنه حجاب وال أغلق«فرموده:  ÷حضرت امير 

يعني هيچ حجابي شما را از خدا جدا  »مكان, ويف كل حني وأوان, ومع كل أنس وجانّ 
نكرده و هيچ دري را بر روي شما نبسته است و او در هر مكاني و هر وقت و زماني 

ومل جيعل بينك وبينه من «. و فرموده: )26(و با هر جن و انساني همراه و حاضر است
ش كسي را اهيعني خدا بين خود و بين بند »عنك, ومل يلجئك إىل من يشفع لك إليهحيجبه 

حاجب قرار نداده است و بنده را ناچار نكرده كه نزد خدا شفيع و ميانجي تقديم 
يعني درِ [رحمت]  »بابك مفتوح للراغبني«كند: نيز عرض مي ÷. و امام سجاد )27(كند

. در واقع مطالب اين زيارتنامه ضد عقائد )28(تو براي آنان كه ميخواهند باز است
يۡ ﴿در تفسير آيه كه چنان »وجه اهللا يعني صورت خدا«باشد. و اما مي ائمه

َ
 َنَمافَأ

 ْ ِ ٱ هُ وَجۡ  َفَثمَّ  تَُولُّوا جا يعني به هر كجا كه رو كنيد خدا را همان ]١١٥: البقرة[ ﴾َّ
روايت شده كه  ÷از حضرت امير زيرا  ،وجه خدا توجه او استاند گفته ،يابيدمي

كه هر كس به هر جاي توجه كند با صورت جاييوجه همان ذات او است، از آن
ولي علم و درك خدا ذاتي  ،كند لذا در مورد خدا نيز وجه گفته شدهخود توجه مي

                                           
 .١٩٥ی البالغه، خطبهنهج -٢٦
 .٣١ی البالغه، نامهنهج  -٢٧
 ی سجادیه، دعای روز فطر.صحیفه -٢٨
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است و به همه جا ذاتا توجه دارد. پس وجه او ذات او است. و اگر روايتي از 
  اين حقيقت ذكر شود نبايد آن را پذيرفت. غلوكنندگان برخالف

در صورتي كه امام سالك  »أنت الرصاط املستقيم«د: گويميدر اين زيارتنامه به امام 
صراط مستقيم است نه خود صراط، زيرا آن امام روزي حداقل پنج مرتبه نماز 

ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ :كردهخوانده و در قرائت نماز عرض ميمي َر ۡ ٱ َط لّصِ : الفاحتة[ ﴾٦ يمَ َتقِ ُمسۡ ل
. اگر امام خودش راه راست و صراط »پروردگارا ما را به راه راست هدايت فرما« ]٦

توانست از خدا بخواهد كه مرا به سوي خودم هدايت كن. خود مستقيم بود نمي
  فرمايد: خدا به او ميكه چنان كردهپيغمبر نيز مردم را به صراط مستقيم هدايت مي

ٰ  ِديٓ َلَهۡ  نََّك ﴿ َ ِ ٰ  إ ٰ  ٥٢ َتقِيمٖ مُّسۡ  طٖ ِصَر ِ ٱ طِ ِصَر ِيٱ َّ َمٰ ٱ ِف  َما ۥَلُ  لَّ ٰ لسَّ  ِف  َوَما تِ َو
 ٱ
َ
ٓ  ِضۗ ۡرۡل َ

َ
َ  أ ِ ِ ٱ إ  ٱ تَِصيُ  َّ

ُ
همانا كه تو به راه « :يعني ]٥٣ ,٥٢: الشورى[ ﴾٥٣ ُمورُ ۡل

از آن  ها و زمين هستچه در آسمانكني، راه خدايي كه آنراست هدايت مي
  .»گرددمي اوست، بدانيد كه همه چيز به سوي خدا باز

كه راهنماي مردم به سوي صراط مستقيم بوده نه آن صالنبيين پس خود خاتم
ها به نماز و راه مستقيم الهي هصراط مستقيم باشد! شايد جاعالن اين زيارتنام ،خود

  ند.اهيش خود بافتاند و لذا اين جمالت را از پهكه دين او است معتقد نبود
و  »السالم عليك يا صفوة اهللا يا عمود الدين«د: گويميدر قسمت ديگري از زيارت 

در حالي كه برگزيدگي  ،امام را صفوت اهللا يعني برگزيده خدا خوانده است
مخصوص انبياء است و ستون دين نيز طبق فرمايش رسول خدا نماز است و اگر 

  رود!ام ستون دين از بين ميستون دين امام باشد با وفات ام
متعوذًا بك من نار استحقتها بام جنيت «د: گويميي از اين زيارتنامه به امام اهدر جمل
م اهم و مستحق آتش دوزخ گشتاهيعني از جنايتي كه در مورد خودم كرد» عىل نفيس
دن به براگر چنين باشد كه هر كس مستحق آتش دوزخ بود با پناه  !برممي به تو پناه

مخلوقي ديگر بتواند از كيفر رهانيده شود، در اين صورت خلقت نار و دوزخ و 
عقاب الهي ديگر مفهومي نداشت. عالوه بر اين خدا در چندين جا از قرآن فرموده از 
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حتي به رسول خود فرموده كه فقط به خدا پناه ببر.  ،آتش جهنم به خدا پناه ببريد
 صاند؟ رسول خدا ردن به مخلوق را دادهبكجاي قرآن و سنت دستور پناه 

يعني منزه است آن خدايي كه  »سبحان الذي ال ملجأ وال منجا منه إال إليه«فرمايد: مي
يا َمن ال «: مايدفرمي . و در دعاي ديگري)29(پناهگاه و نجاتي غير از او وجود ندارد

هو, يا َمن ال منجا منه إال إليه, يا َمن ال  مفزع إال إليه, يا َمن ال يستعان إال به, يا َمن ال ُيرجى إال
يعني اي آنكه جز به سوي او پناهگاهي نيست، اي آنكه جز از  »يرصف السوء إال هو

اميد داشت، اي آنكه جز  توانمياو درخواست كمك نتوان كرد، اي آنكه جز به او ن
(دعاي  د دفع شر كند.توانميبه سوي او پناهگاهي نيست، اي آنكه جز او كسي ن

يد كه به تأسي از اهرا نخواند ÷). آيا دعاهاي علي 90و 39و  38جوشن كبير، بند 
يعني  »إنه ال يأيت باخلري إال أنت و ال يرصف السوء إال أنت«د: كنميعرض  صپيامبر 

و جز تو كسي بدي را  ،پروردگارا همانا جز تو كسي نتواند خير و نيكي را بياورد
ال ملجأ و ال منجا من اهللا (منه) إال «كند: ر دعاي ديگر عرض مي. و د)30(دكنميبرطرف ن

 22ي . و با الهام از آيه)31(گاه و وسيله نجاتي غير از خدا وجود ندارديعني پناه »إليه
@»اللهم إنه لن جيريين منك أحد ولن أجد من دونك ملتحداً «: مايدفرمي »الجن«سوره شريفه 

گاهي عذاب تو مرا پناه بدهد و جز تو هيچ پناهيعني خدايا هيچ كس نيست كه از 
از خداوند » الفرقان«سوره مباركه  68. و در دعايي ديگر با الهام از آيه )32(يابمنمي 
پرودگارا! مرا از  :»اللهم واجعلني من الذين ال يدعون مع اهللا إهلًا آخر«كند كه: مي تقاضا

. و فرزند )33(ندخوانميه دعا نكساني قرار بده كه با خداوند معبودي ديگر را ب

                                           
 د بن طاووس.یس» اقبال«حات مربوط به اعمال روز عرفه، به نقل از کتاب یح الجنان، از تسبیمفات -٢٩
 علویه، دعای روز دوم هر ماه.ی صحیفه -٣٠
 علویه، دعای تهلیل و دعای وارد شدن به مسجد.ی صحیفه -٣١
 ».یابوحمزه ثمال« یح الجنان دعاییه، دعای روز بیست و چهارم هر ماه، و مفاتعلوی صحیفه -٣٢
 علویه، دعای روز بیست و دوم هر ماه.ی صحیفه -٣٣
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عرض » االسراء«سوره شريفه  56نيز با الهام از آيه  ÷بزرگوارش حضرت صادق 
اللهم إنك عّريت أقوامًا يف كتابك فقلت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال يملكون «كند: مي

صلِّ  ,ريهفيا من ال يملك كشف رضي وال حتويله عنّي أحد غ ,كشف الرض عنكم وال حتويالً 
يعني پروردگارا! تو در كتابت گروهي را ناپسند  »عىل حممد وآله واكشف رضي

وييد آن كساني را كه غير از خدا گمي اي: بگو اگر راستي و به آنان فرمودهاهشمرد
كردن دار بر طرفرسند به دعا بخوانيد، آنان مالك و عهدهمي بريد به دادتانمي گمان

كه غير از او هيچ ند چيزي را تغيير بدهند، پس اي آنتوانميو ن ضرر از شما نيستند
د، بر محمد و آل او درود دهميسازد و تغيير ننمي كس زياني را از من برطرف

از  ÷به اضافه حضرت علي  )34(.بفرست و هر گونه زيان و بدي را از من دوركن
ه به او پناه ببرد، آن حضرت دنيا به عالم باقي شتافته و در دنيا نيست كه اين غلو كنند

خوردن از ابن ملجم خود را فاني شمرده و فرموده: در وصيت خود پس از ضربت 
اگر از اين ضربت زنده ماندم صاحب  »إن أبق فأنا ويل دمي, وإن أفن فالفناء ميعادي«

. اين )35(من است م و اگر فاني شدم پس فناء وعدهباشمياختيار خون خود 
خواهند با يك سلسله كفريات و خرافات به نام امام كه خود او از غلوكنندگان مي

كرد، خود را به بهانه او از كيفر نجات دهند و با عمل ترسيد و ناله ميمي عذاب خدا
  زهي خيال باطل. !نظر شودشان صرف از جناياتها بدعت به

 به ÷مجلسي در حديث پانزدهم از صفوان جمال روايت كرده كه امام صادق 
هاي كوتاه بردار چون با هر قدمي چون به زيارت حضرت امير رفتي قدم«او فرمود: 

ردد و براي تو صد گمي د و صد هزار گناه محووشمي براي تو صد هزار حسنه نوشته
ردد و براي تو ثواب هر صديق و گمي رود و صد هزار حاجتت برآوردهمي درجه باال

ثواب يك قدم است البد اگر تا به  ،د كه اينتوجه داري !ودشمي هر شهيدي نوشته
در صورتي كه خود حضرت  !قبر برسد ثواب ميلياردها صديق و شهيد خواهد داشت

                                           
 ره.یت و غیعافی هیات الصالحات) باب سوم در ادعیح الجنان (الباقیمفات -٣٤
 .٢٣ی البالغه، نامهنهج -٣٥
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ثواب يك شهيد داشته چون يك بار بيشتر شهيد نشده است، و تمام ائمه  ÷امير 
كردند يعني ثواب مي در دعاهاي خود از خدا ثواب شهادت در راه او را درخواست

د: جوياي آن قبر شدم گويميشهادت را. جالب است كه در اين حديث صفوان يك 
همين صفوان درباره زيارت مرقد  ،و هيچ اثري از آن نيافتم. اما در حديث هيجدهم

د: چون گنبد را ديدي چنين بگو و چون به ديوار شهر رسيدي گويمي ÷علي 
اين جعاالن و  شودميچنان بگو و چون به در صحن رسيدي چنين بگو، معلوم 

ند. در همين حديث اهحافظه بودچون هر دروغگوي ديگري كم كذابان هم
د چون وارد شهر گويميي نقل كرده كه حضرت امير خازن وحي است و اهزيارتنام

ام. معلوم نيست كه يعني پروردگارا بر در تو ايستاده »اللهم لبابك وقفت«شدي بگو: 
به هر حال براي خدا در  !را درِ خدا دانسته است؟ ÷لي درِ شهر را در خوانده يا ع

اى موالي يا أمري املؤمنني «د چون وارد صحن شدي بگو: گويميقائل شده است! سپس 
يعني كه خود و پدران خود را به دروغ غالم علي شمرده  »عبدك وابن عبدك وابن أمتك

ها آيه در حالي كه طبق ده »أمني رب العاملني و ديان يوم الدين«د: گويمياست! بعد 
 امين رب العالمين صفت رسول خدا و ديان يوم الدين صفت حق تعالي است ،قرآن
  فرمايد: ميكه چنان
َفۡ  ٞس َنفۡ  لُِك َتمۡ  َ  مَ يَوۡ ﴿ ۖ َشۡي  ٖس ّلِ  ٱوَ  ا

َ
ِ  َمئِذٖ يَوۡ  رُ مۡ ۡل َّ ِ يعني  ]١٩: االنفطار[ ﴾١٩ ّ

اند بكند و فرمان در آن روز از آن توروزي كه هيچ كس براي ديگري كاري نمي
  خداست.

در حالي كه ميزان اعمال  »السالم عىل ميزان األعامل ومقلب األحوال«د: گويميسپس 
نه  ،كتاب و قوانين شريعت است ،خدا فرمودهكه چنان ،و حق و باطل افعال

   خداوند فرموده: ،÷علي
ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ َّ نَزَل  لَّ

َ
ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ ۡ ٱوَ  قِّ لَۡ ٱب خدا كسي است « :يعني ]١٧: الشورى[ ﴾ِمَيانَ ل

  .»كه كتاب(قرآن) و ميزان را به حق نازل كرد
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ند؟! اگر كنميحال بايد پرسيد اعمال حضرت علي و پيامبر را با چه چيز ميزان 
ند؟! به عالوه خداوند براي كنميخودش ميزان است چگونه آن را با خودش ميزان 

ها آن ن را ميزان قرار داده كه در روز قيامت هر يك ازهر امتي كتاب آسماني خودشا
   :ندشوميبه سوي كتاب خودش خوانده 

ةٖ  ُكَّ  َوتََرىٰ ﴿ مَّ
ُ
ۚ  أ ةٖ  ُكُّ  َجاثَِيٗة مَّ

ُ
ٰ  َعٰٓ تُدۡ  أ َ ِ بيني كه مي« :يعني ]٢٨:  اجلاثية[ ﴾بَِهاكَِتٰ  إ

خوانده  ها به سوي كتابشان فراهر امتي به زانو در آمده است، تمام ملت
  .»ندشومي

كه در زيارتنامه آورده است، فقط خداي متعال » مقلب األحوال«ي و اما جمله
د. انبياء و اولياء اختيار احوال خود را هم ندارند. خدا به باشمياين صفت ي شايسته

   رسول خود فرموده:
ٓ  قُل﴿ مۡ  َّ

َ
َ  اعٗ َنفۡ  ِس ِلَفۡ  لُِك أ ا َو َّ  َضًّ ِ ٓ  َما إ ُ ٱ ءَ َشا  بگو«يعني  ]١٨٨: االعراف[ ﴾َّ

  . »خدا آن را بخواهدكه اين كه من مالك نفع و ضرري براي خودم نيستم مگر
   و در جاي ديگري فرموده:

﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
َ  ِب  َعُل ُيفۡ  َما رِيأ  م باداننميبگو كه من « :يعني ]٩: االحقاف[ ﴾بُِكمۡ  َو

  .»من و با شما چه خواهد شد
تواند از احوال ديگران خبر ندارد و در نتيجه نمي صوقتي رسول خدا 

تواند اين كار را انجام بدهد؟! احوال احوالشان را دگرگون كند، چگونه امام مي
األحوال بندگان فقط در اختيار خدا و فقط تحت نظر خدا است و فقط خدا مقلب 

   فرمايد:است و نه غير. خداوند به رسول خود مي

لََّف ﴿
َ
نَفقۡ  لَوۡ  ُقلُوبِِهمۚۡ  َبۡيَ  َوأ

َ
 ٱ ِف  َما َت أ

َ
ٓ  اَجِيعٗ  ِض ۡرۡل ا لَّفۡ  مَّ

َ
ٰ  قُلُوبِِهمۡ  َبۡيَ  َت أ  ِكنَّ َوَل

َ ٱ لََّف  َّ
َ
 ،هاي مؤمنين الفت انداختو خدا بين دل« :يعني ]٦٣: االنفال[ ﴾َنُهمۡ بَيۡ  أ

ت هايشان الفستي بين دلتوانميكردي نمي چه در زمين است صرفاگر تمام آن
  .»ولي اين خدا است كه بين ايشان الفت انداخت ،بيندازي
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األحوال فقط خداوند متعال است. به راستي چرا القلوب و مقلب بنابراين مقلب 
تا صفات و اسماء خدا را به امام نسبت دهند و اند سازان اصرار داشتهاين زيارت

  مردم را به شرك بكشانند؟
و حضرت امير را شنونده  »وسامع الّرس والنّجوى«: دگويميدر همين زيارتنامه باز 
 به صريح قرآن مخصوص خداوند است كه اين صفت بناسرّ و نجوي خوانده با اين

   فرموده:كه چنان
پنهان و « :يعني ]٣: االنعام[ ﴾٣ ِسُبونَ تَكۡ  َما لَمُ َوَيعۡ  َرُكمۡ وََجهۡ  ِسَُّكمۡ  لَمُ َيعۡ ﴿

  . »دانددهيد ميچه را كه انجام ميآشكارتان و آن
   :مايدفرمي و

ونَ  َما لَمُ َيعۡ ﴿ كنند و يا چه را پنهان ميآن« :يعني ]٧٧: البقرة[ ﴾٧٧ لُِنونَ ُيعۡ  َوَما يُِسُّ
  . »داندسازند ميآشكار مي

   :مايدفرمي و
﴿ ْ وا ِسُّ
َ
وِ  َلُكمۡ قَوۡ  َوأ

َ
ْ جۡ ٱ أ ۢ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۖ بِهِ  َهُروا ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  :يعني ]١٣: امللك[ ﴾١٣ لصُّ

  . »ها آگاه استهچه گفتارتان را پنهان سازيد و چه آشكار كنيد او از درون سين«
   :مايدفرمي و

َّ ٱ لَمُ َيعۡ  ۥفَإِنَّهُ ﴿ خۡ  لّسِ
َ
  . »دانداو هرگونه سرّ و پنهاني را مي« :يعني ]٧: طه[ ﴾٧ َف َوأ

   :مايدفرمي و

لَمۡ ﴿
َ
ْ لَُموٓ َيعۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ٰ َوَنۡ  ِسَُّهمۡ  مُ لَ َيعۡ  َّ ند كه داننميآيا « :يعني ]٧٨: التوبة[ ﴾ُهمۡ َو

  .»داندخداوند راز و نجوايشان را مي
 يم مگر علي خدا است كه اسرار مردم را بداند؟!پرسميحال با وجود اين آيات 

هاي امراء و فرماندارانش جز از خيانت ÷آمده است علي » البالغهنهج«در كه چنان
كه چنان شدهاي مردم مطلع نميهها و جاسوسان خود و يا نامخبرچيني از طريق

يعني جاسوسم در مغرب برايم نوشته است  »عيني باملغرب كتب إىل يعلمني«نويسد: مي
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عبيداهللا بن عباس را به واليت بصره گماشت و  ،آن حضرت )1(نمايد.و مرا آگاه مي
را اختالس كرد و چون حضرتش با خبر المال  هنگامي كه او مبلغي هنگفت از بيت

آوري صدقات انتخاب  و نيز منذر بن جارود را براي جمع )2(شد باالي منبر گريست.
و حضرت  )3(انتخاب كرد ولي او اموال مذكور را برداشت و به معاويه ملحق شد!

 »فإن صالح أبيك غّرين منك وظننت أّنك تتبع هديه«پس از اطالع از خيانتش به او نوشت: 
كاري پدرت مرا فريب داد و پنداشتم كه تو نيز از راه او پيروي  ي درستيعن
و ابوموسي اشعري را عامل كوفه كرد در حالي كه او ناموافق از آب در  )4(ي.كنمي

بايد به آن حضرت خدمت نكرد! و كميل بن زياد را عامل هيئت قرار كه چنان آمد و
دشمن نمود و حضرت او را مذمت داد، ولي او مقاومت نكرد و شهر را تسليم 

و واليت فارس را به زياد بن ابيه سپرد ولي او از ياوران معاويه شد و  )5(فرمود.
و مصقله بن هبيره را به عنوان عامل  )6(را كشت. ÷بسياري از طرفداران علي 

المال را در ميان اما او خيانت كرد و اموال بيت  ،اردشير خوزستان نصب فرمود
و قيس بن سعد بن عباده را كه از مردان كارآزموده  )7(ن خود تقسيم كرد!خويشاوندا

نمامين از واليت مصر معزول فرمود و به  و از ارادتمندان آن حضرت بود، به سخن

                                           
 .٣٣ی البالغه، نامهنهج -١
 .٤١ی ، نامهالبالغهنهج -٢
را صادقانه دوست دارند و ارادتشان به او مجرد ادعا نیست و با زندگی و شخصیت آن امام  ÷ یآنان که عل -٣

 مسلمین المالکه آن حضرت نسبت به رعایت حق الناس و حفظ بیت  دانندامام همام آشنا هستند، می
 نمی راضی المالبیت چراغ وردمبی مصرف به است معروف چنانچه و داشت فراوان دقت و وسواس چقدر
 این با دهد، ترجیح دیگران بر اندکی المال بیت از استفاده در را خویش اقارب نبود حاضر حتی یا و شد

 به را او حال این با و دادت که کمترین احتمالی بر خیانت کسی در اموال عمومی میاس محال اوصاف
 کرد.می انتخاب مسلمین امور متصدی عنوان

 .٧١ ینامه البالغه،نهج -٤
 .٦١ ینامه البالغه،نهج -٥
 .٤٤ ینامه البالغه،نهج -٦
 .٤٣ ینامه البالغه،نهج -٧
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الزم براي تصدي اين ي بكر را منصوب نمود كه تجربهجاي او محمد بن ابي
  مسؤوليت را نداشت و در نتيجه مصر سقوط كرد.

 خائن و يا فاقد صالحيت ،دانسته كه اين افرادمي ÷گفت كه علي  توانميآيا 
مهم منصوب كرده و به نوعي در هاي را به مسئوليتها آن ند و با اين وجودهست

قطعاً چنين نيست. پس اين  ،اعمال نادرستشان شريك بوده است؟! بايد گفت معاذ اهللا
  اباطيل كه در اين زيارتنامه آمده است چيست؟!

نداشته ي هگونه زيارتنامبايد دانست آن همه انبياء و مرسلين كه از دنيا رفتند هيچ
د: علماي گويمي) 18(زيارت اش و ندارند، ولي مجلسي در كتاب مزار زيارتنامه

ولي براي زيارت صالح و اند ي درست كردهاهشيعه براي زيارت آدم و نوح زيارتنام
درست اي و سزاوار است براي ايشان نيز زيارتنامه اندهود و ابراهيم چيزي نساخته

اي براي هر كس از دنيا رفته زيارتنامهاند، شود! به نظر ما چون اين آقايان بيكار بوده
  اند!رديف كرده

 ÷براي اثبات شفاعت براي حضرت امير  18جالب است كه سازنده زيارت 
   :در ضمن زيارتنامه اسشتهاد كرده به آيه

﴿ َ َّ  َفُعونَ يَشۡ  َو ِ  :يعني ]٢٨: االنبياء[ ﴾٢٨ ِفُقونَ ُمشۡ  ۦيَتِهِ َخشۡ  ّمِنۡ  َوُهم تََضٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إ
ند و ايشان از كنميو جز براي كسي كه خداوند از آن راضي باشد، شفاعت ن«

  »ترس خدا بيمناكند
آيا ندانسته كه منظور از شفاعت كنندگان در اين آيه مالئكه است. به اضافه خدا 

ي هاين آيه شفاعت را موقوف به رضايت و اراده خويش نموده است نه به اراد در
د و فقط او شناسميمالئكه و بندگانش، زيرا خدا مقصري را كه الئق شفاعت باشد 

البالغه آيه مذكور را در نهج ÷از احوال بندگانش مطلع است. خود حضرت علي 
البالغه را هم نديده نهج ،ين زيارتنامهاي گويا سازنده )1(د.دانميمربوط به مالئكه 

                                           
 .٩١ی البالغه، خطبهنهج -١
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از اين رو حضرت  ،در آيه قبل از آن است »ال يشفعون«است، زيرا مرجع ضمير در 
علي نيز آن آيات را مربوط به مالئكه دانسته است. عالوه بر اين درباره شفاعت در 

طاعت . و ا)1(ي نيست كه شفاعت كنديعني شفيع »فال شفيع يشفع«روز قيامت فرموده: 
يعني طاعت  »فاجعلوا طاعة اهللا شفيعًا لدرك طلبتكم«خدا را شافع دانسته و فرموده: 

و قرآن را نيز شفيع دانسته و  )2(خداوند را شفيع وصول به خواسته خود قرار دهيد.
ع فيه« فرموده: ع وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة ُشفِّ يعني بدانيد » واعلموا أنه شافع ومشفَّ
آن شفيع مقبولي است و همانا كسي كه روز قيامت قرآن برايش شفاعت كند، كه قر

 كند:داند و عرض مي. و در دعاي خود خدا را شفيع مي)3(پذيرفته خواهد شد
يعني خدايا تو شافع بندگاني و كسي برتر از » والشافع هلم ليس أحد فوقك حيول دوهنم «

فإن «د: گويمينابراين، اين زائر نادان كهب )4(تو نيست تا ميان تو و ايشان حائل شود.
نيست و بايد برود توبه  »ملن ارتىض«مصداق  ،يعني گناهان بسياري دارم »ذنوبًا كثرياً 

  كند.
إنك تسمع كالمي وترد «د: گويميدر همين زيارتنامه خطاب به آن حضرت 

است.  در حالي كه ما در صفحات گذشته اثبات كرديم كه اين جمله باطل »سالمي
اگر  !اصوات استي همهي چون خدا شنوندهكه بشر هماند اين جهال گمان كرده

انبياء تمام اصوات را بشنوند سرسام خواهند گرفت، مگر اين حضرت موسي نبود كه 
 ُموَسٰ  وََخرَّ ﴿ :مايدفرمي خداوند ،با شنيدن صدايي از كوه بيهوش بر زمين افتاد

نيز در زمان حياتشان اگر چند نفر با هم سخن  ائمهو  . ]١٤٣: االعراف[ ﴾اَصعِقٗ 
ند از فهميدن سخنان ايشان در آن واحد عاجز بودند چه رسد بعد از مرگشان، گفتمي

                                           
 .١٩٥ی البالغه، خطبهنهج -١
 .١٩٨ی البالغه، خطبهنهج -٢
 .١٧٦ی البالغه، خطبهنهج -٣
 ر ماه.ی علویه، دعای روز چهاردهم از هصحیفه -٤
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در بسياري از ادعيه اين موضوع كه چنان ،و اصوال اين صفت مخصوص خدا است
يشغله سمع يا من ال «خوانيم: مي آمده است، از جمله در دعاي جوشن كبير كه چنين

عن سمع يا من اليمنعه فعل عن فعل يا من اليلهيه قول عن قول يا من اليغلطه سؤال عن سؤال 
يعني اي آنكه شنيدن صوتي او را از شنيدن ديگري باز » يا من الحيجبه يشء عن يشء

و گفتاري او را به گفتار  ،كنددارد، و انجام دادن كاري او را از كار ديگر منع نمينمي
 هاي ديگر به اشتباهي او را از خواستهاهو بر آوردن خواست ،دكنميي سرگرم نديگر
براي غير  توانميكبير) مسلماً اين خصوصيات را ن دعاي جوشن 99(بند  اندازد.نمي

  خدا قائل شد.
يعني همانا من به برادر » إين عذت بأخي رسولك«د: گويميدر زيارت بيستم 

فرموده كه به غير از من به  الي كه خدا در قرآن مكرراًبرم، در حمي پيامبرت پناه
  كسي پناه نبريد.

عبارت و مسجعي ديده است آن را مجلسي هر جا به گمان خود زيارتنامه خوش 
و از آن جمله در  ،گونه خرافات كرده استجمع آوري كرده و كتابش را پر از اين

سپس زيارتي كه ساخته و  ،ستد: زيارتي مليح و نمكين اگويمي 22ي زيارت شماره
چنين در اين زيارت خطاب به امام و هم ،دكنميغلو كنندگان است را نقل ي پرداخته

يعني سالم بر » السالم عىل الثمر اجلني ,السالم عىل األصل القديم و الفرع الكريم«د: گويمي
مانند را  ÷جا عليچيده شده. در ايني اصل قديم و فرع گرامي و سالم برميوه

خلقت و هم فرزند خدا ي را هم قديم و هم ميوه ÷نصاري وصف كرده كه عيسي 
نصاري به قدماي ثالثه قائلند، و گويا اين زائر هم به تعدد قدماء قائل بوده  !نددانمي

ام ولي الزم است بداند به اجماع علماي اسالم، تعدد قدماء شرك است. شنيده ،است
ب جواهر الكالم كه از مراجع بزرگ شيعه است كه شيخ محمد حسن نجفي صاح
شد و ديد همين زيارتنامه را در بارگاه  ÷روزي وارد بارگاه اميرالمؤمنين 

آن را برداريد  ،كارگزاران را خواست و فرمود كه اين زيارت شرك استاند، آويخته
ل شيخ و پاره كنيد، آنان نيز به دستور او عمل كردند، ولي متأسفانه پس از چند سا
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عباس قمي پيدا شد و همين دعاي باطل را به عنوان زيارت ششم در مفاتيح الجنان 
(قانون  چنين در همين زيارتنامه ائمه را مقننينهم !نقل كرد و به دست عوام سپرد

» وعىل األئمة الراشدين الذين فرضوا علينا الصلوات« ويد:گمي شرع دانسته و گذاران)
 ي كه نماز را بر ما واجب كردند. در صورتي كه خداونديعني سالم بر آن امامان

  :مايدفرمي
﴿ َ َحدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ  َو

َ
و كسي را در قانونگذاري « :يعني ]٢٦: الكهف[ ﴾٢٦ اأ

  . »دكنميخود شريك ن
   و فرموده:

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ ﴿ ِ ِ  إ َّ دادن هيچ كس غير از خدا حق حكم « :يعني ]٥٧: االنعام[ ﴾ِ
  . »را ندارد

   و فرموده:

عَ ۞﴿ ٰ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  َلُكم َشَ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  لَّ
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ

ٰ إِبۡ  خدا براي شما ديني را تشريع « :يعني ]١٣: الشورى[ ﴾وَِعيَسٰٓ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر
آن همان ديني است كه به تو وحي كرديم  فرمود كه نوح را به آن سفارش كرد و

  .»و آن همان ديني است كه ابراهيم و موسي و عيسي را به آن سفارش كرديم
است كه در آيات قبلي ذكر  »اهللا» «رشع لكم«و واضح است كه مرجع ضمير در  

   چنين فرموده:شده است. و هم
مۡ ﴿
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ُ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ  :يعني ]٢١: الشورى[ ﴾َّ

آيا براي مشركان شريكاني هست تا برايشان دين و آئيني را بياورند كه خدا «
  .»آن را نداده است ياجازه

بنابراين تشريع و گذاشتن احكام، مخصوص خدا است و هيچ پيشوايي به عنوان 
  گذاري در دين را ندارد.دين حق قانون

المنتهي و آدم و نوح و  ةهمين زيارت حضرت علي را شجره طوبي و سدردر 
ساز از او وصف گونه آن زيارتنامهآن امامي كه اين !عيسي و موسي دانسته است
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د، امامي است كه بنا به مكتب وحدت وجود، همه چيز است، خدا عين خلق و كنمي
ه بر خدا از اين خلق عين خالق و علي خود موسي و موسي خود علي است. پنا

  كفريات و خرافات!
يعني سالم بر ريسمان  »السالم عىل حبل اهللا املتني«د: گويميو در همين زيارت نيز 

زيرا خود  ،را قبول ندارد ÷علي  ،نويسقوي خدا. چنين پيداست كه زيارتنامه
عليكم «مكرراً فرموده است كه ريسمان الهي قرآن است. از جمله فرموده:  ÷علي
و فرموده:  )1(به كتاب خدا چنگ بزنيد كه حبل متين است. »اب اهللا فإنه احلبل املتنيبكت

يعني همانا كه خداوند  »وإن اهللا سبحانه مل يعط أحدًا بمثل هذا القرآن فإنه حبل اهللا املتني«
چون اين قرآن عطا نفرموده است، همانا كه قرآن ريسمان متين سبحان به احدي هم

د دانميپس آن حضرت قرآن را حبل اهللا و ريسمان محكم خدا  )2(پروردگار است.
كه هم خود علي و هم ديگران بايد به آن چنگ بزنند. ولي اينان هم بر ضد كالم خدا 

فهميد  توانميجا اند. از اينبافتهاند هر چه خود خواسته ÷و هم بر ضد كالم امام 
  و ارادتشان به ائمه چگونه است.را قبول دارند  ÷كه اينان تا چه حد كالم علي 

   :تعالي در وصف عظمت قرآن فرمودهخداي
مِّ  ِفٓ  ۥنَّهُ  ٣ قِلُونَ َتعۡ  لََّعلَُّكمۡ  اَعَربِيّٗ  نًاَٰءقُرۡ  هُ َنٰ َجَعلۡ  إِنَّا﴿

ُ
يۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ  لََعِلٌّ  َناَلَ

عربي ما اين قرآن را براي تعقل و فهم شما «يعني  ]٤ ,٣: الزخرف[ ﴾٤ َحِكيمٌ 
  . »قرار داديم و اين قرآن نزد ما علي (واالمقام) و با حكمت است

دو صفت براي قرآن » حكيم«و » علي«شريفه ي فرماييد كه در اين آيهمي مالحظه
قرآن را تحريف كرده و اين آيات را در وصف  ،ساز جاهلاست، ولي زيارت

لدالالت الذي ذكر اهللا السالم عىل صاحب ا«د: گويميدانسته است و  ÷حضرت علي 
مِّ  ِفٓ  ۥنَّهُ ﴿ يف حمكم اآليات فقال تعاىل:

ُ
يۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ ببينيد چگونه  ﴾٤ َحِكيمٌ  َلَعِلٌّ  َناَلَ

                                           
  .١٥٦ی البالغه، خطبهنهج -١
 .١٧٦ی البالغه، خطبهنهج -٢
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 ،دباشميبراي هدف خود با قرآن بازي كرده و علي و حكيم را كه دو صفت قرآن 
ولي اند ا خراب كردهاسم فرزند ابوطالب قرار داده است! جالب است با اينكه اسالم ر

نگارنده اگر فرضاً امام زنده ي به عقيده !در تمام اين زيارات تقاضاي شفاعت دارند
» شفاعت به اختيار خداست نه به اختيار من و نه به انتخاب شما«فرمود: مي و شدمي

تا هر اند كردند! در حقيقت اينان شفاعت را براي خود ساختهمي با آن امام دشمني
خود اند، ي را به راحتي مرتكب شوند، در حالي كه ائمه چنين ادعاهايي نداشتهگناه

وقد رجوت ممن توالين يف حيايت «د: كنميحضرت علي در ضمن دعاهاي خود عرض 
يعني به كسي كه در زندگيم با احسانش مرا  »بإحسانه أن يشفع يل عند وفايت بغفرانه

رانش هنگام مرگ برايم شفاعت سرپرستي كرد اميد دارم كه با آمرزش و غف
اللهم إين أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك «د: كنميو در دعاي كميل عرض  )3(فرمايد.

جويم و خودت را در مي يعني پروردگارا! من با ذكر تو به سويت تقرب »إىل نفسك
أنت األول قبل خلقك واآلخر بعدهم والظاهر «ويد: گمي گيرم. ومي پيشگاهت شفيع

هم ...والدافع عنهم والشافع هلم, ليس أحد فوقك حيول دوهنم ويف قبضتك منقلبهم فوق
اي و پس از آنان نيز يعني پروردگارا! تو اولي و قبل از مخلوقاتت بوده »ومثواهم

هايشان بوده و شفيع آناني، كسي برتر ي ... دافع گرفتارياهخواهي بود و بر آنان چير
ي نان حائل شود و جاي رفتن و جايگاهشان در قبضهاز تو نيست تا ميان تو و آ

يد آن حضرت خداوند را شفيع دانسته است. كنميمالحظه كه چنان )4(قدرت توست.
وإن «:دكنمينيز در دعاهاي خود عرض  ÷العابدين  حضرت سيد الساجدين زين

شفع يل شفعت فلست بأهل الشفاعة ... شفع يف خطاياى كرمك ... ال شفيع يل إليك فلي
يعني اگر شفاعت خواهم پس سزاوار شفاعت نيستم .... پروردگارا! كرم و » فضلك

بزرگواريت را در خطاهايم شفيع فرما ... هيچ شفيعي در پيشگاهت ندارم پس بگذار 

                                           
 علویه، دعای مناجات.ی صحیفه -٣
 ی علویه، دعای روز چهاردهم هر ماه.صحیفه -٤
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ال شفيع يشفع يل إليك ... وال «د: كنميو نيز عرض  )5(.فضل وكرم تو برايم شفاعت كند
هيچ شفيعي كه در نزد تو برايم شفاعت كند ندارم و هيچ  يعني »مالذ أجلأ إليه منك

  )6(.گاهي كه از تو بدان پناه ببرم نيستپناه
ئمه ارادت داشتند اين اسازان اگر به خدا و قرآن اعتقاد و به اين زيارت

ها است كه مذاهب باطنيه و ساختند، به سبب همين زيارتنامهها را نميزيارتنامه
ها براي ادعاهاي د، و به كلمات همين زيارتنامهوشمي ويتشيخيه و صوفيه تق

ها تقلبي ند. متاسفانه مردم متوجه نيستند كه اين زيارتنامهكنميخود استشهاد ي باطله
تماماً در اين اند جعل كرده ÷كنندگان در وصف علي چه غلوو ضد قرآن است. آن

السالم عىل املولود يف الكعبة «د: گويمي در اين زيارتنامه ها آمده است، مثالًزيارتنامه
يعني سالم بر مولود كعبه و كسي كه عقد ازدواجش در آسمان بسته  »املزوج يف السامء

  شده است!
در كعبه اشاره شده است و ما  ÷در اين زيارتنامه تقلبي به تولد حضرت علي 

پردازيم، تا براي اطالع خوانندگان از حقيقت اين قضيه، الزم است بدان بيشتر ب
استناد كرده  ايمسألهكه به چنين  ايدريابد كه هر روايت يا زيارتنامه ،خواننده خود

در كعبه يكي  ÷باشد، از امام نيست بلكه از جعل كذابان است. بدان كه تولد علي 
مستحكمي ندارد، ي است و اين ماجرا پايه »ُربَّ مشهور ال أصل له«از مصاديق 
ر فضايل و خصايل واال دارد كه هيچ نيازي به تراشيدن چنين قدآن ÷حضرت امير 
  فضايلي ندارد.

و ابن حجر  »االستيعاب يف معرفة األصحاب«علمايي چون ابن عبدالبرّ در كتاب 
 ÷در فصل مناقب علي» مسلم«و » بخاري«و  »اإلصابة يف متييز الصحابة«عسقالني در 

ند، اهكردنولي اين ماجرا را ذكر اند، ردهرا آو ÷علي هاي كه فضايل و برتريبا اين

                                           
 ه، دعای توبه و طلب آن.یی سجادفهیصح -٥
 ه، دعای بعد از نماز شب.یی سجادفهیصح -٦
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ندارد، در اي جاي هيچ شبهه ÷حتي ابن أبي الحديد كه ارادتش به اميرالمؤمنين 
كه محل تولد آن حضرت كجا بوده است در اين«د: گويمي) 1/5( »بالغهالرشح هنج«

ته ند كه آن حضرت در كعبه والدت يافپندارمياختالف است، بسياري از شيعيان 
پذيرند و عقيده دارند كه حكيم بن حزام بن است، ولي علماي حديث اين را نمي

اگر مدرك موثقي ». خويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصي در كعبه متولد شده است
  كرد.الحديد از ذكر آن سرپيچي نميداشت، قطعاً ابن أبيدر اين مورد وجود مي

كه ذكر كرده آن با اين» ÷مؤمنينمولد أميرال«شيخ كليني در كافي در باب 
اند ولي به فرزند هاشم بوده ،حضرت نخستين كسي است كه پدر و مادرش هر دو

  ي نكرده است.اهوالدت آن حضرت در خانه كعبه هيچ اشار
تاريخ «در باب  ÷عالمه مجلسي در كتاب بحار األنوار در جلد مختص به علي 

آوري كرده است كه حديث دوازدهم ع روايت جم 38» ÷والدته و حليته و شمائله
 18بوطالب داللت دارد و احاديث ادر خانه  ÷و پانزدهم آن بر تولد حضرت امير 

باشند، ميكه همگي در مقام بيان فضائل آن حضرت با اين 36الي  27و  25الي  22و 
  اما داللتي بر تولد آن حضرت در كعبه ندارند.

كعبه عالوه بر اينكه در ماه تولد آن  در ÷در روايات مربوط به تولد علي
نام برده » يزيد بن قعنب«نظر نيست، بلكه از فرد مشركي موسوم به حضرت اتفاق 

پذيرند ولي رواياتي كه سند آن كه برخي، سخن مشرك را ميشده است و عجيب آن
  پذيرند!پاك از نام اين مشرك است از جمله همان روايت دوازدهم و پانزدهم را نمي

، الزم بود كه جز يزيد بن قعنب شدميدر كعبه متولد  ÷كه اگر علي ديگر آن
مشرك، ديگر اهالي مكه نيز آن را نقل كرده بودند و در روايات فضايل، از ذكر آن 

قل در مقابل اال  ÷علويان و اوالد و احفاد علي كه اين و يا شدمينظر نصرف 
  .كردندمي رقباي خود به اين مساله استناد

را با ترجمه و » بحار األنوار«به هر حال، ما به عنوان نمونه دو روايت از روايات 
م. البته اگر خواننده به ساير روايات وارد در كنيميانشاي حاج شيخ عباس قمي ذكر 
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ت ديگر نيز بهتر از در كتاب مجلسي مراجعه كند خواهد ديد كه روايا ÷تولد علي 
  اين دو نيست.

هاشم و  بدالمطلب با يزيد بن قعنب و با گروهي از بنيروزي عباس بن ع
عبدالعزي در برابر خانه كعبه نشسته بودند، ناگاه فاطمه بنت جماعتي از قبيله بني 

در شكم ايشان  ÷سد به مسجد وارد شد در حالي كه حضرت اميرالمؤمنين ا
خانه كعبه ايستاد و ماهه بود و درد زاييدن فاطمه را فرا گرفته بود، سپس در برابر هنُ

(در حالي كه خداوند متعال به  نگاهي به آسمان كرد و گفت: پروردگارا! من به تو
ولي زن عموي آن  )7(،دانستي كتاب و ايمان چيستمايد: تو نميفرمي پيامبرش

و به هر پيغمبر و رسولي كه  دانسته كه ايمان چيست)حضرت پيش از بعثت مي
م و فرمايشات جدم اهي ايمان آورداهكه نازل گردانيدي و به هر كتابي اهفرستاد

بنابر اين به حق اين  ،ماهابراهيم خليل را كه بنا كننده خانه كعبه است تصديق كرد
خانه و به حق آن كسي كه اين خانه را بنا كرده است و به حق اين فرزندي كه در 

رديده است و د و با سخن گفتنش مونس من گگويميشكم من است و با من سخن 
خواهم كه والدت او را مي يقين دارم كه يكي از آيات جالل و عظمت توست از تو

و در  گفتميبر من آسان گرداني. (چرا پيامبر اكرم در شكم مادرش با وي سخن ن
خورد؟)  هاي بهشتي نميهخانه كعبه والدت نيافت؟ و چرا حضرت آمنه از ميو

ديديم كه  ،امي كه فاطمه از اين دعا فارغ شدعباس و يزيد بن قعنب گفتند: هنگ
هاي ما هديوار عقب كعبه شكافته شد، فاطمه از آن رخنه داخل كعبه شد و از ديد

سپس با قدرت خدا شكاف ديوار به هم پيوست و چون خواستيم در  ،پنهان گرديد
نب دانستيم كه اين امر از جا ،كعبه را بگشاييم هر قدر سعي كرديم در گشوده نشد

مشرك اين كار را به حساب خدايان داخل كعبه بن قعنب خدا واقع شده (چرا يزيد 
ند) و دادمينگذاشت، در حالي كه مشركين مكه بيشتر امور را به خدايان خود نسبت 

ها و بازارها اين قضيه را نقل هفاطمه سه روز در اندرون كعبه ماند. اهل مكه در كوچ
                                           

  .٥٢ی سوره الشوری آیه -٧
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كردند كردند و ابراز تعجب ميا اين حكايت را ياد ميههها در خانكردند و زنمي
اند؟!) (چرا جز غلو كنندگان و كذابان و امثال يزيد بن قعنب اين خبر را نقل نكرده

وقت همان موضع از ديوار كعبه كه شكافته شده روز چهارم فرا رسيد، آنكه اين تا
ون آمد و فرزند خود اسد بود، براي بار دوم شكافته شد و فاطمه بنت اسد از آن بير

: اي مردم! به گفتميرا در دست خويش داشت و  ÷طالب اهللا الغالب علي بن ابي
كه قبل از اي راستي كه حق تعالي مرا از ميان خلق خود برگزيد و بر زنان برگزيده

و او در پنهاني  ،تعالي آسيه دختر مزاحم را برگزيدبرتري داد، زيرا حقاند من بوده
جا جز براي ضرورت در مكاني كه عبادت خدا در آن ،كردمي حق تعاليعبادت 

فرعون. و مريم دختر عمران را برگزيد و والدت ي سزاوار نبود، يعني خانه
را برايش آسان گردانيد و در بيابان درخت خشك را تكان داد و رطب  ÷عيسي

آنان برتري داد و تازه براي او از آن درخت فرو ريخت. و حق تعالي مرا بر هر دوي 
يم آيا بر آمنه نيز پرسمي(اند چنين بر جميع زنان عالميان كه پيش از من بودههم

كه اگر چنين است چرا خداوند در كتاب خود از آن دو ياد برتري داد؟! ديگر آن
اي به فاطمه بنت اسد نكرده است)؟! زيرا من فرزندم را  فرموده ولي هيچ گونه اشاره

م و از اهمحترم ماندي ام و سه روز در آن خانهبرگزيده او به دنيا آورده در ميان خانه
جا بيرون بيايم آن ام و هنگامي كه خواستم از آنها و غذاهاي بهشت تناول كردهميوه

ام بر روي دستم بود هاتفي مرا از غيب ندا داد كه هم در هنگامي كه فرزند برگزيده
را علي نامگذاري كن (چرا هاتفي از غيب به حضرت اي فاطمه اين فرزند بزرگوار 

و او را از قدرت  ،آمنه نام پيامبر را نگفت؟!) به درستي كه منم كه خداوند علي اعلي
و نام او را از  ،امو بهره كامل از عدالت خويش به او بخشيده ،امو جالل خود آفريده

و  ،امه خود تاديب نمودهو او را به آداب خجست ،امنام مقدس خود اشتقاق نموده
ه و در خان ،امو او را از علوم پنهان خود مطلع كرده ،ماهامور خود را به او واگذار كرد
خواهد  اذان بر روي خانه من كسي است كه يناو اول و ،محترم من متولد شده است

و  ،را از باالي كعبه به زير خواهد انداختها آن و ،ها را خواهد شكستو بت ،گفت
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آيا پيامبر اكرم قبل از ( ،مرا به عظمت و مجد و بزرگواري و يگانگي ياد خواهد كرد
آن حضرت، خداوند را به عظمت و مجد و بزرگواري ياد نكرده است؟!) و اوست 

كه رسول  صامام و پيشواي بعد از حبيب من و برگزيده بر جميع خلق من محمد 
و او  ،ال كسي كه او را دوست داردو او وصي او خواهد بود، خوشا به ح ،من است

و او را ياري ندهد و  ،و واي به حال كسي كه فرمان او را اطاعت نكند ،را ياري كند
  انكار حق او نمايد.

متولد شد  ÷المؤمنين و در بعضي روايات آمده است كه چون حضرت امير
همگي و  ،خود گذاشت و دست فاطمه بنت اسد را گرفت يابوطالب او را بر سينه
  سپس ابو طالب با اين اشعار گفت: ،با هم به ابطح آمدند

 يـــــــا رب يـــــــا ذا الغســـــــق الـــــــدجي
ـــــ ـــــك املق ـــــن حكم ـــــا م ـــــني لن  يضـب

 

ــــــــــــي  ــــــــــــج املض ــــــــــــر املبتل  والقم
 مـــــــا ذا تـــــــرى يف اســـــــم ذا الصـــــــبي

 

مضمون اين اشعار چنين است كه اي پروردگاري كه شب تار و ماه روشن و 
ا بيان كن كه نام اين كودك را چه بگذاريم؟(پس ي، براى ماهدهنده را آفريدروشني 

ماجراي اينكه هاتفي نام آن حضرت را در داخل كعبه به فاطمه بنت اسد گفته، دروغ 
است!) ناگاه چيزي مانند ابر از روي زمين پيدا شد و نزد ابوطالب آمد، ابوطالب او را 

صبح شد ديد به سينه خود چسبانيد و به خانه برگشت، چون  ÷گرفت و با علي 
  لوح سبزي است كه در آن نوشته شده است: 

ــــــــــي ــــــــــد الزك  خصصــــــــــتام بالول
ــــــــىل ــــــــامخ ع ـــــــــن ش ــــــــمه م  فاس

 

ــــــــــريض   والطــــــــــاهر املنتخــــــــــب ال
ـــــــــيل ـــــــــن الع ــــــــــق م ــــــــــى اشت  عل

 

ي مشرف اهيعني شما دو نفر ابو طالب و فاطمه به فرزند طاهر و پاك و پسنديد
ي نام او را از نام خود پس نام بزرگوار او علي است و خداوند علي اعل ،گرديديد

اشتقاق كرده است. سپس ابوطالب نام آن حضرت را علي نهاد و آن لوح را در زاويه 
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چنان آويزان باقي جا همراست كعبه آويزان كرد و تا زمان هشام بن عبدالملك در آن
  )8(او را پايين آورد و سپس ناپديد شد!كه اين ماند تا

ها را گونه داستان(شايسته نيست كه اين هاهافسانيد كه در اين كنميمالحظه 
، زن عموي آن حضرت بسياري صحديث بناميم) قبل از نزول وحي بر پيامبر اكرم 

ه و از اخباري كه در شناختميشان مذكور است بياء و اولياء را كه در قرآن ناماز ان
ره اخبار انبياء اشاره شده، مطلع بوده است، در حالي كه قرآن درباها آن كتاب خدا به

   فرمايد:مي صسابق به رسول خدا 

 ِمنۡ  َك تِلۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا ٓ َتعۡ  ُكنَت  َما َكۖ إَِلۡ  نُوِحيَها نَت  لَُمَها

َ
َ  أ  لِ َقبۡ  ِمن ُمَك قَوۡ  َو

آن (معلومات) از اخبار غيب است كه به تو وحي « :يعني ]٤٩: هود[ ﴾َذاَهٰ 
   .»ستيدداننمياز اين اخبار چيزي  ،ز وحييم، نه تو و نه قومت پيش اكنمي

  يم.كنميهاست ولي ما به همين مقدار اكتفا اشكاالت اين روايات بيش از اين
األنوار در بحار ÷كنندگان احاديث متعلق به تولد علي ديگر آنكه روايتي نكته

ل كساني هستند از قبيل: محمد بن فضيل و مفضل و اسدي و نخعي و يا افراد مجهو
الحالي از قبيل زكريا بن يحيي و عبداهللا بن محمد و يا افراد مهملي كه در كتب 
رجال ذكري از آنان در ميان نيست، از قبيل ابوحبيبه و عمرو بن الحسن القاضي و 
احمد بن عمر الربيعي (ربيقي) و احمد بن محمد بن ايوب و يا كساني هستند چون 

را شيخ طوسي تضعيف كرده و ابن  سهل بن احمد و محمد بن سنان كه اولي
  د.كنميالغضائري فرموده ضعيف و جاعل حديث است و از مجاهيل روايت 

درباره  »جوابات أهل املوصل يف العدد والرؤية«و درباره دومي شيخ مفيد در رساله 
اين حديث شاذّ و نادر «حديثي كه يكي از روات آن محمد بن سنان است، فرموده: 

مينان نيست و در سند آن محمد بن سنان وجود دارد كه مطعون بوده و مورد اط

                                           
 .١٤٢و  ١٤١، ص ١، ج یخ عباس قمی، شاآلمال یمنته -٨
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بودن و ضعف وي اختالفي نداريم و هر حديثي كه است و ما (شيعيان) در متهم 
  . »شودميطريق روايت آن چنين باشد، در دين به آن عمل ن

مطالب زير را  درباره وي ،نيز با مراجعه به كتب معتبر رجال استاد قلمداران
  ي كرده است:گردآور

هو رجل ضعيف جدًا فرموده است:  252الف) نجاشي در كتاب رجال خود صفحه 
يعني او بسيار ضعيف است، وبه او اعتماد ال يعول عليه وال يلتفت إىل ما تفرد به. 

  .شودميچه كه به تنهايي روايت كرده نيز التفاتي نشود و به آننمي
يعني  حممد بن سنان غال اليلتفت إليه.ت: او فرموده اس يدربارهب) ابن الغضائري 
  .شودميكننده است و به گفتارش اعتنا ناو شخصي غلو

از ايوب بن نوح آورده  33ج) شيخ ابو عمرو كشي در كتاب رجال خود ص 
يعني حالل  ال أستحل أن أروي أحاديث حممد بن سنان. فرمود:مي است كه او

از حمدويه  427وايت كنم. و در صم كه احاديث محمد بن سنان را رداننمي
بن نصير از ايوب بن نوح نقل كرده است كه محمد بن سنان در هنگام مرگ 

ام و م هيچ يك را از كسي نشنيدهاهگفته است: هر چه حديث برايتان گفت
  م!اهسماعي در كار نبوده است و روايت نيست بلكه چنين يافت

او را در قسم ضعفاء آورده و  505د) ابن داوود در كتاب رجال خود صفحه 
ال ترووا عني مما حدثت شيئًا فانام هي : گفتمينوشته است كه محمد بن سنان 

هايي كه يعني از من حديثي روايت نكنيد[حديثكتب اشرتيته من السوق. 
ها آن خريدم [و هر چه درهايي بود كه از بازار ميم] فقط كتاباهبرايتان گفت

يعني  الغالب عىل حديثه الفساد.، سپس ابن داوود فرموده: گفتم]بود برايتان مي
ند كه وي از كذابين هست غالب احاديثش فاسد است. و علماي رجال متفق

  است.
األنوار به  در بحار ÷ها، روايات متعلق به تولد حضرت علي عالوه بر اين

توجيه نويس كتاب، آقاي محمد باقر بهبودي پس از قدري رسوايي دارد كه حاشيه
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كند كه: بر گونه اعتراف مياختالف روايات در مورد ماه تولد آن حضرت، ناچار اين
هيچ محقق مطلعي پوشيده نيست كه گروهي از علماء و روات چون آينده گذشتگان 

و  كردند، در تاريخ پيامبر و ائمهگويي ميها و اساطير پيشرا از خالل قصه
پردازان تصنيف كردند. آنان از حديثي صحيح كه  ديگران نيز كتبي بنا به مسلك قصه

اين روايت كه]  [از پرداختند.مي اي] در پنجاه سطربيش از پنج سطر نبود، [قصه
يد يكي از آنان از قبيل ابو الحسن بكري در كتاب األنوار در ماجراي كنميمالحظه 

الغت و د فصاحت و بتوانميوالدت پيامبر و ازدواجش با حضرت خديجه هر چه 
د شعر و آنچه كه قوه خيال و ذوق توانميهاي ادبي به خرج داده و تا ديگر آرايه

د و صور عجيب [و خيالي] را كه مناسب شخصيت كنميشريف ادبي به او الهام 
كه روايات  ÷والدت علي هاي افزايد. و اين قصهمي پندارد به آنمي صپيامبر 

د. در اين روايات باشميست از همين قبيل آوري كرده اثبت و جمع  آن را مصنف
آن حضرت تصوير ي را به عنوان قابله صبينيد كه يكي از آنان رسول خدا مي
د تا در تسميه روز كنميحجه ذكر  كند. و ديگري والدت آن حضرت را ماه ذيمي

ترويه و روز عرفه و روز عيد قربان وجهي لطيف بتراشد. و ديگري قصه مثرم بن 
نزد هر گروهي  ÷و ديگري براي آن حضرت  !بافدمي را» بن الشيقنام رغيب

د! و شكي نيست كه اين اعمال و نظاير آن از خرافات كنمياسامي عجيبي اختراع 
  )9(.پردازان استقصه 

السالم عىل من ّرشفْت به مكة و «د: گويميپردازيم كه مي 23زيارت ي اينك به ادامه
در صورتي كه  !كسي كه مكه و مني به بركت او شرافت يافت يعني سالم بر آن »منى

رفت و فرزندانش خود آن امام براي كسب ثواب و كسب درجات به زيارت كعبه مي
 حتي د، ونكن فرفتند تا كعبه را طوامكه مينيز براي كسب شرافت پياده به سوي 

                                           
 به بعد. ٤٢ی ی صفحههی، حاش÷ن یرالمؤمنیجلد مختص به ام» بحاراألنوار« -٩
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ال آورد نيز براي كسب ثواب و تقرب به خدا ستونهاي آن را با ÷ابراهيم 
   كه خدا از او مدح كرده و فرموده:چنانآن

به ياد آور « :يعني ]١٢٧ة: البقر[ ﴾ۡسَمٰعِيُل  ٱۡلَۡيتِ  ِمنَ  ٱۡلَقَواِعدَ  مُ إِبَۡرِٰه  يَۡرَفعُ  ذۡ ﴿
  . »آوردهاي كعبه را باال مي هنگامي كه ابراهيم با [كمك] اسماعيل پايه

   فرمايد:مي و

﴿ ٰ مۡ يُ  َوَمن لَِكۖ َذ ِ ٱ ئِرَ َشَعٰٓ  َعّظِ يعني  ]٣٢:  احلج[ ﴾٣٢ ُقلُوبِ لۡ ٱ َوىَتقۡ  ِمن فَإِنََّها َّ
حكم اين است كه هر كس شعائر خداوند را بزرگ دارد، اين بزرگداشت نشانه «

  .»هاستتقواي دل
اعم از پيامبر و امام و ماموم، واجب فرموده كه  ،بينيم كه خداوند بر همهمي

يم كنند. مناسك حج و رفتن به مكه و طواف بين صفا و مروه از شعائر الهي را تعظ
و ساخته و پرداخته دست اين و آن  ،شعائر الهي و به دستور رب العالمين است

   فرموده:كه چنان ،نيست
ِ ٱ ئِرِ َشَعٰٓ  ّمِن لَُكم َهاَنٰ َجَعلۡ  نَ دۡ ۡلُ ٱوَ ﴿ شتران قرباني را « :يعني ]٣٦:  احلج[ ﴾َّ

  . »مايئر خداوند قرار دادهبرايتان از شعا
   :مايدفرمي و

َفاٱ إِنَّ ۞﴿ ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِ ٱ ئِرِ َشَعا همانا كه صفا و مروه از «يعني  ]١٥٨: البقرة[ ﴾َّ
  .»شعائر خداوند است

نيز واجب بوده است  ÷شعائر الهي شعائري است كه انجام آن بر حضرت امير 
سازان مجهول زيارتنامهعائر را ندارد مگر اين و هيچ مسلماني جرأت تحقير اين ش

  المذهب!
معجزه كار خداوند است كه براي تصديق نبوت انبياء آن را ايجاد مايد فرمي قرآن

ساز با د و در واقع معجزه يك فعل الهي است نه فعل انبياء، ولي اين زيارتنامهكنمي
ي حضرت امير معجزه تراشيده اتكاء به روايت سهل بن زياد آن كذاب غلو كننده برا

د به كنميو اشاره  »السالم عىل من رّدت له الشمس فقىض ما فاته من الصالة« د:گويميو 
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نماز عصر خود را عمداً عقب انداخت تا نماز او قضا شود و  ÷اي كه علي قصه
و ما در صفحات  ،خدا براي او خورشيد را برگرداند تا نمازش را در وقتش بخواند

ساز نفهميده است كه چه ين روايت و جوابش را بيان كرديم. ولي اين زيارتقبل ا
هاي اينان در ساخته ».فقىض ما فاته«گفته » أدى ما فاته من الصالة«ببافد و به جاي گفتن 

رساند، زيرا نمي مقصد رااند ند تا بفهمند آن عبارتي را كه ساختهاهخود فكر نكرد
قصد داشته بگويد كه  ،ساز جاهلت ولي زيارتنامهقضاي نماز در خارج وقت اس

  با بازگشت خورشيد نمازش را داخل وقت شرعي ادا كرده است. ÷علي
السالم عىل من عنده تأويل املحكم واملتشابه «د: گويميباز بر ضد كالم خدا چنين 

داند و مي يعني سالم بر آنكه تأويل آيات محكم و متشابه را »الكتاب وعنده أم
در صورتي كه خدا تأويل كردن را فقط به متشابهات اختصاص  !الكتاب نزد اوستأم

آيات محكم را  ،سازداده است و آيات محكم نيازي به تأويل ندارد، ولي اين زيارت
عالوه بر اين خدا در قرآن تأويل متشابهات را مختص  !نيز تأويل پذير دانسته است

واعلم أن الراسخني يف العلم هم الذين «ده: نيز فرمو ÷به خود شمرده و حضرت علي 
أغناهم عن اقتحام السدد املرضوبة دون الغيوب اإلقرار بجملة ما جهلوا تفسريه من الغيب 
املحجوب, فمدح اهللا اعرتافهم بالعجز عن تناول مامل حييطوا به علًام, وسّمى تركهام لتعمق فيهام 

كه راسخان در علم آن كساني هستند كه يعني بدان  »مل يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً 
چه غيب و پنهان است و تفسيرش را را با قبول و اقرار اجمالي به آنها آن خداوند

نياز ساخته است و پروردگار آنان را ستوده ند، از فرو رفتن در اسرار نهاني بي داننمي
يش اعتراف خبرند، به عجز و ناتواني خواست زيرا در برابر آنچه از تفسيرش بي

ند و ترك تعمق و كنجكاوي در آنچه خداوند تحقيق آن را بر عهده ايشان كنمي
كه در اين خطبه حضرت اشاره  )10(،نگذاشته است، رسوخ در علم ناميده است

  :فرموده به آيه

                                           
 .٩١ی البالغه، خطبهنهج  -١٠
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  لَمُ َيعۡ  َوَما﴿
ۡ
َّ  ۥٓ وِيلَهُ تَأ ِ ۗ ٱ إ ُ ٰ ٱوَ  َّ ٞ  ۦبِهِ  اَءاَمنَّ  َيُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِف  ِسُخونَ لرَّ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُكّ

تأويل آن را (آيات متشابه) جز خداوند هيچ كس «يعني  ]٧: عمران ال[ ﴾َرّبَِنا
آن از جانب ي همه ،ند به آن ايمان آورديمگويمين در علم يد و راسخداننمي

  .»پروردگار ما است
نيز فرموده كه راسخين در علم  ÷يد حضرت علي كنميمالحظه كه چنان پس

كنند. ما اين مسأله كساني هستند كه به عجز خود در تأويل آيات متشابه اقرار مين آنا
  يم.اهتوضيح داد» تابشي از قرآن« را در كتاب

   الزم به ذكر است كه حق تعالي در وصف خود فرموده است:
ْ َيمۡ ﴿ ُ ٱ ُحوا ٓ  َما َّ مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ  بُِتۖ َوُيثۡ  ءُ يََشا

ُ
خداوند «يعني  ]٣٩: الرعد[ ﴾٣٩ بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ

 دارد و أممي د و آنچه را كه بخواهد ثابت نگاهكنميآنچه را كه بخواهد محو 
  »الكتاب نزد اوست
را به حضرت علي نسبت  »الكتابعنده أم «ي ساز متقلب جملهولي اين زيارتنامه

  !و قرآن را ناديده گرفته است داده
» نبأ عظيم«را  ÷كه علي  »لنبأ العظيمالسالم عىل ا«د: گويميباز در اين زيارت 

النبأ كه در مكه  يسورهدانسته است و باز با قرآن بازي كرده است، زيرا قرآن در 
ي از آنان اهفرمايد: اهل مكه در موضوع قيامت اختالف داشتند بلكه عدمي نازل شده

   ي آنان فرمود:هكردند، خداوند دربارمي وقوع قيامت را انكار

ٓ يَ  َعمَّ ﴿ ِيٱ ٢ َعِظيمِ لۡ ٱ لََّبإِ ٱ َعنِ  ١ َءلُونَ تََسا َّ  ٣ َتلُِفونَ ُمۡ  فِيهِ  ُهمۡ  لَّ  لَُمونَ َسَيعۡ  َ
كنند از آن خبر بزرگي كه در آن و جو مياز چه پرس « :يعني ]٤ ,١: النبا[ ﴾٤

  »ندوشمي اختالف دارند؟ آري به زودي از آن آگاه
   :مايدفرمي و

ورِ لٱ ِف  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿   صُّ
ۡ
فۡ  تُونَ َفَتأ

َ
آن روزي كه در صور « :يعني ]١٨: النبا[ ﴾١٨ اَواجٗ أ

  .»ندآيميگروه (به سوي ما) د و گروهوشمي دميده
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را قيامت دانسته است. و در سوره ص پس » نبأ عظيم«بينيم كه قرآن مراد از مي
  فرمايد: به بعد مي 67از شرح دوزخ در آيات 

ْ  ُهوَ  قُۡل ﴿ نُتمۡ  ٦٧ يمٌ َعظِ  َنَبٌؤا
َ
بگو آن « :يعني ]٦٨ ,٦٧:  ص[ ﴾٦٨ رُِضونَ ُمعۡ  هُ َعنۡ  أ

  .»خبري است بزرگ كه شما از آن روي گردان هستيد
مكي بوده و در آن وقت در مكه بر سر » النبأ«الزم به ذكر است كه سوره 

  كسي اختالفي نداشته است كه خدا بفرمايد:  ÷علي
ِيٱ﴿   .»چيزي كه در آن اختالف دارند« :يعني ]٣: النبا[ ﴾٣ َتلُِفونَ ُمۡ  فِيهِ  ُهمۡ  لَّ

فرمايد: در صحيفه علويه در دعاي روز دوشنبه مي ÷به اضافه خود علي 
يعني سپاس آن خدايي را كه مرا از خبر بزرگ آگاه  »احلمدهللا الذي عّرفني النبأ العظيم«

سازان نه از قرآن ود كه اين زيارتشمي كرد و آن را به من شناساند. بنابراين معلوم
  .÷هاي خود حضرت امير اند و نه از گفتهاطالع داشته

 »السالم عىل خماطب الثعبان عىل منرب الكوفة«د: گويميچنين در همين زيارت هم
ي يعني سالم بر آنكه بر روي منبر مسجد كوفه مخاطب اژدها شد. اين قصه پرداخته

دهايي چندين بار به مسجد كوفه آمد و ويند: اژگمي كنندگاني هست كهدست آن غلو
. آيا كسي نيست كه به اين خرافاتي سخن گفت ÷سر خود را باال برد و با علي 

بگويد چرا وقتي اژدها وارد شهر شد مردم شهر و افراد مسلح به او حمله نكردند؟! و 
ستند كه اژدها قصد سخنراني دارد؟! چگونه كسي دانمياو نشدند؟! مگر  چرا مانع

نترسيد و اوضاع مسجد به هم نخورد؟ به اضافه يك يا دو بار براي حضرت 
عصا به فرمان خدا تبديل به اژدها شد و آن همه غوغا در جهان برپا كرد  ÷موسي

آوردن ساحران فرعون شد، ولي از اين اژدها كسي باخبر نشد و آن را و باعث ايمان 
سخن گفته  ÷چرا اين اژدها با علي ساز خرافاتي! ثانياً نقل نكرد جز اين زيارت 

است؟ فايده اين كار در چيست؟ اگر هدف از آن ابراز معجزه بوده است كه با بودن 
در سوره كه چنان قرآن كه معجزه كافي و باقي است به معجزه ديگري احتياج نيست،

 مباركه اإلسراء وقتي مشركين از پيغمبر درخواست معجزاتي از قبيل شكافتن و بيرون
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بگو اگر اين  :فرمود در جواب ايشان خدا به پيغمبر ،ندكرداي از زمين آوردن چشمه
يد من ناتوانم زيرا من بشري بيش نيستم و اگر از خدا خواهميچيزها را از من 

با وجود قرآن، است. زيرا  كارهاي لغو و بيهوده منزهانجام دادن خواهيد خدا از مي
جويي داشتند بايد به قرآن توجه و در آن صد حقيقتمعجزه تحقق يافته و اگر آنان ق

  كردند.مي دقت و تأمل
يعني سالم بر امين  »السالم عىل أمني اهللا يف أرضه و خليفته«د: گويمي 23در زيارت 

خدا در زمين و بر خليفه او. در صورتي كه خدا خليفه و جانشيني ندارد. خليفه براي 
بميرد و خدا از اين امور منزه است. به اضافه خدا كسي است كه از مكاني برود و يا 

توان جا و مكان ندارد تا كسي بتواند خالفت او را بر عهده بگيرد و مقام خدا را نمي
   د كار خدا را انجام دهد و اگر خدا به مالئكه فرموده:توانميبه كسي سپرد و كسي ن

 ٱ ِف  َجاِعلٞ  إِّنِ ﴿
َ
 ايهمانا من در زمين خليفه«يعني  ]٣٠: البقرة[ ﴾َخلِيَفةٗ  ِض ۡرۡل

  ،»مدهميقرار 
عالم جن بر زمين وجود داشته است.  ،زيرا قبل از آدم ،گذشتگان استمقصود خليفه 

مالئكه نيز كه مخاطب اين آيه بودند چنين فهميدند ». خليفتي«يا  »خليفة يل«و نفرموده 
و با آن علمي كه از  ،د به جاي موجودات قبلي جانشيني خلق كندخواهميكه خدا 

   خونريزي جن در زمين داشتند به خدا عرض كردند:
َتۡ ﴿
َ
ٓ ٱ فُِك َويَسۡ  فِيَها ِسدُ ُيفۡ  َمن فِيَها َعُل أ خدايا آيا در « :يعني ]٣٠: البقرة[ ﴾ءَ ّلَِما

  »د؟كنميي كه در آن فساد و خونريزي دهميزمين كسي را قرار 
هد بود؟! آيا خداوند موجود خونريز چگونه جانشين خدا چنين سفاك و مفسد خوا

ي گزيند؟! البته تمام اين امت نيز خليفهو مفسدي را به جانشيني خود بر مي
   فرموده:كه چنان خدا نيستي اما كسي خليفه ،گذشتگانند

ِيٱ وَُهوَ ﴿  ٱ ئَِف َخَلٰٓ  َجَعلَُكمۡ  لَّ
َ
اوست كه شما را « :يعني ]١٦٥: االنعام[ ﴾ِض ۡرۡل

  . »قرار دادخليفگان زمين 
   كه فرموده:در حالي شودميو بايد دانست كه خليفه خدا كافر ن
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ِيٱ ُهوَ ﴿  ٱ ِف  ئَِف َخَلٰٓ  َجَعلَُكمۡ  لَّ
َ
 ]٣٩: فاطر[ ﴾ۥۖ ُرهُ ُكفۡ  هِ َفَعلَيۡ  َكَفرَ  َفَمن ِضۚ ۡرۡل

اوست كه شما را خليفه روي زمين قرار داد پس هر كس كافر شود زيان « :يعني
  . »كفر او بر خود اوست

ندارد نه بر روي زمين و اي از اين آيات چنان پيداست كه خداوند براي خود خليفه
البالغه در وصيتي كه به نهج 31نيز در نامه  ÷نه هر جاي ديگري. و حضرت علي 

  ».خليفة األموات«مردگان دانسته و فرموده است: ي امام حسن فرموده او را خليفه
السالم عىل صاحب املعجزات القاهرات واملنجي « د:گويميچنين در همين زيارت هم

بخش از مهالك! يعني سالم بر صاحب معجزات چيره كننده و نجات » من اهللكات
زيرا خدا به رسولش فرموده كه تو  ،گويا اين انسان قرآن را ناديده گرفته است

در  معجزه كار خدا است نه كار بشر. و ،ي از پيش خودت بياورياهتواني معجزنمي
آوردن برخي از مايل بود براي ايمان  صخواستند و پيامبرجواب آنان كه معجزه مي

  معاندان معجزاتي غير از قرآن ظاهر شود، فرمود: 
ن َت َتَطعۡ سۡ ٱ فَإِنِ  َراُضُهمۡ إِعۡ  َك َعلَيۡ  َكُبَ  َكنَ  ن﴿

َ
 ٱ ِف  اَنَفقٗ  َتِغَ تَبۡ  أ

َ
وۡ  ِض ۡرۡل

َ
 اُسلَّمٗ  أ

ٓ ٱ ِف  َما  فَ  ءِ لسَّ
ۡ
ۚ  تَِيُهمَتأ ٓ  َولَوۡ  يَةٖ ُ ٱ ءَ َشا َ  َلََمَعُهمۡ  َّ ۡ ٱ َ َ  ُهَدىٰۚ ل  ِمنَ  تَُكوَننَّ  فَ

(روگرداني) ايشان بر تو دشوار  و اگر اعراض« :يعني ]٣٥: االنعام[ ﴾٣٥ ِهلِيَ َجٰ لۡ ٱ
تواني نقبي در زير زمين حفر كن و يا نردباني در و ناگوار است، پس اگر مي

ذار تا براي آنان معجزه بياوري و اگر خدا بخواهد ايشان را بر هدايت آسمان بگ
  . »نمايد، پس از جاهالن مباشجمع مي

   و فرموده:

﴿ ْ ّبِهِ  ّمِن َءايَةٞ  هِ َعلَيۡ  نُّزَِل  َ لَوۡ  َوقَالُوا َ ٱ إِنَّ  قُۡل  ۦۚ رَّ ٰٓ  قَادِرٌ  َّ َ ن َ
َ
َِل  أ : االنعام[ ﴾َءايَةٗ  ُيَنّ

بگو  شودميي از پروردگارش نازل ناهفتند چرا بر او معجزو گ« :يعني.  ]٣٧
  .»خداوند بر نازل كردن معجزه قادر و توانا است

كننده آن خداست نه  كه قرآن خودش معجزه است و نازلتر اينو از اين واضح
   و بدين سبب خداوند فرموده: ،پيامبر
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ۡلَ  نُ َنۡ  إِنَّا﴿   . »همانا كه ما قرآن را فرو فرستاديم« :ييعن ]٩: احلجر[ ﴾رَ ّلِكۡ ٱ انَزَّ
   و فرموده:

ا بٖ َريۡ  ِف  ُكنُتمۡ  ن﴿ ۡلَ  ّمِمَّ و اگر در آنچه كه نازل « :يعني ]٢٣: البقرة[ ﴾انَزَّ
  .»ايم شكي داريدكرده

توانند يك سوره مانند آن بياورند. خداي تعالي و اگر همه انبياء جمع شوند نمي
   فرموده: ÷صالح ي همعجز در سوره اإلسراء درباره

  . »و ما شتر را به ثمود داديم« :يعني ]٥٩: االرساء[ ﴾لَّاقَةَ ٱ َثُمودَ  َناَوَءاتَيۡ ﴿
   و فرموده:

ٰ  َناقُلۡ ﴿ ٰ  ادٗ بَرۡ  ُكوِن  َنارُ َي ٰٓ  ًماوََسَل َ ٰ إِبۡ  َ ما به آتش « :يعني ]٦٩: االنبياء[ ﴾٦٩ هِيمَ َر
  . »المت باشفرمان داديم كه براي ابراهيم سرد و س

  نبود.  ÷پس كار خود حضرت ابراهيم
چون عصا را انداخت و عصا تبديل به اژدها شد، فرار كرد  ÷حضرت موسي 

   كرد و لذا خدا فرموده:و اگر كار خود موسي بود فرار نمي 

َ  َهاُخذۡ  قَاَل ﴿  ٱ ِسَيَتَها َسُنعِيُدَها َتَۡفۖ  َو
ُ
) (اي موسي: «يعني ]٢١: طه[ ﴾٢١ وَلٰ ۡل
  .»گردانيمباز مياش آن را بگير و نترس ما آن را به حالت اوليه

براي آن است كه خدا به دعاي ايشان اند نسبت داده نبياءاواگر معجزه را به 
كردند. مي كرد تا نبوت ايشان را تصديق كرده باشد. آنان فقط دعامي معجزه را ايجاد

راده خود مرغ گلين را به مرغ حقيقي كرد و خدا به ادعا مي ÷مثالً حضرت عيسي 
   در قرآن فرموده است:كه چنان كردمي تبديل كرده و يا مرده را زنده

ۢ  َفَيُكونُ ﴿ ِۖ ٱ نِ بِإِذۡ  اَطۡيَ ۡحِ  … َّ
ُ
ۡ ٱ َوأ ِ ٱ نِ بِإِذۡ  َتٰ َموۡ ل پس « :يعني ]٤٩: عمران ال[ ﴾َّ

  .»مكنمياذن خدا زنده  به اذن خدا تبديل به پرنده خواهد شد ...و مردگان را به
جا آورده در باب نفي الغلو جلد همين مجلسي كه اين خرافات و كفريات را اين

روايت كرده كه فرمود:  ÷از حضرت رضا » بحار األنوار«هفتم چاپ قديم 
 سازاني كه دم از حباين زيارت». معجزات كار انبياء نبوده بلكه كار خدا بوده است«
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را ببينند تا از  ÷حضرت رضا هاي گفتهاند زنند نرفتهمي امام (دوستي) و پيروي از
كه ضد قرآن ها عالوه بر اينهاي اين زيارتنامههخود معجزاتي به نام امام نبافند. جمل

ند، زيرا خالقي كه قوانين طبيعت را ايجاد كرده و علل و باشميهستند، ضد عقل نيز 
د خرق طبيعت كند و توانميده است فقط او معلوالت و اسباب و مسببات را قرار دا

سرد و سالمت قرار  علل را از عليت خود بياندازد و اثر حرارت را بگيرد و آن را
دهد، خالق هر چيز اوست، چه شتر صالح باشد و چه نرم شدن آهن در دست 

مخالف اند كنندگان به ائمه نسبت داده. پس تمام آن معجزاتي را كه غلو÷داوود
مانند آن معجزاتي  ،گونه مدرك قرآني ندارد و جعل و دروغ استاست و هيچقرآن 

ند. مثالً دهميهاي موجود در جهان به بزرگ و مرشد خود نسبت كه هر فرقه از فرقه
الدين عطار نيشابوري را مالحظه كنيد به مرشدان  شيخ فريد» تذکرة األولیاء«كتاب 

  !ها معجزه نسبت داده استصوفي ده
سفانه اين خرافات، طرفداران متعصبي ميان ملت ما دارد و هر كس بخواهد متا

مانند نويسنده مردم را از گمراهي برهاند و بيدار كند همه با او دشمن شده و هزاران 
د. اما از يرگمي زنند و جان و مال و آبروي او در معرض خطر قرارمي تهمت به او

پذيرد و بر اين اساس جوانان تحصيل نمي  جايي كه هيچ عاقلي دين خرافاتي راآن
كرده را بر اين باور يافتيم كه دين يعني همين خرافات و از آن منزجر شده و به 

كنيم و صدمات و آزارهاي بر اين شديم كه حقايق را بيان اند، بردهدامان الحاد پناه 
واستاريم، بگذار دكانداران خرافات را به جان خريده و اجرمان را از خداوند متعال خ

  والعاقبة ألهل التقوى واليقني.توانند به ما بزنند. ي كه مياهدكانداران مذهبي هر صدم
 »واملنجي من اهللكات الذي ذكر اهللا يف حمكم اآليات«د: گويميچنين در اين زيارت هم

دهنده از مهالكي كه خداوند او را در آيات محكم ذكر فرموده است. و يعني و نجات 
جا دروغي بزرگ گفته و بر خدا افتراء بسته است و هرگز خدا غير خود را ر ايند

زيرا  ،منجي الهلكات ندانسته است، و با اين كارش از خدا خجالت نكشيده است
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و به صريح قرآن خود خدا انبياء  ،خدا خود را منجي از هالكت خوانده نه ديگري را
   :مايدفرمي ،را از هالكت نجات داده است

ا﴿ ٓ  َولَمَّ مۡ  ءَ َجا
َ
ِينَ ٱوَ  اُهودٗ  َناَنَّيۡ  ُرنَاأ ْ  لَّ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  ُهمَنٰ َوَنَّيۡ  ّمِنَّا ةٖ بِرَۡحَ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا

و چون فرمان ما آمد هود و كساني را كه با او ايمان « :يعني ]٥٨: هود[ ﴾٥٨ َغلِيٖظ 
ابي شديد آورده بودند به رحمت خويش نجات بخشيديم و آنان را از عذ

  . »رهانيديم
   :فرمايدميو باز

ا﴿ ٓ  فَلَمَّ مۡ  ءَ َجا
َ
پس چون امر ما فرا رسيد « :يعني ]٦٦: هود[ ﴾الِحٗ َصٰ  َناَنَّيۡ  ُرنَاأ

  . »صالح را نجات بخشيديم
   فرموده: ÷و درباره موسي 

يۡ  اٗس َنفۡ  َت َوَقَتلۡ ﴿ تي و ما تو و تو فردي را كش« :يعني ]٤٠: طه[ ﴾َغمِّ لۡ ٱ ِمنَ  َك َنٰ َفَنجَّ
  . »را از غم نجات بخشيديم

   فرمايد:مي ÷و درباره نوح 
هۡ  هُ َنٰ َوَنَّيۡ ﴿

َ
ش اهاو و خانواد« :يعني ]٧٦:  الصافات[ ﴾٧٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِب َكرۡ لۡ ٱ ِمنَ  ۥلَهُ َوأ

  . »را از آن اندوه بزرگ نجات بخشيديم
   :خوانده و فرموده» منجي«و نسبت به تمام انبياء و مؤمنين خود را 

ِينَ ٱوَ  رُُسلََنا ُنَنّجِ  ُثمَّ ﴿ ْ  لَّ گاه پيامبرانمان را همراه با يعني آن ]١٠٣:  يونس[ ﴾َءاَمُنوا
  بخشيم. مي كه ايمان آوردند نجات كساني

ساز كذاب هر چه خواسته بر و همچنين بسياري از آيات ديگر، ولي اين زيارت
  ضد قرآن بافته است.

ليس وراء اهللا و « از آن چنين است: ايه كه جملهدر اين زيارت دعايي نقل كرد
 يعني !يعني بعد از خدا براي شما اي سرورانم انتهايي نيست »ورائكم يا ساديت منتهى

ذات خدا نامحدود و اليتناهي است شما نيز نامحدود هستيد، و صفت كه چنان
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ا در ازليت و نيز قائل شده و آنان ر براي ائمه ـنعوذ باهللا  ـنامحدودي خدا را 
   كه خدا فرموده:با اين !ابديت با خداوند متعال شريك ساخته است

ما همه چيز را به اندازه «يعني  ]٤٩: القمر[ ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َنٰ َخلَقۡ  ءٍ َشۡ  ُكَّ  إِنَّا﴿
  . »ايمخودش خلق كرده

روزي حياتش و كه اين مفهوم آيه مباركه اين است كه هيچ مخلوقي نيست مگر
  رسد.مي تش به پايانفعالي

و اين منافقين بيدار تا جايي كه هر چه اند به نظر اين جانب مسلمين خواب بوده
مطالب ضد قرآن را وارد كتب اسالمي كرده و به نام حديث و زيارت و اند توانسته

اند. البته جعل حديث توسط و مردم را به شرك كشانيدهاند دعا تزريق و تلقين كرده
كه چنان ،شروع شده و ادامه پيدا كرده است صز زمان خود رسول خدا منافقان ا

عىل عهده حتى قام خطيبًا فقال:  صولقدُكذب عىل رسول اهللا «فرموده:  ÷حضرت امير 
بر آن  صيعني در زمان خود رسول خدا  »من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

ايستاد و فرمود: هر كس عمداً  حضرت دروغ بستند تا جايي كه آن حضرت به خطبه
  .)11(بر من دروغ ببندد بايد جايگاهش را در آتش قرار دهد
طاووس و رسد. در اين جا ابنآري، سابقه اين غلوها به هزار سال قبل مي

 6ند: براي هر يك از آدم و نوح و علي دو ركعت نماز بخوان جمعاً اهمقلدين او گفت
طاووس مدرك اين نمازها كجا است؟ مگر ابنركعت! كسي نيست از اينان بپرسد 

گاه از آورند؟ آندهد، چرا مدرك نميخدا و يا رسول او است كه دستور نماز مي
رسول خدا نقل كرده كه هر كس اين زيارت را (كه پر از كفر هست) بخواند من 

كنم و حاجت او هر چه باشد برآورده ساخته و خواسته او را عطا برايش شفاعت مي
الحاجات و قاضي صها همه بر ضد كتاب خدا است، مگر رسول خدا كنم! اينمي

المسائل است، قرآن كه اين چيزها را منحصر به خدا دانسته و در دعاي معطي 

                                           
 .٢١٠ی البالغه، خطبه نهج -١١
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جوشن و بعضي ادعيه ديگر نيز اين اوصاف مختص خدا دانسته شده است و 
واحلرمان ... فمتى  أخلص يف املسألة لربك فإن بيده العطاء«فرموده:  ÷حضرت علي 

زيرا عطا كردن و  ،يعني فقط از پروردگارت بخواه »شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته
نمودن فقط به دست اوست ... پس هرگاه خواستي با اين كار درهاي نعمت محروم 

  )12(گشايي.خدا را با دعا مي
و چاپلوسي زيارتنامه طوالني آورده است كه پر از تملق  34مجلسي در اين باب 

ها زائر گاهي خود را پست و در اين زيارتنامه )13(د.باشميو كلمات ضد قرآن 
 و !گناهكار و مستحق عذاب دانسته سپس بالفاصله خود را از متقين شمرده است

بينيم كه بر دشمنان امام لعن و طعن و تكفير و نفرين بسيار ذكر شده است، در مي
 ام دشمن نيست و تمامي مسلمانان به ائمههاست كه كسي با امحالي كه قرن

گذارند و مسلماً اين جمالت براي ايجاد غوغا و تفرقه بين مسلمين نوشته مي احترام
اند نه ، وگرنه به كساني كه بيش از هزار و چند سال است از دنيا رفته!شده است

. !رساندميها آن سالم و اظهار محبت اثر و نفعي دارد و نه طعن و لعن ضرري به
كه در اكثر اين زيارات امام را وارث انبياء و مرسلين دانسته و در نكته ديگر اين

ند. با اينكه خود ائمه از اين كارهاي زشت اههمين زيارات ائمه را از انبياء برتر شمرد
در وصيتي كه  ÷اند. حضرت امير و خودبين و خودپسند نبودهاند و غلو نهي كرده

» واعلم أن اإلعجاب ضد الصواب وآفة األلباب«: مايدفرمي كرده است ÷به امام حسن 
  )14(هاست.يعني بدان كه خودپسندي نادرست و آفت انديشه

                                           
 .٣١البالغه، نامه نهج -١٢
بزهکار بوده است، و از طرفی تقوا و ید کننده پادشاهان بییخود تا یبه گمان نگارنده چون جناب مجلس -١٣

ی اسالم قلمداد د ائمهییبوده وحکومتشان را مورد تا ین صفویمان و شاه سلطان حسیشاه سل یدیگر دعاگو
ز ـ نعوذ بالله یی اسالم نپنداشته که ائمهید به غلط مینموده است، شاید میف و تمجیکرده و از آنان تعر

 شوند!یها خشنود میاخوانها و ثنیگونه مداحنیـ از ا یتعال
 .٣١ی البالغه، نامهنهج  -١٤
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اللهم واجعلنا له سامعني «د: گويمي ÷پس از زيارت حضرت امير  28در زيارت 
مطيع  يعني خدايا ما را برايش شنوندگاني» مطيعني و وزراء مناصحني و رفقاء مصاحبني

شايد چنين پنداشته است كه امام در  !و وزرايي خيرخواه و رفقايي همنشين بگردان
خواهد وزير او بشود تا شايد اداره عالم امكان را به دست او دنيا حضور دارد كه مي

امان از جهالت و ناداني. در اين زيارت غلو و شرك را به حد آخرش  !بسپارد
 !يعني سالم بر نفس خداي تعالي »م عىل نفس اهللا تعاىلالسال«د: گويميرسانيده است و 

در ساير زيارات امام را چشم و گوش و دست و  !آيا باالتر از اين غلو وجود دارد؟
ند ولي در اين زيارت امام را ذات خداي تعالي قرار داده دادميصورت خدا قرار 

گونه خرافات واب اينبريم و در جاست، و ما به خداي تعالي از هر نوع غلو پناه مي
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ ﴿ كنيم:و كفريات اين آيه را تالوت مي ا َلٰ َوتََع  ﴾٤٣ اَكبِيٗ  اُعلُوّٗ  َيُقولُونَ  َعمَّ

  . ]٤٣: االرساء[
ها را بدون مدرك ها يا در واقع كفرنامهكه مجلسي اكثر اين زيارتنامهعجيب اين

م و يا از مصباح شيخ ااي نقل كردهد از كتاب كهنهگويميمثال  ،صحيحي نقل ميكند
  !ام...گرفته

دهم اي يعني شهادت مي »أشهد أنك جمازي اخللق«د: گويميو در همين زيارت 
جا كفر خود را تكميل كرده بينيم كه در اينامام كه تو جزا دهنده خلق هستي. مي

   :مايدفرمي خداي تعالي ،است
ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ٓ  ئَِك أ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ مَّ ّبِِهمۡ  ّمِن ِفَرة آمرزش  ،جزاي ايشان« :يعني ]١٣٦: عمران ال[ ﴾رَّ

  . »پروردگارشان است
  و فرموده: 

َ  ۦبِهِ  زَ ُيۡ  اءٗ ُسوٓ  َمۡل َيعۡ  َمن﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۥَلُ  َيِدۡ  َو َ  اَولِّٗ  َّ :  النساء[ ﴾١٢٣ انَِصيٗ  َو
و براي  دوشمي هر كه عمل بدي مرتكب شود، بدان سبب كيفر« :يعني ]١٢٣

  . »ديابميخويش جز خداوند دوست و ياوري ن
  و فرموده: 
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﴿ ٓ ّبَِك  ّمِن ءٗ َجَزا ٓ  رَّ اين پاداشي از پروردگارت « :يعني ]٣٦: النبا[ ﴾٣٦ اِحَسابٗ  ءً َعَطا
  . »است بخششي كافي

  و فرموده: 
ُ ٱ زَِيُهمُ ِلَجۡ ﴿ حۡ  َّ

َ
ْ  َما َسنَ أ تا خداوند ايشان « :نييع ]١٢١: التوبة[ ﴾١٢١ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

  . »پاداش دهداند را به بهتر از آنچه عمل كرده
  و فرموده: 

﴿ ٓ   . »پاداش آنان نزد پروردگارشان است« :يعني ]٨: البينة[ ﴾َرّبِِهمۡ  ِعندَ  ؤُُهمۡ َجَزا
د امام جزا دهنده خلق است! گويميدين  ها آيه ديگر، ولي اين غلو كننده بيو ده

   فرموده است:آيا نخوانده كه خدا 
َفۡ  ٞس َنفۡ  لُِك َتمۡ  َ  مَ يَوۡ ﴿ ۖ َشۡي  ٖس ّلِ  ٱوَ  ا

َ
ِ  َمئِذٖ يَوۡ  رُ مۡ ۡل َّ ِ روز « :يعني ]١٩: االنفطار[ ﴾١٩ ّ

ي ندارد و فرمان آن روز اهقيامت روزي است كه هيچ كس براي ديگري فايد
  .»مخصوص خدا است
د و دانميآن امام  در اين زيارت خير و شر را ازكه اين و از ديگر خرافات

شكرگزار امام شده و او را حافظ از آتش دوزخ و كفيل امور دنيا و آخرت و نجات 
يكي از  ÷كه علي  صكه خدا به رسول اكرم دهنده خود خوانده است، با اين

  فرمايد: مي افراد امت اوست
ٓ  قُل﴿ مۡ  َّ

َ
َ  اعٗ َنفۡ  ِس ِلَفۡ  لُِك أ ا َو َّ  َضًّ ِ ٓ  َما إ ُ ٱ ءَ َشا بگو « :يعني ]١٨٨: االعراف[ ﴾َّ

چه كه گونه زيان و هدايت شما را در اختيار ندارم مگر آنيقيناً كه من هيچ
  . »خداوند بخواهد

   و فرموده:
ۖ َحفِيظٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َك َنٰ َجَعلۡ  َوَما﴿ ٓ  ا نَت  َوَما

َ
تو « :يعني ]١٠٧: االنعام[ ﴾١٠٧ بَِوكِيلٖ  ِهمَعلَيۡ  أ

  . »يم و وكيل ايشان نيز نيستياان قرار ندادهرا نگهبان و حافظ ايش
   و فرموده:
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ُ ٱ﴿ ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َحفِيٌظ  َّ نَت  َوَما
َ
خداوند « :يعني ]٦: الشورى[ ﴾٦ بَِوكِيلٖ  ِهمَعلَيۡ  أ

  .»حافظ و مراقب ايشان است و تو وكيل آنان نيستي
 »وويل اجلزاء فأنت سامع الدعاء«د: گويميدر اين زيارتنامه به امام كه اين و ديگر

 آيدميهستي. چنين از اين زيارتنامه بر  دهنده دعايي و پاداشه پس تو شنوند يعني
نيز » يا علي«د توانميد گويمي» اهللا يا« كند ودعا ميدر زمين و آسمان هر كس  كه

   :مايدفرمي با اينكه قرآن كريم !بگويد
ٓ ٱ َسِميعُ  إِنََّك ﴿ َع پروردگارا همانا تو شنواي دعا « :يعني ]٣٨: عمران ال[ ﴾٣٨ ءِ لُّ

  . »كني)هستي (و آن را برآورده مي
   و فرموده:

ٓ ٱ لََسِميعُ  َرّبِ  إِنَّ ﴿ َع همانا پروردگارم شنواي دعا « :يعني ]٣٩: ابراهيم[ ﴾٣٩ ءِ لُّ
  .»هست (و او را برآورده ميكند)

وجدتك « كند:صحيفه سجاديه به خداوند عرض مي 51و امام سجاد در دعاي 
سازان يعني پروردگارا تو را شنواي دعايم يافتم. پيداست اين زيارت »لدعائي سامعاً 
است  كه تمام قوانين و مقررات قرآن را زير پا بگذارند. در قرآن آمدهاند قصد داشته

   هر كس غير از خدا را به دعا بخواند مشرك است:
ٓ  قُۡل ﴿ َما دۡ  إِنَّ

َ
ْ أ ٓ  َرّبِ  ُعوا َ ۡشِ  َو

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
بگو فقط خدا را « :يعني ]٢٠: اجلن[ ﴾٢٠ اأ

  . »مدهميم و احدي را شريك او قرار نخوانميبه دعا 
   و فرموده:

﴿ َ ْ تَدۡ  فَ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ
َ
بنابر اين هيچ احدي را با خدا « :يعني ]١٨: اجلن[ ﴾١٨ اأ

  . »به دعا نخوانيد
   و فرموده:

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ ِينَ ٱ ُعوا َ  ۦُدونِهِ  ّمِن ُتمزََعمۡ  لَّ ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َيمۡ  فَ َ  َعنُكمۡ  لضُّ ً َتۡ  َو  وِي
ْوَلٰٓ  ٥٦
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  َتُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ َرّبِِهمُ  إ بگو « :يعني ]٥٧ ,٥٦: االرساء[ ﴾وَِسيلَةَ ل
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كه از شما  توانندغير از خدا، كساني را كه گمان داريد بخوانيد، ولي آنان نمي
زياني را برطرف كنند و توانايي تغيير دادن در هيچ چيزي را ندارند، كساني كه 

  . »جويندخوانند خود براي تقرب به خدا وسيله ميمي اينان به دعا
ديگر كه داللت دارد غير خدا را نبايد به دعا خواند و خواندن ي و صدها آيه

  غيرخدا را شرك دانسته است.
السالم عليك «د: گويميضرت امير را پيغمبر و رسول قرار داده و ح 30در زيارت 

يعني سالم بر تو اي » يا وارث إبراهيم اخلليل يف نبوته و يا وارث موسى الكليم يف رسالته
  .!وارث نبوت ابراهيم خليل و اي وارث رسالت موسي كليم
كنندگان لورود، ولي غمي تا به حال نشنيده بوديم كه نبوت و رسالت به ميراث

اند. جاي تعجب است كه چرا مجلسي و ساير علماي عقل خود را از دست داده
شيعه اين كفريات و مزخرفات را بدون هيچ انتقاد و مخالفتي در كتب خود ذكر 

كه كتابي » محمد بن المشهدي«اند؟! مجلسي بسياري از اين كفريات را از كتاب كرده
» محمد بن المشهدي«ل كرده و معلوم نيست اين نوشته است نق» مزار كبير«به نام 

خدا پرست بوده يا امام پرست؟ اين همان كسي است كه دعاي ندبه را براي شيعيان 
تعدادي از جمالت ضد » بررسي دعاي ندبه«به تحفه آورده است؟ نگارنده در جزوه 

  ام.قرآن اين دعا را نقل و نقد كرده
أشهد أنك تسمع صويت «اه كه رسيدي بگو: بارگ د به درِگويمي 32و در زيارت 

شنوي، من يعني گواهي ميدهم اي امام كه تو صدايم را مي» أتيتك متعاهدًا لديني وبيعتي
خواهد پس از هزار آيا مي !م كه با تو در دينم عهد ببندم و با تو بيعت نمايماهآمد
  امام از عالم ديگر به دنيا برگردد تا با او بيعت كند؟! ،سال
كند كه شما را ندا مييعني آن »ال خييب من ناداكم«د: گويميباز در همين زيارت  و

در دعاي  ÷گردد. در حالي كه حضرت زين العابدين امام سجاد مايوس نمي
احلمد هللا الذي ال أدعو غريه ولو دعوت غريه خليب [مل يستجب يل] «كند: ابوحمزه عرض مي

يعني ستايش شايسته » ه ولو رجوت غريه ألخلف رجائيدعائي واحلمدهللا الذي ال أرجو غري
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 اميدم خوانم و اگر جز او را به دعا بخوانم ناخدايي است كه جز او را به دعا نمي
كند] و ستايش شايسته خدايي است كه جز به او اميد سازد [دعايم را اجابت نميمي

ازد. و در صحيفه سجاديه سندارم و اگر به جز او اميدوار باشم، اميدم را برآورده نمي
يعني ستايش خدايي را كه  »احلمد هللا الذي أغلق عنا باب احلاجة إال إليه«كند: عرض مي

ال «درهاي حاجت و نياز را جز به سوي خودش بر ما بسته است. (دعاي اول) و 
يعني كسي در  »يرشكك أحد يف رجائي وال يتفق أحد معك يف دعائي وال ينظمه وإياك ندائي

و كسي در خواندن و دعايم با تو همراه  شودميد داشتن به او، با تو شريك نامي
آيد. (دعاي بيست شود و در ندا كردن و خواندن كسي با تو به يك سلك در نمينمي

چنين و هشتم) يعني اميد و درخواست و خواندنم فقط متوجه توست نه ديگري. هم
خوانم يعني تو را مي» واك وال أرجو غريكأدعوك فتجيبني ... فال أدعو س«كند: عرض مي

خوانم و به جز تو اميدي ندارم. (دعاي پنجاه كني ... و غير تو را نميكه مرا اجابت 
و يكم) حال خواننده مختار است تا دعاي حضرت سجاد را قبول كند يا سخن 

  !»محمد بن المشهدي«ساخته 
را از انبياء  ÷علي  ،ه دعاد بافنددهميهست كه نشان  ايدر اين زيارت جمله

يعني سالم بر تو اي  »السالم عىل سفري اهللا بينه وبني خلقه«د: گويميزيرا  !دانسته استمي
 سفير خدا بين او و بين خلقش. در حالي كه سفارت الهي مخصوص انبياء

  د. باشمي
كه  اندوجود داشته »مفوضه«در طول تاريخ به نام  ايالزم به ذكر است كه فرقه

شان اين بوده كه خدا امر و تدبير جهان را به محمد و علي واگذار كرده است، عقيده
در بسياري از احاديث ايشان را لعن و  ند! ائمهباشميو آن دو مدبر امور جهان 

ساز جاهل است كه در اين زيارت اند. و يكي از آنان همين زيارتتكفير كرده
يعني خدا امور جهان وتدبير آن را  »وجعل إليكم التدبريوفّوض إليكم األمور «د: گويمي

شده و مصداق به شما واگذار كرده است! در اين زيارت همه نمونه خرافات جمع 
شده است. از آن جمله خداوند در آيات متعدد » آنچه خوبان همه داند تو تنها داري«
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چه كافر مسخر بردن تمام مردم چه مؤمن و فرموده كه من جهان را براي بهره 
   فرمايد:مي مثالً ،امكرده

لَمۡ ﴿
َ
ْ تََروۡ  أ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ رَ  َّ ا َلُكم َسخَّ َمٰ ٱ ِف  مَّ ٰ لسَّ  ٱ ِف  َوَما تِ َو

َ
 :يعني ]٢٠: لقامن[ ﴾ِض ۡرۡل

ها و زمين است مسخر چه در آسمانبردن شما آنآيا نديديد كه خدا براي بهره «
  .»كرده است

يعني خدا  »وأعطاكم املقاليد وسخر لكم ما خلق«د: گويميولي در اين زيارت 
رسوا باد اين  !كليدهاي خلقت را به شما داد و آنچه را آفريد براي شما مسخر نمود

خود را از هر  ـنعوذ باهللا  ـگو، آيا خدا كليد جهان را به دست ايشان داده و دروغ
   كند:در حالي كه قرآن ضد آن را تقرير مي !كاري فارغ كرده است؟

َمٰ ٱ َمَقاِلدُ  ۥَلُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٓ  لَِمن َق لّرِزۡ ٱ ُسُط يَبۡ  ِضۖ ۡرۡل  ]١٢: الشورى[ ﴾ِدرُ َوَيقۡ  ءُ يََشا

ها و زمين مخصوص اوست، رزق و روزي را براي هر داشتن كليد آسمان« :يعني
  .»كندستراند و تنگ ميگمي كسي كه بخواهد

خواهند خدا بيكار و امام همه د كه ميسازان چه مرضي دارنم اين زيارتداننمي
  سپارد.د و اگر نفس نكشد جان ميمانميكاره باشد، امامي كه اگر غذا نخورد زنده ن

يعني بازگشت  »إياب اخللق إليكم وحساهبم عليكم«د: گويميدر اين زيارت به امام 
 ،تبا شماست. اين جلمه صريحاً مخالف قرآن اسها آن خلق به سوي شما و حساب

  بيان خواهد شد. )15(در بررسي زيارت جامعهكه چنان
يعني روز قيامت  »عليكم االعتامد يوم املعاد«د: گويميباز در اين زيارت به امام 

   اعتماد و اتكاء به شماست. در حالي كه خدا فرموده است:
َفۡ  ٞس َنفۡ  لُِك َتمۡ  َ  مَ يَوۡ ﴿ ه هيچكس براي روزي ك« :يعني ]١٩: االنفطار[ ﴾اَشۡي  ٖس ّلِ

  .»كسي اختياري ندارد

                                           
 ن کتاب.ی، هم٣٥١صفحه  :ر. ک -١٥
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در اين زيارت آياتي را كه راجع به انبياء و مالئكه است، مخصوص امام دانسته 
يعني اي اماماني  »يا من اصطفاهم أنتم السفرة الكرام الربرة يا عيون اهللا يف خلقه«د: گويميو 

رگزاران خدا در اي خب ،كه خدا ايشان را برگزيده است، شما سفيران بزرگوار خداييد
ميان خلقش! آيا خدا احتياج به خبرگزار از جنس بشر دارد تا از حال خائنين مطلع 
گردد؟! و اين در صورتي است كه خدا رسول خود و تمام امتش را از تجسس و 

ْ  َ  وَ ﴿جاسوسي نهي كرده و فرموده است:  ُسوا در امور «يعني  ]١٢: احلجرات[ ﴾َتَسَّ
س چگونه ممكن است امام خبرگزار باشد؟! مگر امام مكلف . پ»مردم تجسس نكنيد

  نيست؟!
واحرشوين يف «د: گويميجا امام را حافظ و حارس خود دانسته و و باز در اين

خود محشور كنيد و از ي هيعني مرا در زمر» مجلتكم واحرسوين من مكاره الدنيا واآلخرة
 ،بيچاره قرآن نخوانده است مكاره دنيا و آخرت حفظم كنيد. چنين پيداست كه اين

   فرموده است: زيرا خداوند مكرراً به رسول خود

﴿ ٓ رۡ  َفَما
َ
ما تو را براي ايشان حافظ « :يعني ]٨٠:  النساء[ ﴾٨٠ اَحِفيظٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َك َنٰ َسلۡ أ

  . »و نگهبان نفرستاديم
   :مايدفرمي و

﴿ ٓ ۠  َوَما نَا
َ
  .»نگهبان شما نيستم من« :يعني ]٨٦: هود[ ﴾٨٦ ِبَفِيٖظ  ُكمَعلَيۡ  أ

اما جالب اين است كه مجلسي و شيخ عباس قمي و امثال ايشان نمازي را 
و در ذيل آن دعايي ذكر شده اند مجهول الحال روايت كرده» حسن مثله جمكراني«از

 يم و آن همان دعايي است كه به مردم گفتهكنمينقل » مفاتيح الجنان«كه ما آن را از 
از حضرت صاحب خوانده شود. يكي از جمالت اين دعا چنين د تا پس از نموشمي

يا حممد! يا عيل! احفظاين فإنكام حافظاي وانرصاين فإنكام نارصاي, يا حممد! يا عيل! «است: 
زيرا كه  ،يعني اي محمد و اي علي شما دو نفر مرا حفظ كنيد »اكفياين فإنكام كافياي

هستيد و مرا يد كه شما ياور من هستيد و مرا ياري كنشما حافظ و نگهبان من 
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كفايت كنيد كه شما مرا كافي هستيد! در صورتي كه خدا به رسول خود مكرر 
   فرموده است تو حافظ مردم نيستي و مكرر فرموده:

ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُكم َوَما﴿ َ  َوِلّٖ  ِمن َّ براي شما « :يعني ]١١٦: التوبة[ ﴾١١٦ نَِصيٖ  َو
  . »وري نيستغير خدا سرپرست و يا

   و فرموده:
ِ  َوَكَفٰ ﴿ ِ ٱب ِ  َوَكَفٰ  اَولِّٗ  َّ ِ ٱب فقط خدا ولي و « :يعني ]٤٥:  النساء[ ﴾٤٥ انَِصيٗ  َّ

  . »سرپرست است و كافي است كه خدا ياور باشد
   و فرموده:

لَيۡ ﴿
َ
ُ ٱ َس أ   . »آيا خدا براي بنده خود كافي نيست« ]٣٦: الزمر[ ﴾ۥَدهُ َعبۡ  بَِكاٍف  َّ

ند! اگر خواهميغير از خدا را به عنوان ياور و حافظ و نگهبان  ،ولي اين مشركين
آيا  )16(.بخواهيم خرافات و كفريات مفاتيح را بيان كنيم بايد كتابي جداگانه بنويسيم

خويش محشور ي يعني مرا در زمره »واحرشوين يف مجلتكم«خواند: آنكه در زيارت مي
   فرموده:كه چنان ر به دست كسي جز خدا نيست.د كه حشر و نشداننمي ،كنيد

و محققاً اين « :يعني ]٢٥: احلجر[ ﴾٢٥ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  ۥإِنَّهُ  ُشُُهمۚۡ َيۡ  ُهوَ  َربََّك  نَّ ﴿
  . »د همانا او حكيم و عليم استكنميپروردگارت هست كه ايشان را محشور 

ت بر حصر دارد. و بايد دالل» يحشر«بر فعل » هو«الزم به ذكر است كه تقديم 
ند چه برسد به اينكه داننميدانست كه انبياء و امامان وقت حشر و نشر و قيامت را 

   فرموده:كه چنان كسي را محشور كنند
اَعةِۖ ٱ َعنِ  لَّاُس ٱ لَُك يَۡس ﴿ ِۚ ٱ ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِنََّما قُۡل  لسَّ اَعةَ ٱ لََعلَّ  رِيَك يُدۡ  َوَما َّ  لسَّ

از تو درباره (زمان وقوع) قيامت سؤال « :يعني ]٦٣:  االحزاب[ ﴾٦٣ رِيًباقَ  تَُكونُ 
ي شايد وقت قيامت دانميبگو همانا علم آن فقط نزد خداست، توچه  ،ندكنمي

  . »نزديك باشد

                                           
 ام.نگارنده کتابی مختصر به نام تضاد مفاتیح الجنان با آیاِت قرآن تألیف کرده -١٦
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   فرموده: و
َ ٱ إِنَّ ﴿ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َّ علم (وقت برپايي قيامت) فقط « :يعني ]٣٤: لقامن[ ﴾لسَّ
  .»خداست نزد

و كفريات در ها بدعت خبر باشد، بازار آري ملتي كه از كتاب آسماني خود بي
  يابد!مي شان رواجميان

از كفريات و موهومات است كه اكثر جمالتش ضد  اينيز مجموعه 34زيارت 
حجة رب العاملني عىل األولني واآلخرين وملجأ ذوي «د: گويميد. از آن جمله باشميقرآن 
ويا شجرة النداء وصاحب الدنيا واحلجة عىل مجيع الورى وباب اهللا وعيبة غيب اهللا وجميل  النهي

إرادة اهللا وموضع مشية اهللا وأول من ابتدع اهللا واحلجة عىل مجيع من خلق اهللا, أهيا النبأ العظيم 
ون والذكراحلكيم وأهيا احلبل املتني ومرشد الربيات وعامل اخلفيات ويا صاحب العمل املخز

مثيب أوليائه يوم احلساب ومهلك أعدائه بأليم  ,وعارف الغيب املكنون وعامل بام كان وما يكون
العذاب وقاصم املعاندين األرشار وعامل الّرسّ وأخفى, أهيا النازل من عليني ومهلك من طغى من 

و  ...»يا من حظي بكرامة ربه فجل عن الصفات واشتق عن نور  ,يا سامع األصوات ,األولني
حرام ها آن از اين قبيل كلمات كه تمامش كفر و شرك و ضد قرآن است، و خواندن

انكار اسالم است، هر چند بعيد نيست فريبكاري پيدا شود و براي ها آن و اعتقاد به
اثبات اين كفريات، به اخباري متوسل شود كه همان اخبار نيز ساخته و پرداخته 

گونه افراد قابل بديهي است كه روايات اينكنندگان و مشركين است و همين غلو
د: گويميساز جاهل، صفات خدا را به امام نسبت داده و اعتماد نيست. باري زيارت

َكلَّ يا موالي عن نعتك أفهام الناعتني وعجز عن وصفك لسان الواصفني, كيف أصف يا «
 »غ حقيقتك قارصةموالي حسن ثنائك واألوهام عن معرفة كيفيتك عاجزة واألذهان عن بلو

ن است و زبان كنندگان ناتوايعني اي موالي من اي امام از وصف تو فهم وصف
تو عاجز است، چگونه اي موالي من زيبايي ثناي تو را  كنندگان از وصفوصف

وصف كنم در حالي كه خيال از شناخت چگونگي تو ناتوان است و افكار از رسيدن 
  به كنه حقيقت تو كوتاه است.
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كند كه خود حضرت امام را چنان وصف مي ،÷ه كنيد اين دشمن علي مالحظ
  !دداننميچون خدا قابل درك د و بنده خدا را همكنميخدا را وصف  ÷امير 

د، گويميخدا را به همين گونه كه اين غلوكننده  ÷توجه كنيد كه حضرت امير 
يص نعامئه العادون, احلمد هللا الذي اليبلغ مدحته القائلون, وال حي«وصف كرده است: 

يعني ستايش » واليؤدي حقه املجتهدون, الذي ال يدركه بعد اهلمم وال يناله غوص الفطن
كس و هيچ ،كه بايد و شايد] نتوانند مدح كنندخدايي را كه گويندگان مدح او [چنان

د حق او را ادا كند، خدايي كه توانميكس نهاي او را بشمارد، و هيچد نعمتتوانمين
كنند و فكرهاي غواص به چگونگي او هاي دوربين او را درك نمينديشها

گونه برخالف است كه اين ÷دار عليساز دوستاين زيارت آيا واقعاً )17(رسند.نمي
  د؟گويميتعليمات آن بزرگوار سخن 

اين كتاب بسيار  ،اگر بخواهيم تضاد جمالت اين زيارت را با قرآن بيان كنيم
بينيم كه فرق اسالمي فرقه شيعه اماميه را رافضي و د. اگر ميطوالني خواهد ش

گونه مطالب را در كتب و زيارات شيعه ند، از آن روست كه ايناهمشرك خواند
  را با تعاليم قرآن مقايسه كنيم: بينند. اينك چند جمله از اين زيارتنامهمي

ولين و آخرين د: اي امام تو حجت رب العالمين بر اگويميساز جاهل  زيارت
ند و اهكردزندگي مي ،هستي، يعني تو حجتي حتي بر كساني كه قبل از دنيا آمدن تو

 ،ايآيند و تو را نديده و تو نيز آنان را نديدهبر كساني كه بعداً تا قيامت به دنيا مي
يعني توحجت بر تمام انبياء و مرسلين هستي، حال چگونه امكان دارد كه امام بر 

  !داندساز جاهل ميود حجت باشد؟ اين را فقط زيارتپيشينيان خ
   فرمايد:د تو ملجأ و پناه تمام عقالء هستي، با اينكه خدا ميگويميو 

ْ َوَظنُّوٓ ﴿ ن ا
َ
 َملۡ  َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ  ٓ َّ ِ هيچ پناهگاهي در برابر « :يعني ]١١٨: التوبة[ ﴾هِ إَِلۡ  إ

  .»خدا نيست مگر به سوي خود او

                                           
 ی اول.البالغه، خطبهنهج  -١٧
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د: تو درخت موسي هستي كه ندا داد، حال اينكه درخت خودش گوييمو نيز 
  بلكه خدا در آن فضا ندا ونطق فرمود. ،ندا نداد و ناطق نبود

كه قرآن خداوند را مالك دنيا و صاحب . حال آن)18(د تو صاحب دنياييگويميو 
ِ ﴿ فرمايد:داند و مياختيار انبياء و اولياء مي َّ ِ َمٰ ٱ ُك ُملۡ  ّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
  .]٤٩: الشورى[ ﴾ِض ۡرۡل

كه خدا به رسول خود د: تو درِ خدا و ظرف غيب خدايي. با اينگويميو 
   فرموده:
ٓ  ...قُل﴿ َ ۡعلَمُ  َو

َ
  .»مداننميبگو من غيب را « :يعني )31/و هود 50/األنعام( ﴾ٱۡلَغۡيَب  أ

إرادة اهللا «ده است: كه امام كاظم فرموخدايي. با ايني ارادهي د: تو آيينهگويميو 
 ديگر )19(.خدا همان كار او است نه چيز ديگريي يعني اراده »هي الفعل ال غري ذلك

  د. خواهمياراده ذهن و آيينه ندارد و ظرف و چمدان نكه اين
د: تو محل مشيت خدا و نخستين كسي هستي كه خدا او را آفريد و گويميو 

داند و فرموده انبياء را حجت مي ÷ي اما عل !حجت بر جميع آفريدگان خدا هستي
بعث رسله بام خصهم به من وحيه, وجعلهم حجة له عىل خلقه, لئال جتب احلجة هلم برتك «است: 

يعني خداوند پيامبران را مبعوث فرمود و وحي خويش را به آنان  »اإلعذار إليهم
اي باقي نهاختصاص داد و آنان را بر مردم حجت قرار داد تا براي مردم عذر و بها

چنين آن حضرت قرآن را حجت كافي دانسته است و در وصف آن هم )20(.نماند
يعني  »أنزل عليكم الكتاب تبيانًا لكل يشء ... فألقى إليكم املعذرة واختذ عليكم احلجة« فرموده:

كننده همه چيز [در مورد دين] هست، نازل فرمود ... جاي عذر بر شما قرآن را كه بيان
يعني  »أرسله بحجة كافية«و فرموده:  )21(د و حجت را بر شما تمام فرمود.باقي ننها

                                           
 است، نکرده ریاست سال ٢٥ چرا که کنیداگر امام صاحب دنیا است پس شما چرا برای او گریه و زاری می - ١٨

 کرد! غوغا همه آن دنیا از ای گوشه در اش روزه چند ریاست ترک برای نباید که دنیاست صاحب خود که کسی
  .١٤٧الصدوق، ص ی توحید صدوق، مکتبه -١٩
 .١٤٤ یخطبه البالغه،نهج  -٢٠
 .٨٦ی البالغه، خطبه نهج -٢١
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صامت ناطق, «و فرموده:  )22(خداوند رسولش را با قرآني كه حجت كافي است فرستاد.
  )23(.دباشمييعني قرآن خاموشي ناطق و حجت خدا بر بندگانش » حجة اهللا عىل خلقه

ذكر حكيم، در حالي كه خدا قرآن را د: اي نبأ عظيم و گويميساز باز اين زيارت
 فرموده است:كه چنان نه آن امامي كه خود تابع قرآن است ،ذكر حكيم خوانده است

﴿ ٰ ٰ ٱ ِمنَ  َك َعلَيۡ  لُوهُ َنتۡ  لَِك َذ اين چيزي « :يعني ]٥٨: عمران ال[ ﴾٥٨ ِكيمِ لَۡ ٱ رِ ّلِكۡ ٱوَ  تِ َي
اي ساز هيچ توجه اما اين زيارت. »يم از آيات و ذكر حكيم استخوانميرا كه بر تو 

  به قرآن ندارد.
دانم چگونه امامي كه در دنيا وجود ندارد را اهللا المتين. نميد: اي حبل گويميو 

د به او چنگ بزند. از همين رو امام در حال خواهميپناه و ريسمان محكم خوانده و 
و  )24(.رومو از دنيا مي مشومييعني فردا از شما جدا » غدًا مفارقكم«احتضار فرمود: 

ايشان را مشمول  قطعاً شدميسازان روبرو گونه زيارتاگر در دنيا بود و با امثال اين
  ست!دانمياحكام مشركين 

د: تو مرشد مخلوقات و داناي خفايا هستي! اما خداوند در وصف خود گويميو 
   فرموده است:

يقيناً اين خداست كه آشكار و « :يعني ]٧: االعىل[ ﴾٧ َفٰ َيۡ  َوَما رَ هۡ لَۡ ٱ لَمُ َيعۡ  ۥإِنَّهُ ﴿
  . »داندنهان را مي
   و فرموده است:

َ ٱ إِنَّ ﴿ يعني به درستي كه بر خداوند هيچ  ]٥: عمران ال[ ﴾ءٞ َشۡ  هِ َعلَيۡ  َفٰ َيۡ  َ  َّ
  ماند. چيز پنهان نمي

   و فرموده است:

                                           
 .١٦١ی البالغه، خطبه نهج -٢٢
 .١٨٣ی البالغه، خطبه نهج -٢٣
 .١٤٩ی البالغه، خطبهنهج  -٢٤
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َّ ٱ لَمُ َيعۡ  ۥفَإِنَّهُ ﴿ خۡ  لّسِ
َ
چه را كه راز و همانا كه خداوند آن« :يعني ]٧ :طه[ ﴾٧ َف َوأ

  . »داندباشد مي پنهان
  و نفرموده كه علي يعلم الجهر و ما يخفي.

زائر جاهل به امامي كه از خيانت برخي از مسؤولين حكومت خود خبر نداشت، 
يعني تو چشم يا خبرگزار خدايي  »أنت عينه احلفيظة التي ال ختفى عليه خافية«د: گويمي

كشد اين كفريات را ماند. واقعاً انسان خجالت مينمي كه هيچ چيز بر او مخفي
اند؟ بنويسد، چگونه مجلسي و مانند او كه ادعاي دانش دارند اين چيزها را نوشته

   ند خدا به رسولش فرموده است:داننميمگر 
هۡ  َوِمنۡ ﴿

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل َ  َمَرُدوا يعني  ]١٠١: التوبة[ ﴾لَُمُهمۡ َنعۡ  نُ َنۡ  ۡمۖ لَُمهُ َتعۡ  َ  لَِّفاقِ ٱ َ

 ما ايشان را ،شناسي تو ايشان را نمي ،هستندبرخي از اهل مدينه داراي نفاق «
  . »شناسيممي

ند: امام عالم بما كان و ما يكون است؟ يعني امام به گويميبا اين وجود اين جهال 
  د.باشميه مملو از اين اباطيل و اين زيارتنام !چه بوده و خواهد بود عالم استآن

از  »زياراته املختصة منها زيارة يوم احلادي والعرشين«مجلسي در باب كه اين و عجيب
در بحار و در كافي كه چنان ناموجود زيارتنامه آورده است،» خضر«قول حضرت 
ماه رمضان خضر آمد و براي حضرت امير زيارتنامه  21كه در روز اند روايت كرده

ند، در حالي كه انبياء و اولياء قبل از رسول خدا به تصريح قرآن همه وفات خوا
   خداوند فرموده است: واند، كرده
ما براي بشري قبل از تو «يعني  ]٣٤: االنبياء[ ﴾ۡلَ لُۡ ٱ لَِك َقبۡ  ّمِن لِبََشٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿

  »ايمجاويداني و ماندگاري در دنيا را قرار نداده
ولي اين اند، همه وفات كردهاند بوده صام كساني كه قبل از پيامبر بنابراين تم

  اند!زيارتنامه گرفتهاند متقلبان مانند مرشدان صوفيه كه به دورغ از خضر خرقه گرفته
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  ثواب زيارت در عيد غدير و اوقات ديگر و زيارت حضرت معصومه
اند كه يك رت قبر نوشتهآميزي براي زياهاي اغراقدر اين باب و ابواب ديگر ثواب

ند. مگر قبر چه اههزارم آن را براي زيارت امام و يا رسول در زمان حياتشان ننوشت
تر ارد؟ چگونه زيارت قبر از زيارت خود امام برتر است؟ مگر مقبره محترمداي فايده

 است؟ چگونه در حال حيات رسول خدا و ائمه صاز خود پيغمبر اكرم 
شدند و در كنار خود رسول و يا خود امام يض و نفاس ميشان جنب و حهمسران

بودند و در بستر و اطاق و حياط ايشان حضور داشتند و حضورشان حرام نبود اما 
اكنون بنا به فتواي خرافيون اگر شخص جنب و يا حيض باشد رفتنش به زيارت 

گاه حايض و جنب به بار قبرشان حرام است؟ معلوم نيست اين احكام حرمت ورود
ايشان چه وقت نازل شده است. شكي نيست كه اين احكام غير از آن چيزي است 

  كه خداوند فرموده است:اند كه خدا نازل كرده است. آيا نفهميده

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ هر « :يعني ]٤٤: دةاملائ[ ﴾٤٤ فُِرونَ َك

  .»خداوند نازل فرموده حكم نكند كافر استآن كس به آنچه كه 
 و ائمه بارگاهي نبوده است تا اين احكام درباره صدر زمان رسولكه اين ديگر

از اند ها را ساختهالبد اين احكام وقتي كه سالطين جور اين بارگاه ،نازل شودها آن
الهي احترام ائمه به اين نيست كه احكام غير  !جانب شياطين نازل گرديده است

بتراشيد و به گناه آلوده شويد. فقهاء بايد همواره اين آيه كريمه را جلوي چشمان 
  :مايدفرمي خود قرار دهند كه

﴿ َ ْ  َو ۡ  تَِصُف  لَِما َتُقولُوا ل
َ
ٰ  َذاَهٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُكمُ أ َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَهٰ  لٞ َحَل ْ ّلِ وا َ  َتُ ِ ٱ َ َّ 

ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ َ  َتُونَ َيفۡ  لَّ ِ ٱ َ  :يعني ]١١٦: النحل[ ﴾١١٦ لُِحونَ ُيفۡ  َ  َكِذَب لۡ ٱ َّ
كند به دروغ نگوييد كه اين حالل است و اين حرام چه زبانتان وصف ميبا آن«

بندند هرگز مي كساني كه بر خدا دروغ ،كه با اين كارتان بر خدا افتراء ببنديد
  ».شوندرستگار نمي
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روايت جعل  ÷طمه معصومه در قم از امام صادق در زيارت قبر حضرت فا
يعني هر كس قبر فاطمه معصومه را  »من زار فاطمة بقم فله (وجبت له) اجلنة«اند كه كرده

يم چگونه زيارت انبياء و داننميدر قم زيارت كند بهشت بر او واجب خواهد شد. ما 
يكي از اوالد يا  ، اما زيارت قبرشودميائمه در حال حياتشان سبب وجوب بهشت ن

؟ مگر قبر يك دختر از تمام انبياء شودمينوادگانشان باعث وجوب دخول به بهشت 
را در زمان حياتش  ÷و اولياء برتر است؟! آيا اگر كسي حضرت موسي بن جعفر 

ها خود دليل بر اين است كه جعاالن ؟! همه اينشدميالجنت  كرد واجبمي مالقات
  اند:بر دين خدا بسته و بر خدا افتراء بستهاند و كذابان هر چه خواسته

ظۡ  َفَمنۡ ﴿
َ
َ  َتَىٰ فۡ ٱ ِممَّنِ  لَمُ أ ِ ٱ َ ُِضلَّ  اَكِذبٗ  َّ َ ٱ إِنَّ  مٍۚ ِعلۡ  بَِغۡيِ  لَّاَس ٱ ّلِ  ِديَيهۡ  َ  َّ

ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ چه كسي ستمكارتر از آن كسي است « :يعني ]١٤٤: االنعام[ ﴾١٤٤ لِِميَ لظَّ
  .»بندد تا مردم را نادانسته گمراه سازدمي خداوند افتراكه بر 

كاري مرقد بزرگان دين را هر بدكار و گنه ،گونه احاديث دروغينبه دستاويز اين
كند و به همين سبب اين همه صحن و سرا دليل خوش مي زيارت و دل خود را بي

غات و مزارع و هاي طال و نقره ساخته شده و باو گنبد زرين و ايوان و گلدسته
هاي زيادي وقف آن امامزادگان شده و ميلياردها تومان كاروانسراها و منازل و زمين

اي بيكار و مفتخور به نام متولي و ناظر و هيئت امناء و ديگر موقوفات به شكم عده
د اندك شمي گردد. در صورتي كه اگر حضرت معصومه زندهستمگران، سرازير مي
كرد و احتياج به اين همه موقوفات نداشت و مي او را كفايت غذايي براي سد جوع،

او از اين همه تجمالت بيزار است، و حال ساير امامزادگان و موقوفه خوران به 
  باشد.همين منوال مي

ويف مدح اهللا تعاىل لعيل غنى عن مدح املادحني وتقريظ «اند: در زيارت غدير نوشته
نيازي به مدح ديگران و  ÷لي براي علي يعني با مدح خداي تعا» الواصفني

كنندگان نيست. سوال اين است كه اگر واقعاً اين جمالت را درست  ثناخواني وصف
دانيد و قبول داريد پس چرا چندين صفحه در زيارت آن حضرت را مداحي مي
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بلكه مدح  ،كندبه خصوصي را مدح نمي شخصكنيد؟! ديگر آنكه خداوند اصوالً مي
البالغه باب فرد يا افرادي است كه داراي اوصاف حسنه باشند. در نهج خدا شامل

رفت دهقانان انبار به احترام به شام مي ÷حكَم آمده است هنگامي كه حضرت امير 
ما هذا «وي از اسبانشان پياده شدند، آن حضرت از اين كار ناراحت شده و فرمود: 

؟! ودر شهر كوفه وقتي )25(يدكنمييعني اين چه كاري است كه  »الذي صنعتموه?
خواست پياده در ركاب آن حضرت كه سواره بود راه برود مي »حرب«شخصي به نام 

ارجع فإن مشى مثلك مع مثيل فتنة للوايل ومذلة «حضرت او را نكوهش كرد و فرمود: 
يعني برگرد كه پياده آمدن شخصي همچون تو در كنار شخصي همچون من  »للمؤمن

و همچنين وقتي گروهي  )26(اي براي والي و ذلتي براي مؤمن است.فتنه ام][كه سواره
اللهم إنك أعلم يب من نفيس وأنا «كردند فرمود: مي او را مدح ،روي آن حضرتدر پيش 

يعني پروردگارا!  »أعلم بنفيس منهم, اللهم اجعلنا خريًا مما يظنون, واغفرلنا ما ال يعلمون
ناتري و من نيز به خودم از ايشان داناترم، پروردگارا ما را همانا تو از من به احوالم دا

  )27(.ند بر ما بيامرزداننميپندارند قرار ده و آنچه را كه از ما چه ايشان ميبهتر از آن
كه او به حكم الهي و اين ÷در زيارت عيد غدير براي اثبات خالفت الهي علي 

ود امام به اين جمالت روز اول در صورتي كه خ. اندخليفه است جمالتي ذكر كرده
 دانست و مكرر بر منبرخالفت استدالل نكرده و خالفت را به انتخاب مردم مي

و اگر واقعاً خدا او را ». امير كسي است كه شما او را امير كرده باشيد« مود:فرمي
 ولي اين كار راأنا االمام املنصوب من اهللا. منصوب كرده بود واجب بود اظهار كند كه 

واهللا ما كانت يل يف اخلالفة رغبة, وال «بلكه از خالفت اظهار كراهت كرد و فرمود:  ،نكرد
يعني به خدا قسم من هيچ ميلي به خالفت ندارم  »يف الوالية إربة, ولكنكم دعومتوين إليها

                                           
 .٣٧ی البالغه، کلمات قصار، شمارهنهج  -٢٥
 .٣٢٢ی البالغه، کلمات قصار، شماره نهج -٢٦
 .١٠٠ی البالغه، کلمات قصار، شماره نهج -٢٧



 
 

 

181 

 تازيار در وارد روايات منت و سند برر

و هيچ احتياجي به واليت و سرپرستي ندارم ولي شما مرا به اين كار دعوت 
يعني مرا  »عوين و التمسوا غريي ... و أنا لكم وزيرًا خري لكم من أمريد«و فرمود:  )28(.كرديد

رها كنيد و به دنبال كس ديگري برويد، اگر من وزير شما باشم بهتر از اين است كه 
يعني  »ومل أبايعهم حتى بايعوين ,إين مل أرد الناس حتى أرادوين«و فرمود:  )29(.اميرتان شوم

كردم بلكه ايشان خواستند كه من ولي امرشان باشم، و من قصد (واليت بر) مردم را ن
و  )30(.دست بيعت به سويشان دراز نكردم تا وقتي كه ايشان با من بيعت نمودند

يعني » تقولون البيعة البيعة قبضت كفي فبسطتموها, ونازعتكم يدي فجاذبتموها«فرمود: 
دست خود را از خواهيم، من خواهيم بيعت ميگفتيد بيعت ميدر پي ميشما پي 

و دستم را عقب كشيدم و شما آن  ،شما آن را باز كرديد ،بيعت كردن با شما كشيدم
مددمتوها فقبضتها ... حتى انقطعت النعل, وسقط «. و فرمود: )31(را به سوي خود كشيديد

يعني دستم را براي بيعت كشيديد و من آن را بستم و طوري  »الرداء, ووطئ الضعيف
دوش افتاد و ضعيف زير  ها پاره شد و عباها ازم كرديد كه كفشبراي بيعت ازدحا

و غيره براي  7و  1و مكتوب 136و  37 ،34ي چنين در خطبهو هم )32(.پا ماند
خالفت خود به بيعت مردم استدالل نموده و خود را از طرف خدا منصوب ندانسته 

ا به انتخاب ها حديث ديگر خالفت رالبالغه و دهاست. و در مكتوب ششم نهج
  مهاجرين و انصار دانسته است.

  به اين آيه استدالل كرده است: در اين زيارت براي اثبات خالفت علي 

َهاَيٰٓ ۞﴿ يُّ
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ أ نزَِل  َما

ُ
ّبَِكۖ  ِمن َك إَِلۡ  أ  ۥۚ رَِساَلَهُ  َت بَلَّغۡ  َفَما َعۡل َتفۡ  لَّمۡ  ن رَّ

ُ ٱوَ  َ ٱ إِنَّ  اِسۗ لَّ ٱ ِمنَ  ِصُمَك َيعۡ  َّ ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ  :يعني ]٦٧: دةاملائ[ ﴾٦٧ فِرِينَ َك
                                           

 .٢٠٥ی البالغ، خطبهنهج  -٢٨
 .٩٢ی البالغه، خطبه نهج -٢٩
 .٥٤ی هالبالغه، نام نهج -٣٠
 .١٣٧ی البالغه، خطبه نهج -٣١
 .٢٢٩ی البالغه، خطبه نهج -٣٢
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اگر  ،اي رسول خدا آنچه را كه از پروردگارت بر تو نازل شده است ابالغ كن«
و [بدان كه] خداوند تو را از  ايچنين نكردي رسالت و پيام خدا را نرسانده

  .»دكنميوم كافران را هدايت ند و همانا خدا قكنمي[شر] مردم حفظ 
ٓ ﴿پرسيم مگر خداوند نفرموده است: مي نزَِل  َما

ُ
آنچه را كه بر تو « :يعني ﴾َك إَِلۡ  أ

چيزي را كه بر او نازل شده است  صبه مردم برسان؟ آيا پيامبر  »نازل شده است
ابالغ فرموده است يا خير؟ و اگر ابالغ فرموده است آيه مذكور در كجاي قرآن و 

 ÷خالفت الهي و بالفصل علي  يدربارهدام آيه است؟ اگر آنچه كه نازل شده ك
نيامده است؟ و چرا بال فاصله پس از همين آيه  ايد، چرا در قرآن چنين آيهباشمي

آيه مذكور را نرسانده  صمعاذ اهللا  پيامبر  ـذكر نشده است؟ نكند اعتقاد داريد كه 
آيه مذكور از قرآن حذف شده است؟! زيرا  ـعاذ اهللا م ـاعتقاد داريد كه اين است؟! يا

در اين آيه هيچ ذكري از خالفت نيست و قبل و بعد آيه شريفه نيز تماماً راجع به 
آغاز شده » قل«كه چرا آيه بعد را كه با كلمه . ديگر اين!باشديهود و نصاري مي

م؟ زيرا هم با آيه چه كه بر او نازل شده است ندانياست، همان (ما أنزل) يعني آن
قبلي كامالً متناسب است و هم با چندين آيه قبل، هم سياق و مرتبط است. زيرا در 
آيات مذكور نيز تمام سخن درباره اهل كتاب است. عالوه بر اين در آخر آيه فرموده 

َ ٱ إِنَّ ﴿ است: ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ ران را همانا خداوند قوم كاف« :يعني ﴾٦٧ فِرِينَ َك
زيرا آنان كافر  ،نيست ص. پس اين آيه خطاب به اصحاب پيامبر »كندهدايت نمي

اند، از كجا بدانيم كه خودش واقعاً به كافر بودهها آن اند، و اگر كسي بگويد كهنبوده
قرآن و اسالم معتقد است، در حالي كه به راحتي و بدون دليلِ متقن، ممدوحين قرآن 

  خواند؟را كافر مي
گونه ممكن است خداوند چند هزار تن از اصحاب پيامبر را اعم از مهاجرين چ

به جاي اند، به حج شتافته صو انصار و مجاهدين مسلمان كه در ركاب رسول اهللا 
كافر خطاب فرمايد؟! آن هم آن خدايي كه اين همه آيه در مدح » تقبل اهللا«گفتن: 

  مهاجرين و انصار نازل نموده است.
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را ها آن 67چرا قبل از ابالغ موضوع موردنظر، پروردگار در همان آيه  كهديگر آن
بود، شايسته بود كه اين مي است؟ اگر پندار مدعيان واليت صحيح كافر خطاب كرده

خطاب پس از انكار و عدم پذيرش مساله واليت، نازل شود و منكران كافر خوانده 
ك آياتي نيست كه موضوعي را ذكر زيرا آيه به سب ،شوند نه قبل از ابالغ موضوع

بفرمايد هر كه موضوع مذكور را نپذيرد در شمار كافران خواهد بود. كرده باشد و 
سازد خطاب آن مي و معلوم خواندمياي را كافر بلكه آيه بدون ذكر موضوع، عده

و اكنون به قصد اند متوجه كساني است كه از قبل و به عللي ديگر، از كافران بوده
ند در حالي شوميتمام حجت يا اعالن خصومت يا مقاصد ديگر مورد خطاب واقع ا

بدانيم،  67ند مشمول مقطع آيه خواهميمدعيان كه چنان كه اگر اصحاب پيامبر را
هنوز كاري كه آنان را مستحق  ÷ايشان قبل از ابالغ موضوع خالفت الهي علي 

اند، پس چگونه ممدوح قرآن بودهبلكه بر عكس  ،خطاب كافرين بنمايد نكرده بودند
  ممكن است قرآن خطاب خود را با كافرخواندن آنان آغاز كند؟

نترس كه ما تو را از شر «وانگهي اگر خداوند به رسول خويش فرموده است: 
آيا ممكن است كه اين قوم كافر همان اصحاب پيامبر بوده » كنيمقوم كافر حفظ مي

نثار و مطيع وي شان جانكه اكثر قريب به اتفاق از اصحابشباشند؟ مگر رسول خدا 
كرد و بيمناك بود؟ اگر آنان كافر چون يهود و نصاري احساس خطر ميهماند، بوده

ها آن داشت و بامي كرد و آنان را گراميند چرا پيامبر با آنان زندگي مياهو منافق بود
ت(مانند ابوبكر)؟ به هر حال گماشخورد و برخي از آنان را به امامت نماز مي غذا

  خواهند هيچ تناسبي ندارد.موضوع آيه با مقصودي كه مدعيان مي
آنان را ستوده است؟ آيا  ÷عالوه بر اين اگر آنان كافر و منافق بودند چرا علي 

 يدربارهند كه حضرتش اهممكن است علي از منافق و كافري تمجيد كند؟ آيا نشنيد
قد باتوا سجدًا وقيامًا, يراوحون  صلقد رأيت أصحاب حممد «: اصحاب پيامبر فرموده است

بني جباههم وخدودهم و يقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم, كأن بني أعينهم ركب املعز من 
را  صيعني اصحاب محمد » طول سجودهم, إذا ذكر اهللا مهلت أعينهم حتى تبل جيوهبم
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ند و گاهي پيشاني و گاهي رخسارشان را مانمي ديدم كه شب را به سجده و قيام بيدار
چون اخگري سوزان هم ،ذاشتند و از به ياد آوردن روز جزاگمي به خاك سجود

چون زانوي بز پينه بسته بود، هرگاه هم ،هايشان بر اثر طول سجودشدند، پيشانيمي
ا اإلسالم هم واهللا رّبو«و فرموده است:  )33(.شدميتر  گريبانشان از اشك شدميذكر خدا 

يعني به خدا سوگند ايشان » السالط  كام يرّبى الفلو مع غنائهم, بأيدهيم السباط وألسنتهم
كه از شير مادرش گرفته شده، با دستهاي باز و اي سالهاسالم را همچون كره اسب يك

  يعني به اسالم خدمت كردند. )34(هاي تيزشان پرورش دادند.زبان
سجاديه در حق  يدر دعاي چهارم صحيفه ÷العابدين  چنين حضرت زينهم

دعا نموده و ايشان را به نيكي ياد كرده و از ايشان تمجيد و  صاصحاب رسول 
چون دعاي فوق، در مدح بليغ نموده و آنان را هدايت يافته دانسته است. و هم

مانند  ،شده است ر نيز از اصحاب رسول مدح و در حقشان دعااي از ادعيه ديگپاره
را منتجبين خوانده و بر  صالجنان كه اصحاب پيامبر شنبه در مفاتيح روز سه دعاي

ايشان درود فرستاده است. ولي با وجود آيات روشن قرآن در مدح ايشان، از آوردن 
  كنيم.نظر ميجمالت ادعيه در اين خصوص صرف

و آن  سوره األحزاب نيز اشاره شده است 33در اين زيارت به آيه تطهير يعني آيه 
كه ايشان يعني اهل بيت رسول حتي از اي به گونه ،را دليل بر افضيلت دانسته است

ُ ٱ يُرِيدُ  إِنََّما﴿يم اگر جمله پرسميانبياء نيز باالترند. حال ما   َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ
هۡ 
َ
راين تمام مؤمنين بناب ،دليل عصمت و افضليت باشد ﴾اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  ِت يۡ ۡلَ ٱ َل أ

 :مايدفرمي زيرا خدا در آيه وضو، خطاب به همه مؤمنين ،معصوم و افضل خواهند بود
  .»خداوند اراده دارد كه شما را پاك سازد« :يعني ]٦: دةاملائ[ ﴾ِلَُطّهَِرُكمۡ  يُرِيدُ ﴿

سوره  6 سوره األحزاب و آيه 31ولي در واقع اراده طهارت كه خدا در آيه 
ر فرموده اراده تشريعي و قانوني است كه خدا قانوناً از همه مؤمنين المائده ذك

                                           
 .٩٧ یخطبه البالغه،نهج  -٣٣
 .٤٦٥ی شماره، قصار کلمات البالغه، نهج -٣٤
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طهارت را خواسته و اراده كرده كه به اختيار خودشان پاكيزه گردند و در آيه تطهير 
چنين است و منظور از اراده، اراده قانوني و شرعي است نه اراده اهل بيت نيز هم

ين است كه خدا خود ايجاد طهارت و تكويني باشد چني تكويني. اگر مقصود اراده
عصمت كرده باشد يعني اهل بيت و همه مؤمنين به اراده الهي ذاتاً معصومند و در 

ها و رودها نيز بالذات معصومند. پس مقصود از زيرا تمام درخت ،اين فضيلتي نيست
اراده قانوني است و خدا از همه به خصوص اهل بيت رسول  ،اراده در اين آيات

(يعني قانون گذاشته و دستور داده و درخواست  اً طهارت را خواسته استقانون
زيرا اهل بيت رسول بايد با طهارت جسمي و روحي  ،طهارت و پاكي كرده است)

السند خود آبروي رسول خدا را حفظ كنند. باري در اين باب نيز روايات صحيح
  وجود ندارد.

  نكته قابل توجه مبلغين مذهبي
نامه معرفي ند مقصود از ساختن و پرداختن اين همه زيارتگويمي برخي از خطباء

ئمه و دعوت مردم به سوي ايشان بوده است. ولي الزم است بدانند كه اين كار مورد ا
اند است و كليني چند روايت ذكر كرده كه ائمه فرموده ÷نهي حضرت صادق 

وت نكنيد. دليل آن نيز مردم را رها كنيد و كسي را به اين امر يعني امامت ما دع
روشن است زيرا امام تابع دين است نه خود دين و بايد مردم به خود دين دعوت 

قال «سعيد به اين مضمون ميباشد: شوند. از جمله اخبار مذكور روايتي از ثابت بن ابي
ا عن يل أبوعبداهللا: يا ثابت ما لكم وللناس كفوا عن الناس وال تدعوا أحدًا إىل أمركم ... كفو

به من  ÷يعني حضرت صادق » الناس وال يقول أحدكم أخي وابن عمي وجاري ... الخ 
فرمود: اي ثابت چه كار به مردم داريد، دست از سر مردم برداريد و هيچ كس را به 
امر خود (يعني توجه به ما) دعوت نكنيد ... و كسي از شما نگويد برادر يا پسر عمو 

  .)35(او را دعوت كنم) ... الخيا همسايه من است (پس بايد 

                                           
 .٢١٣، ص ٢ه، ج ی، دار الکتب االسالمیکاف -٣٥
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  االولزيارت روز هفدهم ربيع
نقل كرده كه  ÷در اين بخش مجلسي زيارتي را به عنوان زيارت نهم از امام صادق 

و بدون سند است و در اين زيارت جمالت زيادي بر ضد عقل و قرآن و بر » مرسل«
سالم عليك يا ويص ال«د: گويميخالف تاريخ آمده است. از آن جمله به حضرت امير 

با اينكه تاريخ و عقل و حديث هر سه شاهدند كه آن حضرت فقط وصي  ».األوصياء
السالم عليك يا من عنده علم «د: گويميكه األنبياء بوده است نه غير او! و ديگر آنخاتم 
جانب در تفسير يعني سالم بر تو اي كسي كه علم كتاب در نزد اوست. اين »الكتاب

بر قرآن كريم به نام تابشي از قرآن ذيل آيه آخر سوره مباركه الرعد  مختصر خود
قرآن، علماي ي ها آيهه شهادت دهب »٤٣ ۡلِكَتٰبِ ٱِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ «ز ام كه مراد اگفته

  خبر داده بود. صيهود و نصاري هستند كه كتاب آنان از رسالت پيغمبر 
يعني اي كسي كه در  »باخلاتم يف املحرابأهيا املتصدق «د: گويمياز آن جمله 

در ميان  صمحراب انگشتر خود را صدقه داد. در حالي كه در زمان رسول خدا 
و  )36(مسلمين محرابي وجود نداشته است كه كسي بخواهد در آنجا صدقه بدهد!

  اولين كسي كه در مسجد، محراب و مقصوره ساخت معاويه بوده است!
السالم عىل نور األنوار ... مستنقذ الشيعة املخلصني من «: دگويميو در همين زيارت 

بخش شيعيان مخلص از بار گناهان يعني سالم بر نور نورها... نجات » عظيم األوزار
هاي فالسفه مشرك يونان است كه امثال اين  كلمه نور األنوار از بافته !بزرگ
 »ال يصدر من الواحد إال الواحد«د: گفتنآنان مياند، فرا گرفتهها آن كننده آن را ازغلو

زيرا كثرت در ذات  ،مگر يك چيز شودميچيزي صادر ن ،يعني از خداي واحد مجرد
او نيست، پس او مصدر يك چيز است و آن يك چيز عقل اول و يا همان نور األنوار 
است و باقي موجودات را عقل اول و يا نور األنوار خلق كرده و مصدر كثرت شده 

                                           
» قلمداران یعلدریح«ف جناب استاد یتأل» شاهراه اتحاد«د به کتاب یرجوع کن» یخاتم بخش«در مورد  -٣٦

  به بعد. ١٤٥ص 
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ُ ٱ﴿ د:گويميما اين سخن باطل و مخالف قرآن است كه است. ا ِ  لِقُ َخٰ  َّ  ﴾ءٖ َشۡ  ُكّ
  .»خالق همه چيز خداوند است: «يعني ]٦٢: الزمر[

بلكه او  ،خدا مصدر نيست و چيزي از او صادر نشده است نه واحد و نه كثير
چيزي از  موجودات از نيستي هست، زيرا خدا خارج و داخلي ندارد تاي كنندهايجاد 

بينيم كه اين غلوكنندگان هر كفري مي صدور، تركيب است.ي او صادر شود و الزمه
  اند!ند و به مسلمين تزريق كردهاهو آن را بر امام بستاند را از هر جايي گرفته

بايد پرسيد چگونه  »مستنقذ الشيعة املخلصني من عظيم األوزار«اما در مورد جمله 
؟ و آيا كسي كه مرتكب شودميتكب گناهان بزرگ شيعه خالص و مخلص مر

نعوذ باهللا  پيشواي فاسقين و   ÷شده شيعه مخلص است؟! مگر عليگناهان بزرگ 
مدح او است يا ذم او؟  ÷فاجرين است؟ آيا اطالق چنين كلماتي در شأن علي 

او ي دهندهوانگهي از كجا معلوم كه هر كس گناهان بزرگي مرتكب شود علي نجات 
نَت ﴿ فرمايد:مي كه خدا به رسول خود با استفهام انكاريست حال آنا

َ
فَأ
َ
 ِف  َمن تُنقِذُ  أ

] آتش دوزخ است نجات آيا تو كسي را كه [مستحق: «يعني ]١٩: الزمر[ ﴾١٩ لَّارِ ٱ
تواند كسي را از عذاب نجات دهد پس چگونه علي يعني رسول خدا نمي »ي؟دهمي
ب علي همين است كه طرفدار و دستگير فاسقين باشد؟ د؟ آيا مقام و منصتوانمي

ترسيد و مي خود حضرت امير به شهادت صدها دعايي كه از او به جا مانده از خدا
كرد، و از قيامت وحشت داشت. چنين امامي دالل مي از خوف گناهانش گريه و ناله

لمتقين است نه امام اگناهكاران نخواهد شد بلكه از گناه و اهل آن بيزار است، و امام 
  اهل األوزار و الكذابين.
يا ويل اهللا إن بيني و بني اهللا عزوجل ذنوبًا قد أثقلت «د: گويميدر جمله بعدي 

يعني اي ولي خدا، بين من و خداي عزوجل گناهاني است كه بر پشتم » ظهري...
ش پناه ام كه تو مرا از آتسنگيني ميكند و خواب را از من ربوده است اكنون آمده

  دهي. در جواب او بايد گفت: خداوند فرموده است:
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ن﴿
َ
 َملۡ  َّ  أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َجأ َّ  ٓ َّ ِ خدا جز به سوي  در برابر: «يعني ]١١٨: التوبة[ ﴾هِ إَِلۡ  إ

  . »خدا پناهي نيست
   و فرموده است:

لۡ  ّمِن لَُكم َما﴿ ٖ مَّ روز : «يعني ]٤٧: الشورى[ ﴾٤٧ نَِّكيٖ  ّمِن لَُكم َوَما َمئِذٖ يَوۡ  َجإ
  .»رسي براي شما نيستقيامت هيچ پناهگاه و هيچ فرياد

أجلئ نفسك يف أمورك كلها إىل إهلك ... أمرك أن تسأله «نيز فرموده است:  ÷و علي 
يعني خود را در تمامي امورت به پناه پروردگارت در آور » ليعطيك وتسرتمحه لريمحك

تو را عطا فرمايد و از او طلب رحمت كني  ... خدا تو را امركرده كه از او بخواهي تا
. بنابراين تنها كار عاقالنه اين است كه انسان از گناهانش توبه )37(تا به تو رحم كند

يعني هيچ شفيعي » ال شفيع أنجح من التوبة«فرموده است:  ÷زيرا علي  ،كند
فداري تواند از تو طرو در مقابل خدا هيچ مقامي نمي )38(تر از توبه نيستكامياب

  ي خدا تو را بيامرزد توبه كن و حق خالق و خلق را ادا كن. خواهميكند، پس اگر 
به مالك اشتر نوشت:  ايدر نامه ÷البالغه چنين آمده است كه علي  در نهج

 »من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها ,أمره بتقوى اهللا و اتباع ما أمر به يف كتابه«
چه خدا در كتابش به آن امر فرموده ر را به تقواي الهي و پيروي از آنيعني مالك اشت
پيروي از فرائض آن كتاب و سننش، كه هيچ كس به سعادت  ،ددهمياست دستور 

. در ضمن امام كه در ميان قبر و يا ميان ضريح )39(هاد مگر با پيروي از آنرسمين
هل دنيا و فتنه و فساد تو و ديگران غصبي نيست، او از دنيا رفته و از اي طال و نقره

ست تو راست داننميخبر است، تو خود را معطل مكن. و اگر هم امام حاضر بود  بي
ي يا دروغ، كسي كه غير از خدا از دل و نيت بندگان خبر ندارد. و امام از اهل گويمي

                                           
 .٣١ی البالغه، نامهنهج  -٣٧
 .٣٧١ی البالغه، کلمات قصار، شماره نهج -٣٨
 .٥٣ی البالغه، نامه نهج -٣٩
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اند گناه و فسق و فجور نيز بيزار است و با كساني كه آخرت را به دنيا فروخته
  مخالف است.

 »فاجعلني يا موالي من مهك و أدخلني يف حزبك«د: گويميباز در اين زيارت به امام 
يعني مرا از هم خود قرار بده و مرا در حزب خود داخل كن. بخش اول اين كالم 

حزب  ،غير بليغ و مبهم بلكه مهمل است و اما در بخش دوم اگر مقصود از حزب
است به اختيار خويش و با پيروي از تعاليم شرع خود را  الهي باشد بر انسان واجب

د: گويميباز  !كه امام بيايد و او را وارد آن حزب كندمشمول حزب الهي كند نه آن
  و اين جمله معناي واضحي ندارد. ،يعني اي ولي عصمت دين» يا ويل عصمة الدين«

شش ركعت  ÷كه براي حضرت امير اند در اين زيارت مجلسي و ديگران گفته
واضح است كه  !دو ركعت نماز بخوان و براي هر يك از حضرات آدم و نوح 
ند ولي معلوم نيست چگونه اين آقايان با اهخدا و رسولش اين نمازها را تشريع نكرد

ادعاي مسلماني و با علم به اينكه عبادات كامالً توقيفي و منوط به اذن و تعليم شرع 
اين نمازها را داده است  ياجازهاند؟! و اگر شرع كرده ، اين نمازها را توصيهاست

  اند؟!خبر ماندهاين نمازها بي چرا ديگران به جز كذابين و مجاهيل از

  زيارت شب مبعث و روز مبعث
طاووس و شهيد و شيخ عباس قمي هر يك براي شب و روز مجلسي و مفيد و ابن 

اند كه چون به درگنبد ذكر كرده مبعث زيارت و آدابي را از راويان متقلب كذاب
شريف رسيدي توقف كن و چنين بگو سپس داخل شو و پشت به قبله و رو به 
ضريح چنان بگو و .... اما اين آداب و اوامر هيچ اصلي در قرآن و سنت رسول ندارد 

السنة ما سن «نيز فرموده است:  ÷و بدعت محض است. و خود امير المؤمنين 
بنياد  صيعني سنت ديني آن است كه رسول خدا »ما أحدث بعدهرسول اهللا والبدعة 

نهاده است و بدعت آن است كه پس از آن حضرت ايجاد شده باشد. و يقيناً اين 
و ائمه گنبد و  صدستورات از جانب خدا و رسولش نيست. زمان رسول خدا 
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ر شب ند: شب بعثت پيامبگويميبارگاهي وجود نداشته است. به اضافه اين آقايان 
رجب است و دليل ايشان فقط شهرت اين قضيه در بين شيعيان است. در  27

  هم در مقابل قرآن كه فرموده است:آن ،از ادله شرعي نيست» شهرت«صورتي كه 
﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِنَّ

َ
َبٰ  لَةٖ َلۡ  ِف  هُ َنٰ أ همانا كه ما آن را در شبي مبارك : «يعني ]٣: الدخان[ ﴾َرَكةٍ مُّ

  . »فرو فرستاديم
   فرموده است:و 

﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِنَّ
َ
همانا كه ما آن را در شب قدر نازل : «يعني ]١: القدر[ ﴾رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َلۡ  ِف  هُ َنٰ أ
  . »كرديم

   و فرموده است:
ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  لَّ

ُ
ماه رمضان ماهي : «يعني ]١٨٥: البقرة[ ﴾َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ فِيهِ  أ

  . »است كه قرآن در آن نازل شده است
كه شروع وحي و نزول قرآن در ماه رمضان و در  شودمياز مجموع اين آيات ثابت 

ولي اين  ،همان شب قدر است صشب قدر بوده است و شب مبعث رسول خدا 
يعني هر چه جمهور و عموم مسلمانان » خذ ما خالف العامة«آقايان چون به قاعده 

دارند، اصرار دارند كه براي  عادت ،(اهل سنت) بدان عمل كردند خالف آن را بگير
قرآن دو نزول يكي دفعي و ديگري تدريجي وجود دارد و پافشاري كنند كه معناي 

است، حتي اگر چنين باشد اين به معناي ممنوعيت استعمال » تنزيل«غير از » انزال«
د. در حالي كه در قرآن كريم در مورد باشميو بالعكس ن» تنزيل«به معناي » انزال«

 ) و هم17و الرعد آيه  99و األنعام آيه  22(البقره آيه » إنزال ماء«هم تعبير  باران،
) آمده است. واضح است كه باران 11و الزخرف آيه  63(العنكبوت آيه » تنزيل ماء«

بارد و اين خود مانع از آن است كه بگوييم همواره معناي مي همواره به يك صورت
را به جاي يكديگر استعمال كرد! ها آن توانميمتفاوت است و ن» تنزيل«و » إنزال«

  دو نزول براي قرآن قائل شد. توانميپس با اين دليل عليل(بيمار) ن
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كه جمالت زيادي را در وصف زيارت ذكر باري در اين باب مجلسي پس از اين
د: من از سند اين زيارت مطلع نيستم، وليكن موجب زيادت ثواب گويميد، كنمي

اند. سند را به دين افزودهدليل و بي  فرماييد چگونه اين همه آداب بي مالحظه !است
مدرك چگونه موجب ازدياد و كثرت ثواب است! آيا دو ساعت م كارهاي بي داننمي

كردن در حالي كه خود امام از اين كارها نهي مقابل قبر ايستادن و مداحي و چاپلوسي 
كه به واسطه طعن و لعن زيادي كه در اين نكرده است، فايده و ثوابي دارد؟ جز اي

زيارات نسبت به خلفا و ساير مسلمين آمده است و موجب تفرقه و بدبيني مسلمين به 
  د، هيچ اثر ديگري ندارد!وشمي يكديگر و تسلط دشمنان و ضعف و بيچارگي مسلمين

 السالم عليك أهيا الصديق األكرب«د: گويمي ÷در اين زيارت به حضرت امير 
ند. اين گويمي» فاروق«و به عمر» صديق«زيرا اهل سنت به ابوبكر  »والفاروق األعظم

خواسته آنان را بكوبد و بگويد علي صديق  ،جوساز دشمن كيش تفرقه زيارت
اعظم است. همين كارهاي بيهوده است كه موجب بدبيني و جنگ و  بزرگتر و فاروق

  جدال بين مسلمين شده است.
د. خيال كرده گويمي »حجة اهللا الكربى وآية اهللا العظمى« ÷به علي  در اين زيارت

 كه آن بزرگوار مانند علماي مذهبي زمان ما طالب اين القاب است و بدان خشنود
و پيامبر گرامي اسالم برخي  ÷خوانيم كه حضرت موسي مي ند. در قرآن كريموشمي

 )8و النجم آيه  20و النازعات آيه  23 (طه آيهاند از آيات كبراي الهي را مشاهده فرموده
  !از همين رو معلوم نيست كه خود پيامبر آيه بزرگتر خدا باشد چه رسد به ديگران

خوانده است. معدن حكم خدا يعني  »معدن ِحَكم اهللا وّرسه«در اين زيارت علي را 
روز قيامت از اين متقلبين دادخواهي خواهد كرد كه چرا اين  ÷چه؟ حضرت علي 

مدرك را بر من بستيد؟ من كي گفتم كه پس از مرگم مرا به دعا بخوانيد؟ خنان بي س
من تمام عمر خود را براي دفاع از اسالم و هدايت مردم به توحيد و اجتناب از 

هاست، كوشيدم، چرا شما به نام من مردم را به ترين آنگناهان كه شرك از بزرگ
براي حفظ مسلمين با خلفا بيعت كردم و  آميز تشويق كرديد؟! من خود اعمال شرك
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(عمر با أم كلثوم دختر علي ازدواج كرده است و  دوم را به دامادي پذيرفتمي خليفه
طرفداراي از من، در دور كردن قلوب ي داماد علي است)، پس چرا شما به بهانه

  ها چه خواهند گفت؟مسلمين از يكديگر تالش كرديد؟! در پاسخ اين سوال
از جمله اند، اين زيارت از هر چه خوششان آمده است بر امام اطالق كرده باز در

و حتي حضرت را تاج سر رسول خدا خوانده  »السالم عليك يا تاج األوصياء«د: گويمي
بدون تدبر و تامل اكثر اين  متاسفانه شيخ عباس قمي ».تاجًا لرأسه«ويد: گمي و

ها و گمان كرده كه تمام اين مداحيها را درمفاتيح آورده است و شايد تملق
م آيا شيخ عباس در عمرش داننمي اند!ها را خود ائمه براي خودشان گفتهثناخواني

م بلكه يقين دارم اگر كسي با سيرت دانميسيرت و تاريخ خوانده است يا نه؟ ولي 
و ديگر ائمه آشنا باشد، به سادگي  ÷و تاريخ اسالم و سيرت علي  صرسول اهللا 

سر سوزني به ي بزرگوار به اندازهي اهد فهميد كه محال است پيامبر اكرم و ائمهخو
  ها راضي باشند. ها و ثناخوانياين گونه مداحي

باري، كساني چون ابن المشهدي و ابو قره و ابن طاووس و امثال آنان براي هر 
له براي مسجد كوفه از جماند دعا و ثنا و زيارتي نقل كردهاند، كس و هر جا كه توانسته

ه حضرت سجاد، دكه : دككه عبارتند ازاند و بدين سبب چند دكه به وجود آورده
هم بدون سند و با پندار و ايز است آنآيا ج .حضرت اميري هدك و حضرت صادق

ي آدابي جعل كرد؟ آيا اههايي تقسيم و براي هر دكهمسجد خدا را به دك ،گماني باطل
حساب و كتاب است؟! حتي براي حضرت مسلم بن ين اندازه بياحكام و آداب شرع ا

عبارت و مسجع داراي  عقيل و براي هاني و براي حضرت يونس نيز زياراتي خوش
قبر  ،يك از صد و بيست و چهار هزار پيغمبرالبد اگر براي هر !اندمدح و تملق تراشيده

كردند! مي پر از گنبد و بارگاهساختند و دنيا را مي معيني وجود داشت زيارتي جدا جدا
كوشند، ولي اينان هزاران مي دشمنان اسالم در صنعت و قدرت و اختراعات واكتشافات

اند. و بدين سبب و تسليم استعمارگران شدهاند ضريح و بارگاه و زيارتنامه ساخته
  اند. دهترين مردم دنيا در قدرت و اختراعات و اكتشافات باقي مانهماند مسلمين از عقب
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خواننده محترم! مالحظه كن زماني كه اروپاي طماع چهار نعل به سوي ترقي و 
تاخت و چون گرگ در كار بلعيدن ديگران از مي كسب قدرت و برتري بر ديگران

جمله اندونزي و هندوستان و آفريقا و ... بود و شب و روز انديشه تضعيف دولت 
ويسي و مدح و ثناي اين و نهزيارتنامعثماني را در سر داشت، علماي ما مشغول 

من أصبح ومل هيتم «فرموده است:  صدر صورتي كه رسول خدا !طعن و لعن آن بودند
يعني كسي كه به امور مسلمين اهميت ندهد، مسلمان  »بأمور املسلمني فليس بمسلم

ند عوض فكركردن به حال اهستدانمينيست. اينان كه خود را دانشمندان اسالمي 
ترين واجبات است، بر ايشان گنبد و گلدسته دادن ايشان كه از مهممين و ترقي مسل

و مقدار زيادي دعا و زيارت به نام خضري كه اصال وجود ندارد جعل اند ساخته
ما أحدثت بدعة إال ترك «فرمايد: مي كه ÷چه زيباست كالم حضرت علي  اند!كرده

با ايجاد آن، سنتي كه اين مگر آيدميبه وجود نيعني هيچ بدعتي  »هبا سنة, فاتقوا البدع
  )40(.بپرهيزيدها بدعت رود، پس ازمي از بين

  ÷نظري به ابواب زيارت حسين 

سرور و ساالر جوانان اهل بهشت و امام اهل تقوي و سيد  ÷حضرت امام حسين 
ن اهللا است. ولي متاسفانه عوض آنكه مردم به آ الشهداء و الگوي مجاهدين في سبيل

امام همام اقتدا و مانند او در راه حق و در راه بيان حقايق فداكاري كنند، شهادت او 
و هر كس كه اند، را براي كسب مال و جاه و شهرت و رياست تبديل به دكاني كرده

بخواهد حقي از حقايق ديني را كه سيد الشهداء براي اعتالي آن شهيد شد بيان كند 
كوبند. مراجع و مي هاند و او را با انواع تهمتوشيم اوخوانان سد راه روضه 

را تصويب ها بدعت مجتهدين نيز اكثرشان ساكتند و با سكوت خود در واقع اين

                                           
 .٤٥البالغه، خطبه نهج  -٤٠
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يا » تطبير«ها بدعت گذارند! يكي از اينمي كرده و حقگويان را در مقابل عوام تنها
كه هر اي به گونه ،خوانان به وجود آمده استاست كه به تشويق روضه » زني قمه«

اصغر اكبر و اگر كوچك است با علي كس قمه بزند اگر جوان است با حضرت علي 
 قمه )41(.اندو بدين طريق عوام را به اين كارهاي زشت وادار كرده شودميمحشور 

زني بدعتي است كه به هيچ وجه با فطرت و عقل سليم سازگار نيست و هر انسان 
دين فطري اسالم با چنين  و قطعاً شودميآن منزجر و بيزار  سالم و متعادلي از ديدن

  كاري موافق نيست. 
زني را هاي بينديش كه چگونه ممكن است شريعتي قممحترم! لحظه يخواننده

لزوم دفع ضرر «ي هو يا قاعد» الضرر«ي حرام نشمارد كه همان شريعت بنا به قاعده
ي كه ضررش به حكم عقل و تجربه انسان بايد حتي از كارمايد فرمي »محتمل

 ،محتمل است نيز خودداري كند تا چه رسد به اينكه ضررش قطعي و يقيني باشد
مثال اگر به احتمال عقاليي نه احتمال خيالي و بسيار ضعيف و غير عقاليي براي 
كسي روزه يا وضو و نظاير آن مضر تشخيص داده شود، نبايد روزه بگيرد و بايد با 

حال ي براي مالحظهاند عادت كردهكه چنان خواند؟ اما افسوس كه علماتيمم نماز ب
ند. به نظر نگارنده اكثر مراجع و مجتهدين به سبب عدم كنميعوام، حق را اظهار ن

آن ميان عوام ي مخالفت و ممانعت جدي و صريح از اين كار زشت، در اشاعه
ما، از جمله آيت اهللا ي دوره هستند. بسياري از مراجع زمان ما يا نزديك بهول ئمس

                                           
بود که دهه  یر و چاقوکشیگل، مرد شرابخوار و ستمگر فاسق باجیام که سر دسته اراذل و اوباش اردبدهیشن -٤١

یبه دادشان نم یکردند کسیت میگر شکایو مقامات د یزد و مردم هر چه از او به دادگستریورا قمه معاش
ن یکنم و ایت کردند. او گفت من امسال شر او را از سر مردم کم میاو شکا یاز رفقا یکیکه به نید، تا ایرس

داشت یها نگاه مزنسر قمه یباال یچوب یعنیکرد یم یچوبدار یزنبود که هنگام قمه  یمرد از چوبداران
زن تلف اورد و قمهیبه بار ن یبیزدن، قمه بر چوب بزنند و بر فرق سر نخورد و آس جان قمهیکه در وقت ه

ن قمه یجان آمدند، ناگاه در حیدان شهر قمه زنان به شور و هیابان و مینشود، چون روز عاشورا شد و در خ
د و سقط شد و مردم یقمه را بر فرق خود کوب یاسقش برداشت و آن لوطق فیقش چوب را از سر رفیزدن رف

 شهر از شر او آسوده شدند.



 
 

 

195 

 تازيار در وارد روايات منت و سند برر

نائيني و كاشف الغطاء و شيخ هاشم عاملي و عبدالهادي شيرازي و سيد محسن 
حكيم و سيد احمد خوانساري و سيد ابوالقاسم خويني و سيد محمدرضا گلپايگاني 

ها، آن را به بلكه برخي از آناند و غيره نه تنها از اين بدعت ناپسند ممانعت نكرده
زني گفته است: در وضع قمه  يدربارهنيز » خميني«آقاي  اند!تاييد كرده طور ضمني

عزيز خودت قضاوت كن، چه فرقي است ميان اين  يخوانندهموجود صالح نيست! 
د: در گويميشخص با كسي كه در جواب سؤال آيا قمار يا شرب خمر جائز است 

  !شرايط فعلي جائز نيست؟
دهند و م و عوام فريبانه به اين سؤال جواب ميي ديگر نيز به صورتي مبهاهعد

زني موجب وهن به تشيع بوده وجائز نيست. اين جواب هم با جواب ند: قمه گويمي
يم كه منظورتان را واضح بيان كنيد و كنميباال فرق چنداني ندارد. ولي ما سؤال 

تشيع  زني را از آن جهت كه فعلي حرام است موجب وهنبفرماييد كه آيا قمه 
  يد؟!داننمييد يا از آن جهت كه موجب وهن تشيع در انظار ديگران است جائز دانمي

كه البته در اند البته مخفي نماند كه برخي از علما نيز اين كار را حرام شمرده
اي مفيد به نام جزوه» سيد محسن امين عاملي«اقليت هستند. از جمله عالم لبناني 

ولي  )42(.تأليف كرده كه اميدوارم مورد توجه شيعيان قرار گيرد »التنزيه ألعامل الشبيه«
به آشنايي مردم با اين جزوه ندارند.  ايخوانان و خطبا عالقه ترديد ندارم كه روضه

گرچه  ،هستنداطالع به همين سبب نيز اكثريت قريب به اتفاق مردم از مطالب آن بي 
  اند!واندهبسياري از معممين ما نيز اين جزوه را نخ

نيز گفته است » أعيان الشيعه«عالوه بر اين جزوه، در جلد دهم از كتاب » امين«
ساختن سر، كه زني و نظاير آن به حكم عقل و شرع جائز نيست و مجروح كه قمه 

نه سود دنيوي و نه اجر اخروي دارد، آزار رساندن به نفس بوده و حرام است واين 
  ده و تصريح كرده كه موجب رضاي شرع نيست.عمل را از وساوس شياطين شمر

                                           
 های نامشروع ترجمه کرده است.ه را به نام عزاداریجزو این »احمد آل جالل« آقای که امشنیده -٤٢
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به هر حال اميدوارم كه مردم ما در امر و شرع، روحانيت را بيش از اين مورد 
سؤال قرار دهند و به سادگي و بدون دليل هر سخني را نپذيرند. اما هزاران افسوس 

ه خوان و روض به نام مرثيه ايند و به همين سبب است كه عدهكنميكه چنين ن
كردن و بر سر خود زدن و به زيارت خوان شب و روز كارشان ترغيب مردم به گريه 

. مردم نيز اين كارها را براي نجات خود از آتش خواندن شده استرفتن و نوحه 
ند! ديگر نه از معارف اسالم خبر دارند و نه از حقايق قرآن اثري دانميدوزخ كافي 

آشنايي با قرآن و قوانين و معارف الهي دور  است و مردم را به همين بهانه از
ند كه هيچ كدام دو آيميزن  زن و زنجيرسينهي اند. مثال پنجاه هزار نفر دستهداشته

ند و به جز تقليد كوركورانه چيزي فرا داننميآيه از قرآن و دو عدد از معارف دين 
و نويسندگان نيز از  !و شعارشان اين است كه حسين دارم، چه غم دارماند نگرفته

محمد باقر «گويندگان و مبلغين بهتر نيستند. يكي از بزرگترين نويسندگان ايشان 
خواندن اختصاص  را به زيارت و زيارتنامه» بحار األنوار«است كه سه جلد » مجلسي

  !داده است

  ÷باب وجوب زيارت امام حسين 
يعني زيارت  »يه واجبة مفرتضةأن زيارته صلوات اهللا عل«د: نويسميمجلسي در اين باب 

واجب است. با اين كار يك واجب بر واجبات دين اسالم افزوده است  ÷حسين
وجود نداشته است و از زمان صفويه به دين اسالم افزوده  صكه زمان رسول خدا 

در هر ماه الزم  ÷كه زيارت قبر امام حسيناند جا احاديثي آوردهدر اين !شده است
د و از وشمي را زيارت كند تمام امور دين و دنياي او مرتباست و هر كه او 

ود كه شمي د و به او خطابوشمي گناهانش مانند روزي كه به دنيا آمده است پاك
عمل خود را از سر گيرد (يعني بار ديگر كارهاي خود را از سر بگيرد) و بهشت بر 

و در غسل او شركت كنند ردد، مالئكه و انبياء با او مصافحه ميگمي او واجب
خورند، و هر كس به زيارت حسين مي ند و تمام اهل محشر به او حسرتكنمي
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(نافرمان) رسول خدا و امامان است و اگر اهل  نرفته است، ناقص االيمان و عاقّ
د، معلوم باشميبهشت باشد در بهشت مسكني به او داده نميشود (و خانه به دوش 

مشكل مسكن وجود دارد)! و اگر بدون علت به  ،در بهشت خرافيون نيز شودمي
زيارت نرود از اهل آتش دوزخ خواهد بود، و از همه كس جفاكارتر است و تمام 

روند و هر كس قبر امام را زيارت كند روز قيامت حيوانات وحشي به زيارت امام مي
ر در امان است. حساب و كتابي ندارد و كسي كه امام را زيارت كند ثواب صد هزا

شهيد از شهداي بدر را دارد. در حالي كه صاحب قبر يعني امام يك بار شهيد شده و 
  )43(.شودمييك شهيد محسوب 

د: زائر قبر ثواب هزار حج قبول شده و هزار عمره پسنديده را نويسميو باز 
در حالي كه صاحب قبر شايد يك بار و يا ده بار بيشتر حج و يا عمره نكرده  ،دارد

ر بيش از ثواب مزور است. و با زيارت قبر ثواب آزاد ئجا ثواب زااين باشد و در
فشار و سؤال قبر ندارد، و نور او كه اين و ديگر !كردن هزار بنده را خواهد داشت
سازد و براي او با هر قدمي كه بگذارد حجي و مي مشرق و مغرب قيامت را روشن

سعداء ي اگر از اشقياء باشد در زمره د ووشمي اي نوشتهبا هر قدمي كه بردارد عمره
د و خدا او را از وشمي نوشته خواهد شد و هر چه گناه و جنايت كرده باشد برطرف

د و شفاعت كنميآتش دوزخ آزاد خواهد كرد و هر حاجتي را كه بخواهد بر آورده 
                                           

ست (زیرا های آن حضرت معتبرتر اخطبه از که اشتر مالک به خود یدر عهد نامه ÷حضرت علی  -٤٣
: نویسدتر است) میممکن است مستمع خطبه را فراموش و یا کم و زیاد کند ولی این احتمال در نامه کم

یعنی من از خدا مسالت دارم که » ... أن یختم لي ولك بالسعادة و الشهادة رحمته بسعة الله أسال وإنا«
چنین در جنگ هم) ٥٣ یبالغه، نامهالسرانجام و عاقبت من و تو را سعادت و شهادت قرار دهد. (نهج

یعنی خداوندا اگر دشمن را بر ما پیروز کردی، » و إن أظفرتهم علینا فارزقنا الشهادة «صفین عرض میکند: 
 الموت منه البد ما کان فإذا«: فرموده نیز و) ١٧١ یپس شهادت را روزی ما فرما.(نهج البالغه، خطبه

 در شدن کشته و شهادت را آن پس رسد، فرا مرگم ناگزیر هرگاه دایاخ یعنی »سبیلك في قتال منیتي فاجعل
  .ها)ن مصحفبرد باال از قبل صفین در دعایش، ی علویهصحیفه( ده قرار خود راه

گفت که بهتر است یم ÷افسوس که جناب مجلسی معاصر آن حضرت نبود، و اال به آن امام همام 
 ر مرقد خویش را از خداوند بخواهد!طلب ثواب شهادت، ثواب زائ یحضرتش به جا
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 ابزائر چون به قبر امام برسد به او خط !رددگمي او در حق هفتاد گناهكار پذيرفته
شدي و به خدا قسم آتش را به چشم خود نخواهي  د كه اي ولي خدا آمرزيدهوشمي

ود شمي د و هزار گناه از او محووشمي ديد، و با هر قدمي هزار حسنه براي او نوشته
و اگر سواره باشد با هر قدمي كه مركب او بردارد و بگذارد اين ثواب را به راكبش 

لك را بر سر قبر او بگذارد كه همه ژوليده و غبار آلود ند. و خدا هفتاد هزار مدهمي
كنند و زوار او را دعا هستند و همواره شب و روز را تا قيامت براي او گريه مي

  ند.كنمي
همچنين نوشته كه زيارت قبر بهترين اعمال است و ثواب هيچ عملي به آن 

ي نقل كرده اهسپس قصند. آيمي ÷رسد و تمام انبياء به زيارت قبر امام حسين نمي
كه مردي خواست شب جمعه به زيارت برود چون به اطراف مقبره رسيد راهش 
ندادند و مردي جلوي او را گرفت و گفت برگرد، و چون آخر شب شد غسل كرد و 
باز به قصد زيارت حركت كرد باز آن مرد مانع شد و گفت دسترسي نداري، زائر 

وسي بن عمران با هفتاد هزار ملك به زيارت پرسيد چرا؟ جواب داد براي اينكه م
و  !كه توفيق زيارت يافتتا صبح منتظر شد تا اين ،آمده و ديگر جايي براي تو نيست

  هاي شاخدار!از اين مزخرفات و دروغ
جا را اشغال اگر كسي بپرسد مگر مالئكه و ارواح انبياء جسميت دارند كه آن

اند. به اضافه مگر انبياء حق دارند از عالم باقي ند و جايي براي ديگران باقي نماهكرد
به عالم فاني برگردند؟ جواب اين سوال هزار تهمت و نسبت ناروا به سوال كننده 

  خواهد بود!
مباهات و افتخار  ÷كه خدا به زوار امام حسين اند چنين روايت كردههم

و در روايت  ،دكنميد و قبر امام را زيارت آيميد و خداوند با فرشتگان فرود كنمي
هستند و به امر خدا دوزخ بر كه زائر قبر امام در مورد صد نفر كه اهل آتش اند آورده

چنين براي اهل بيت خود و هزار نفر از برادران ديني آنان واجب گرديده است و هم
يم كه زيارت خود امام در زمان حياتش يك صد اهبارها گفت ،كندخود شفاعت مي
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ها را نداشته است! چنين احاديثي كه يك از هزار و مشتي از خروار هبهرهزارم اين 
ند اهباعث غرور مردم ما شده است، گروهي از عوام باور كردايم هآوردجا اين آن را

كه يك زيارت در حساب و كتاب و قوانين الهي مؤثر است. از اين رو از قوانين 
  كيفري الهي چنان كه بايد بيمناك نيستند.

هر اند مكرر فرموده ين روايات تماماً با قرآن مخالف است و پيغمبر و ائمها
م و دروغ است. عالوه ايما آن را نگفته ،حديثي را كه موافق با قرآن نباشد رها كنيد

خود متذكر » زيارت«عالم محقق جناب قلمداران نيز در كتاب كه چنان بر اين
وارد شده است، ها كتاب ق نيز در بعضي ازاحاديثي ضد روايات دروغين فواند، شده

كه  )44(اندذكر كرده» قرب األسناد« از جمله روايتي كه ايشان در كتاب خود به نقل از
در اين حديث امام  )45(.آن حديث را آقاي شيخ حر عاملي نيز ذكر كرده است

ها آن هايي ازرا برخالف رواياتي كه نمونه ÷زيارت مرقد امام حسين  ÷صادق
را مالحظه كرديد، به قدر يك حج ندانسته است، در حالي كه در احاديث قبلي ثواب 
اين كار به قدر هزار يا صد هزار حج و حتي بيشتر نيز دانسته شده است كه مسلما از 
 دروغ راويان جعال است! ولي بايد دانست كه خدا از غلو نهي كرده و فرموده است:

ْ َتغۡ  َ ﴿ ْ  َ وَ  ِدينُِكمۡ  ِف  لُوا َ  َتُقولُوا ِ ٱ َ َّ  َّ ِ در دين خود : «يعني ]١٧١:  النساء[ ﴾قَّ لَۡ ٱ إ
  .»غلو نكنيد و بر خدا جز حق نگوييد

جلد هفتم بحار چاپ قديم آمده  »نفي الغلو«در باب كه چنان ÷و امام صادق 
  هستند.يعني غلوكنندگان بدترين خلق خدا  »إن الغالة رش خلق اهللا«فرموده است: 

  
  

  ÷باب فضيلت نماز در بارگاه امام حسين 

                                           
 کتاب حاضر. ١٣٢صفحه ر. ک به  -٤٤
 ارة الحسین علي الحج، روایت پانزدهم.یار زی، باب استحباب اخت١٠عه، ج یوسائل الش -٤٥
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فرموده است: چون زائر  ÷مجلسي در اين باب روايتي آورده كه امام صادق 
 صيم پس چرا رسول خدا پرسمي !خواست نماز بخواند، قبر امام را قبله قرار دهد

 !كه قبر او قبله قرار گيرد نهي فرموده است؟در حديثي كه ذكر آن گذشت از اين

روايت كرده كه هر كس در صحن و سراي امام  39مجلسي در حديث باز 
جا انفاق كند حسين مقيم شود هر روز ثواب هزار ماه و به ازاي هر درهمي كه آن

كننده بر درگاه امام بمانند بيكار مصرف ايثواب هزار درهم دارد. بنابراين بايد عده
ر اين اخبار از ائمه صادر شده بود، ديگري بر آنان انفاق كنند. به اضافه اگي تا عده

 بنابراين معلوم ،جا بماننددر آن زمان امام حسين صحن و سرايي نداشته كه در آن
  اند.د كه راويان دروغگو بعد از وفات ائمه اين روايات را جعل كردهوشمي

روايت  ÷مجلسي و صدوق و ديگران در باب زيارت روز عرفه از امام صادق
كه در عرفات به حاجيان نظر كند به زوار قبر مود: خدا قبل از آناند كه فركرده

د زيرا در اهل عرفات ولد الزنا وجود دارد ولي در ميان زوار قبر كنميحسين نظر 
 امام ولد الزنا نيست! آيا امام صادق بعضي از اهل عرفات را ولد الزنا خوانده است يا

اند؟ به اضافه طبق قرآن و اخبار راء بستهاين راويان كذاب به آن بزرگوار افتكه اين
ند، پس امام از كجا دانسته كه در اهل عرفات ولد الزنا داننميصحيح، ائمه غيب 

  هست و در زوار كربال نيست؟

  باب زيارات مطلقه

كه اين زيارت پايه و اند مجلسي و ابن قولويه و امثال ايشان زيارتي را ذكر كرده
د. امثال اين زيارت مخالف قرآن، موجب باشميكنندگان اساس مذهب شيخيه و غلو

و اند بافته ÷تفرقه مسلمين شده است. اين زيارت را از قول امام صادق 
خواهند اين تفرقه را به گردن آن امام بزرگوار بيندازند. ولي ما مقام حضرت مي

يه دانيم كه در دين جدش تفرقه ايجاد كند. شيخرا باالتر از آن مي ÷صادق 
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ند مدير زمين و آسمان بلكه خالق آن خدا نيست بلكه خدا فقط نور محمد و گويمي
ند و براي توجيه مذهبشان اهآل او را آفريد و باقي موجودات توسط آن نور ايجاد شد

د. خداوند باشميكنند كه مخالف قرآن كريم به جمالتي از اين زيارتنامه استدالل مي
  : مايدفرمي در قرآن
ُ ٱ﴿ ِ  لِقُ َخٰ  َّ   .»خداوند خالق همه چيز است: «يعني ]٦٢: الزمر[ ﴾ءٖ َشۡ  ُكّ

د: گويمينمايان است هايي كه در آن خرافاتهدر اين زيارت پس از ايراد جمل
يعني اي امام اراده پروردگار  »إرادة الرب يف مقادير أموره هتبط إليكم وتصدر من بيوتكم«

ي شما هاخانهد و از آيميبه سوي شما  ،اي آن استهگيريدر مقدرات امور و اندازه
اين مسكين پنداشته است كه اراده الهي رفت و آمد دارد، ديگر  !دوشمي خارج

خدا همان ايجاد و تحقق امور است و اراده همان فعل او است و ي ندانسته كه اراده
سپس مقدمات كار را گيريم مي يم و تصميمكنميما نيست كه اول اراده ي مانند اراده

 ÷المؤمنين اميركه چنان يم، بلكه اراده خدا همان ايجاد مراد است،كنميفراهم 
إرادته هي «يعني كالم خدا از فعلش است. و فرموده:  )46(»كالمه فعل منه«فرموده است: 

  و قرآن كريم نيز فرموده است: .»الفعل
﴿ ٓ َما مۡ  إِنَّ

َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن اَشۡي  أ

َ
همانا : «يعني ]٨٢: يس[ ﴾٨٢ َفَيُكونُ  ُكن ۥَلُ  َيُقوَل  أ

پس  ،كه امر الهي هنگامي چيزي را اراده كند كافي است كه بگويد به وجود بيا
  .»آيدميبه وجود 

. ITWH»ال بصوت يقرع, وال بنداء يسمع«در اين مورد فرموده است:  ÷حضرت امير 
آيد و ندايي كه شنيده شود نيست. در نتيجه  يعني امر و اراده الهي با صوتي كه به گوش

  معني ندارد. شودميهاي بشر خارج هآيد و از خانالهي پايين ميي اين حرف كه اراده

                                           
 .١٨٦ی البالغه، خطبه نهج -٤٦
 .١٨٦ی البالغه، خطبه نهج -٤٧
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 »أشهد أن دمك سكن يف اخللد«د: گويميو باز در اين زيارت در وصف امام چنين 
كه  دآيميم كه خون تو در بهشت ساكن است. چنين به نظر دهمييعني شهادت 

  گمان كرده خاك كربال بهشت است!
يعني اي فرد طاق خدا  »يا وتر اهللا املوتور يف السموت واألرض«د: گويميهمچنين 

والسبيل الذي ال خيتلج دونك من «د: گويميي. و باز اهكه در آسمانها و زمين طاق ماند
ر راهي داخل كني خواهم مرا ديعني اي امام از تو مي» الدخول يف كفالتك التي أمرت هبا

نشدني است، و همچنين در كفالت خود كه مامور به آن هستي كه نزد تو قطع 
خود را در  ،خواهد با التماسنگهداري. زائر جاهل راه مستقيم خدا را رها كرده و مي

البد تا به حال نماز نخوانده است و در نمازش به خداوند  !كفالت امام داخل كند
ٰ لّصِ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿متعال  ۡ ٱ َط َر نگفته است! خداوند به رسول خود و به  ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل
َ ٱ ُتمُ َجَعلۡ  َوقَدۡ ﴿ :مايدفرمي مومنين ً  ُكمۡ َعلَيۡ  َّ شما خدا را « :يعني ]٩١: النحل[ ﴾َكفِي

مگر  !ها خدا براي كفالت كافي نيست؟. آيا به نظر بعضي»يداهكفيل خود قرار داد
  :مايدفرمي ند كهاهقرآن را نخواند

﴿ ۡ َ  َوتََوكَّ ِۚ ٱ َ ِ  َوَكَفٰ  َّ ِ ٱب َّ  ٗ بر خدا توكل كن و : «يعني ]٣: االحزاب[ ﴾٣ َوكِي
  .»خدا براي وكالت كافي است

   و فرموده است:

ِ  َوَكَفٰ ﴿ ِ ٱب ِ  َوَكَفٰ  اَولِّٗ  َّ ِ ٱب خدا براي سرپرستي : «يعني ]٤٥:  النساء[ ﴾٤٥ انَِصيٗ  َّ
  . »است و ياري كافي

هايي جعلي هبينيم كه اين جاهالن يا مغرضان كتاب خدا را رها كرده و به زيارتناممي
  ند كه جز انحراف و تملق و چاپلوسي براي غير خدا، چيز ديگري در بر ندارد!اهچسبيد

يعني خدا توسط شما عالم را  »بكم فتح اهللا و بكم خيتم«د: گويميساز باز زيارتنامه
رساند. بايد به اين گمراه گفت يكي از مي و به واسطه شما آن را به پايان ايجاد كرده

اي افتتاح عالم و ختم عالم توسط او بوده است، بيست و يك اماماني كه تو پنداشته
اما به  ،مبارزه كرد و قصد داشت او را از حكومت شام عزل كند ماه با معاويه
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حال چگونه ممكن است افتتاح  ،خود برسدسبب نافرماني پيروانش نتوانست به مراد 
  !كننده عالم يا خاتم آن باشد

يعني خدا با شما  »بكم يمحو اهللا ما يشاء و بكم يثبت«د: گويميو در همين زيارت 
د. سوال اين است كه اگر اين كلمات شرك نباشد كنميهر چه بخواهد محو و اثبات 

  :مايدفرمي پس چه چيزي شرك است؟ خداوند
ْ َيمۡ ﴿ ُ ٱ ُحوا ٓ  َما َّ مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ  بُِتۖ َوُيثۡ  ءُ يََشا

ُ
خداوند : «يعني ]٣٩: الرعد[ ﴾٣٩ بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ

  . »الكتاب نزد او است د و امكنميچه را كه بخواهد محو و اثبات آن
الكتاب نزد رسول يا امام نيست تا چيزي را محو يا اثبات كنند! اين پس ام 
با كتاب خدا كاري ندارند! حتي استوار نگهداشتن قدم رسول  سازان اصالًنامه زيارت

 كهچنان خدا و همه مومنين كه امام نيز يكي از آنان است در دست پروردگار است
  :مايدفرمي

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  إِن ا وا َ ٱ تَنُصُ قۡ  َوُيثَّبِۡت  ُكمۡ يَنُصۡ  َّ

َ
 ]٧:  حممد[ ﴾٧ َداَمُكمۡ أ

د اگر [دين] خدا را ياري كنيد او نيز شما را اياي كساني كه ايمان آورده« :يعني
  .»ددارميهايتان را ثابت نگه د و قدمكنميياري 
هاي يعني به واسطه شما ذلت از گردن »بكم يفك الذل من رقابنا«د: گويميسپس 

ات و . در حالي كه چندين قرن است ملت ما به واسطه همين خرافشودميما باز 
اللهم أفرغ عيل آميز زير بار استعمار كفار هستند!  هاي شركخياالت و غلوها و بدعت

ما اگر بخواهيم تمام خرافات اين  صربًا وثبت أقدامي وانرصين عىل أهل الرشك واخلرافات.
  زيارات را بيان كنيم از اختصار خارج خواهيم شد.

عني قبله قرار بده و نماز بخوان. در رو يد: قبر امام را پيش گويميجا نيز در اين
يعني  »ال جتعلوا قربي قبلة«است كه فرموده:  صحالي كه اين ضد قول رسول خدا 

  قبرم را قبله قرار ندهيد.
ابن قولويه از مفضل و او از » كامل الزياره«مجلسي در زيارت هشتم به نقل از 

مفضل فرمود: پس از جابر بن يزيد روايت كرده است كه او گفت: امام صادق به 
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گذاري، ثواب كسي داري و يا ميمي كني و براي هر قدمي كه برزيارت حركت مي
داري كه شهيد شود و در خون خود بغلطد. حال اگر زائر تا رسيدن به سر قبر هزار 

در نتيجه مقام زائر از امام باالتر  ،قدم بردارد، گويي هزار مرتبه شهيد شده است
ساز اي كاش زيارتنامه !ر هزار بارئم فقط يك بار شهيد شده ولي زازيرا اما ،شودمي

در دعاهاي خود براي نيل به يك بار شهادت به درگاه  ست كه ائمهدانميجاهل 
ند كه چنين توفيقي نصيبشان شود. ولي اين زائر نمودميبسيار ي پروردگار آه و ناله

دين را بازيچه  ،آيا با اين اعمال !با راه رفتن و تفريح، هزاران بار شهيد شده است
  اند؟ خداوند فرموده است:نگرفته
ِينَ ٱ َوَذرِ ﴿ ْ ٱ لَّ َُذوا رها كن كساني را كه « :يعني ]٧٠: االنعام[ ﴾اوٗ َولَهۡ  اَلعِبٗ  دِيَنُهمۡ  تَّ
  .»اندشان را به لهو و بازي گرفتهدين

و ماموم فرق دارد. امام ي كنندگان چنين است كه گويا وظيفهبه هر حال دين غلو
امام بايد جهاد و قتال كند تا به فوز شهادت نايل شود ولي ماموم كافي است كه 

  !زيارت كند و از امام ثواب بيشتري كسب كند
ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حّج واعتمر ألف مرة وأعتق «د: گويميآنگاه 

يعني ثواب تو به هر ركعتي كه  »رسلألف رقبة وكأنام وقف يف سبيل اهللا ألف مرة مع نبي م
نزد قبر امام بخواني مانند ثواب كسي است كه هزار بار حج و هزار بار عمره به جاي 
آورده و هزار بنده را آزاد نموده و هزار بار با پيغمبر مرسل در ميدان جهاد حاضر 

ر كنندگان حساب و كتاب درستي درسد كه در دين غلومي شده است. چنين به نظر
ثواب  ،ولي ثواب زائر اماماند زيرا امام و اصحابش يك بار شهيد شده ،كار نيست

هزار بار جهاد به همراهي پيغمبر مرسل است و كسي هم حق ايراد ندارد. چرا؟ چون 
  هستند و خواهند گفت فضولي موقوف! از بزرگانها كتاب نويسندگان اين

آور و بلكه ي تعجباهزيارت مسالبينيم كه در سند اين اگر كمي دقت كنيم مي
خورد، زيرا مفضل روايت كرده از جابر بن يزيد كه او دروغي شاخدار به چشم مي

خود مفضل خبر نداشته كه امام به او چه  شودميگفته امام به مفضل گفت: ...، معلوم 
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 !فرموده است، از اين رو فرمايش امام به خودش را از قول جابر نقل كرده است
كننده بايد تعجب كرد يا از كساني كه اين گويي راويان جعلم از مزخرفداننمي

  ند!.اهاباطيل را با آب و تاب در كتب خود جمع كرد
ال إله إال اهللا مع علمه منتهى علمه «د: بگو: گويمير به امام ئدر زيارت ديگري زا

گويا بافنده زيارت  »مهلواحلمد هللا بعد علمه منتهى علمه وسبحان اهللا مع علمه منتهى ع
زيرا براي علم خدا منتهي قائل  ،دگويميحالش سر جايش نبوده و نفهميده كه چه 

شده است، در صورتي كه علم خدا عين ذات او است و بعد و قبل و انتهايي ندارد و 
 كاسبي كم» صفار«مانند » كامل الزياره«محدود نيست. الزم است بدانيم كه نويسنده 

كرده است! وي جمع اند است، از اين رو هر چه را كه راويان جعال گفتهسواد بوده 
از اهالي قم است و در آن زمان در شهر قم حوزه علميه وجود نداشته است، اگرچه 

و ديگران، اكثريت قريب به اتفاق علماء » معالم األصول«اكنون هم به قول صاحب 
  مقلد پيشينيان هستند.

كنت نورًا يف األصالب الشاخمة ونورًا يف ظلامت «د: گويميم و در همين زيارت به اما
يعني تو  »األرض ونورًا يف اهلواء ونورًا يف السموات العىل كنت فيها نورًا ساطعًا ال يطفى

هاي زمين و نوري در هوا و نوري در تاريكي اينوري در صلبهاي شامخ و واال بوده
خاموش كه  ايجا نوري بودهدر آن وت ،ايمرتفع بودههاي و نوري در آسمان

ن كالم كاهنان است كه معناي محصل و مفهوم چواين كالم آشفته هم د.شومين
زيارت با اين دعا ي د تا بافندهآيميساختن عوام مفيدي ندارد، فقط به كار مبهوت 

البته همه كس به ژرفاي معاني آن نخواهد رسيد و هر دلي وعاء(ظرفي) اين «كه 
خواهد در مورد معناي عميق آن ببافد. اما اگر بتواند هر چه مي !»ف نتواند بودمعار

فهمد كه مي آشنا باشد به راحتي كسي با قرآن و احاديث معتبر پيامبر اكرم و ائمه
  اين جمالت چقدر از لحن كالم پيشوايان اسالم به دور است.

د: گويميرين كرده و خوانيم كه او قاتالن امام را نفدر اين زيارت چنين مي
يعني خدايا نقمت و عذاب خود را  »اللهم احلل هبم نقمتك وخذهم من حيث ال يشعرون«
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كنند [به عذاب خويش] ي كه فكرش را هم نمياهبر ايشان فرود آور و آنان را به گون
نويس خبر ندارد كه هزار سال است خدا ايشان را گرفته و مبتال كن. گويا زيارتنامه 

  ل نقمت قرار داده است!مشمو
عباس با آنان د كه اين غلو كنندگان و شيعه نمايان در دولت بني رسميبه نظر 

عباس مقابل بني اند خواستهمي واند رقابت داشته و مورد ضرب و شتم آنان بوده
مذهب و پناهگاهي به وجود بيĤورند، و چون علويان مورد احترام اكثر بلكه تمام 

از خود اند اين غلو كنندگان به نام آن بزرگواران هر چه توانستهد، انمردم بوده
كه آنان را بزرگ كنند و زير بيرق آنان سينه زده و دكاني براي خود باز اند تراشيده

را استثمار نمايند. در واقع برايشان هيچ اهميتي نداشته است كه  ايكنند و عده
زان قرار بگيرد يا خير. و با جعل اين هايشان مورد قبول و رضايت آن عزيبافته

  اند.زيارات و روايات خرافي تا حدود زيادي در وصول به مقصود خويش موفق شده
فكن يومئذ يف مقامي بني يدي ريب يل منقذًا فقد عظم «د: گويميدر دعاي اين زيارت 

ه ام مرا از عذاب نجات بدالهي ايستادهي يعني روزي كه در حضور محكمه »جرمي
خدا د كه خدا با استفهام انكاري به رسولداننميزيرا جرم من بسيار زياد است. گويا 

نَت ﴿ فرموده است:
َ
فَأ
َ
آيا تو آنكه را كه اهل : «يعني ]١٩: الزمر[ ﴾١٩ لَّارِ ٱ ِف  َمن تُنقِذُ  أ

در قرآن كه چنان تواني او را نجات دهي.يعني تو نمي »ي؟دهميآتش است نجات 
توانست پسر و همسرش را از عذاب الهي  ÷است نه حضرت نوح كريم آمده 

سرش را از قهر الهي موفق شد هم ÷برهاند و به سعادت برساند و نه حضرت لوط
ند او را مورد عتاب قرار خداو ÷مورد تقاضاي حضرت نوح نجات دهد. در 

   فرمايد:ميدهد و مي

﴿ َ نادانسته چيزي از من : «يعني ]٤٦: هود[ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما نِ لۡ تَۡس  فَ
  . »مخواه

 در مورد رخصتي كه به برخي از منافقين داده بود صالنبيين و حتي به خود خاتم 
   فرمايد:مي
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ُ ٱ َعَفا﴿ ذِنَت  لِمَ  َعنَك  َّ
َ
خدا تو را ببخشد، چرا به آنان : «يعني ]٤٣: التوبة[ ﴾لَُهمۡ  أ

  . »دي(عدم حضور در جهاد را) دا ياجازه
   و در قرآن به آن حضرت چنين خطاب شده است:

ٓ  قُۡل ﴿ َخاُف  إِّنِ
َ
بگو «يعني  ]١٥: االنعام[ ﴾١٥ َعِظيمٖ  اٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّبِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

  .»ترسممي اگر از پروردگارم سرپيچي كنم از عذاب روزي بزرگ
ت و از آن و در احاديث بسياري فرموده است كه راه نجاتي جز عمل صالح نيس

يعني اگر عصيان كنم سقوط  »لو عصيت هلويت«جمله در مورد خويش فرموده است: 
فرمود: عمل مي زهراي به دختر بزرگوارش حضرت فاطمهكه اين م. و ياكنمي

نيز در اواخر دعاي  ÷نياز كنم. حضرت علي توانم تو را بي كن و بدان كه من نمي
يعني پروردگارا » يملك إال الدعاء فانك فعال ملا تشاء اغفر ملن ال«د: كنميكميل عرض 

كني. ونيز همانا كه تو هر چه بخواهي مي ،كسي را كه جز دعا چيزي ندارد بيامرز
وإنام هي نفيس أروضها بالتقوى لتأيت آمنة يوم اخلوف األكرب, و تثبت عىل جوانب «د: نويسمي

م تا در روز قيامت كه در كنميرام  يعني نفس خود را به پرهيزكاري تربيت و »املزلق
  )48(.آن ترس بزرگي در پيش است ايمن باشد و بر اطراف لغزشگاه ثابت بماند

زيرا شفاعت به دست خدا  ،ساز نادان خبري از اسالم ندارداين زيارتكه اين مثل
است و دستگيري از مجرمين به دست زائر و يا امام نيست بلكه به اختيار خود خدا 

يم: يا كنميبه خداوند عرض  69و  9در دعاي جوشن كبير نيز در بند كه چنان است.
  يا شفيع. ،شافع

 »يا ليتني كنت معك وأبذل مهجتي فيك نفيس فداكم وملضجعكم«گويد: كه اين و ديگر
ريختم جانم فدايت و فداي قبرت. مي يعني اي كاش با تو بودم و در راه تو خونم را

كه جان را في سبيل اهللا يعني در راه خدا بايد بذل كند نه در راه ر خبر ندارد ئاين زا
امام. امام خودش مجاهد في سبيل اهللا است. به اضافه جان را فداي قبر نبايد كرد. در 

                                           
 .٤٥ی البالغه، نامهنهج  -٤٨
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ند: اي عاشقان قبر حسين! ولي شايد ندانند كه بنا به گويميخوانان زمان ما روضه
  شد! توانميفداي قبر هم  مندرجات كتاب مجلسي نه تنها عاشق قبر كه

د: پيشاني و طرف راست و چپ صورت را بر خاك گويميدر اين زيارت مكرر 
نوازي و شفاعت و اين و آن بخواه. جاي قبر بگذار و التماس كن و از امام مهمان

 هاآن كردند ازسؤال است كه اگر امام زنده بود و مردم اين كارها را با او مي
 صخوانيم وقتي كه خواستند دست رسول خدمي در احاديث پذيرفت يا خير؟مي

از استقبال مردم ساباط مدائن منع كرد و  ÷را ببوسند نگذاشت و حضرت امير 
ديدند برايش مي ايشان را مذمت فرمود و در روايت است كه اصحاب هرگاه پيامبر را

وقتي يكي از  وحتي آيدميفهميدند كه از اين كار خوشش نمي چون ،شدندنمي بلند
يعني اي رسول خدا تو  »يارسول اهللا أنت سيدنا وذوالطول علينا«اصحاب عرض كرد: 

كشيد مي رويش را درهم صپيغمبر  ،سرور و صاحب برتري و بخشش بر ما هستي
يعني سرور خدا است، [به هوش باشيد]  »السيد اهللا ال يستهوينكم الشيطان« مود:فرمي و

به در نبرد. حال آيا امام از پيشاني روي زمين گذاشتن براي  كه شيطان شما را از راه
؟ خصوصاً اينك كه امام در دنيا نيست و از اين عالم اطالعي شودمياو خشنود 

بيان داشتيم كه جهان برزخ و سالن  دارد؟ ما قبالًاي پس اين تملقات چه فايده ،ندارد
ي به غير از خدا هيچ ملجا و پناهي د. آرباشميخبري از دنيا  انتظار قيامت و عالم بي

إنه «فرموده است:  صنيست نه براي پيغمبران و نه براي مردم ديگر. و رسول خدا 
يعني شايسته نيست كه از من درخواست پناه دادن  »ال يستغاث يب وإنام يستغاث باهللا

  د.وشمي اين خداوند است كه از او درخواست پناه ،شود

  اهللا و مقايسه آن با روايات ديگرجابر بن عبداز  31زيارت 
يكي از زيارات اين باب زيارتي است كه علماي شيعه تماماً آن را قبول دارند و اين 
زيارتي است كه مخالف روايات ديگر است. و چون جابر بن عبداهللا فردي معتبر 

  كنيم: است چند جمله از زيارت او را براي بيداري خوانندگان ذكر مي
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لقد شاركناكم فيام «د: گويمي ÷بر روز اربعين سر قبر امام حسين آنكه جا اوالً
يعني اي شهداي كربال! و اي امام! ما شريك شماييم در آنچه شما شركت  »دخلتم فيه

كرديد. يعني ما چون به خالفت يزيد راضي نيستيم پس با شما هم هدف و شريكيم. 
هستيم؟ ما كه ها آن ما شريك پرسد: چگونهعطيه عوفي كه همراه جابر بود از او مي

قدمي براي جهاد بر نداشته ايم و شمشيري هم نزديم، اينان سر و بدنشان از هم جدا 
شان بيوه شدند؟ جابر گفت: زنانشان صرف نظر كردند و همسران شده و از فرزندان و
شنيدم كه فرمود: هر كس عمل قومي را دوست بدارد در  صمن از رسول خدا 
  است. عمل آنان شريك

بودن در ثواب در اين روايت كجاست؟ و اينكه در برخي يم شريك پرسمياينك 
از روايات گفته شده هر قدمي ثواب چندين شهيد را دارد كجاست؟ شريك ثواب در 
يك شهادت كجا و هزار مرتبه شهيد شدن كجا؟ پس اين حديث آن احاديث را نفي 

  د.كنمي
حبيب ال جييب حبيبه ثم قال: وأنى لك «مرتبه گفت: اينكه جابر پس از سالم سه  ثانياً

يعني دوستي كه جواب دوستش » باجلواب وقد شحظت أوداجك وفرق بني يديك ورأسك 
تواني و كجا قدرت جواب داري كه جوابم را سپس گفت: و چگونه مي ،دهدرا نمي

است. هاي گردنت بريده شده و بين سر از بدنت جدا گرديده بدهي در حالي كه رگ
غلوكنندگان در كه اين توانند جواب بدهند، حالشهداء و امام نمي ،پس به قول جابر

م دهمييعني شهادت » أشهد أنك تسمع كالمي وترد جوايب«ند: گويميهايشان هزيارتنام
گفت كه معرفت اين  توانميدهي. نشنوي و جوابم را ميكه تو سخنم را مي

  است. غلوكنندگان كذاب بهتر از جابر 

  منقول از صفوان 32زيارت 
برسي چنين و  بارگاهنقل كرده است كه چون به در  ÷صفوان از قول امام صادق

 ،د كه بدانيم در وقت حيات صفوانوشمي چنان بگو. دروغ اين راويان زماني ثابت



 

 

 رافات وفور در زيارات قبورخ

210 

د: امام فرمود چون به در گنبد رسيدي گويميحائر در و ديواري نداشته است. و باز 
اند، و. راوي كذاب متوجه نبوده است كه زمان صفوان ائمه گنبدي نداشتهچنين بگ

مسلماً صفوان  !چگونه امام به او گفته است چون به در گنبد رسيدي چنين بگو؟
ماند كه گنبد چيست و چرا در اسالم قبر گنبد ندارد! جاي بسي تعجب مي متحصر

اند؟ آيا اگر ها پركردهوغهاي خود را از اين دراست كه چرا علماي شيعه كتاب
 گردد يامي كليني و صدها نفر ديگر بنويسند تبديل به حقيقت دروغي را شيخ مفيد و

ترين اند؟ چرا كه خطاي بزرگان بزرگبايد گفت آن بزرگان اشتباه كردهكه اين
  خطاهاست!

اخرج وال تول وجهك عن القرب حتى يغيب «د: پس از زيارت گويميدر اين روايت 
قبر از ديدگان كه اين مگردان تا يعني خارج شو و روي خود را از قبر بر »معاينتك عن

 خورد وميبيند و به او برمي ر رائتو غايب گردد! آيا مگر امام پشت گردن زا
كردند؟ زماني كه مي با آنان چنين رفتاري رنجد؟! آيا مردم در زمان حيات ائمهمي

ديدم كه عوام از در مرقد و مي غول تحصيل بودمقم و نجف مشي علميهي در حوزه
ستم كه داننميند، ولي هنوز كنميند و پشت به آن نروميصحن عقب عقب بيرون 

  !انداين خرافات و اعمال ناموجه را از كتب زيارات علما گرفته

  منقول از شيخ مفيد 33زيارت 
و جعل در آن بسيار ها و قراين كذب هشيخ مفيد زيارتي مضر نقل كرده كه نشان

د: چون به در صحن رسيدي و چون داخل صحن شدي چنان گويميزيرا  ،است
ايم كه ائمه از اين صحن و سراها بيزارند و در آن زمان صحن و بگو. و ما بارها گفته

سرايي نبوده است. و هر زيارتي كه چنين باشد تقلبي است. در اين زيارت لعنت 
ند. يعني در معناي كلمات و جمالت اهرا تحريف كردكرده بر آنان كه كتاب خدا 

ند واين را تحرف اهند و برخالف لغت عربي ترجمه كرداهقرآن انحراف وارد كرد
ويند زيرا تحريف لفظي اصال در قرآن واقع نشده است، زيرا خدا حفظ گمي معني
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ۡلَ  نُ َنۡ  إِنَّا﴿ قرآن را تضمين كرده و فرموده است:  ﴾٩ فُِظونَ لََحٰ  ۥَلُ  نَّا رَ ّلِكۡ ٱ انَزَّ
ايم و بدون هيچ شكي خود ما حافظ و نگهبان هما قرآن را نازل كرد: «يعني ]٩: احلجر[

. اما تحريف معنوي كار اكثر فرق اسالمي خصوصاً باطنيه و صوفيه و عرفا »آن هستيم
 ه و يا إبل ند: مقصود از بعوضاهگفت هل بيت بوده است. مثالًاو مدعيان دروغين حب
ي هاست. پس لعن اين زيارت شامل هم ÷اهللا، علي  ناقةو يا دابه و يا قمر و يا 

  !شودميآنان 
يعني بدان كه من  »فها أنا ذا وافد إليك بنرصي«د: گويميدر اين زيارت به امام 

ه ساز خود را مسخره كردام! شما را به خدا ببينيد اين زيارتنامهياريم را برايت آورده
د: اگر من نتوانستم و يا نبودم كه روز عاشورا گويميرين را؟ كه به امام ئاست يا زا

آيا خبر ندارد كه امام سعادتمند  !امتو را ياري كنم اكنون ياري خود را برايت آورده
شده و دنيا را ترك كرده و ديگر جنگي در كار نيست و احتياج به نصرت ندارد! 

ي بلند كرده و قبر امام را به خدا معرفي كن و به اندازه د: دست خود راگويميسپس 
يك صفحه خطاب به خدا بگو اين قبر چنين و چنان است و آنگاه رو كن به امام و 
بگو اگر مرا شفاعت نكني و مرا تحفه ندهي و اكرام ننمايي حسن ظن من نسبت به 

ند و گويميببينيد چه م. شما را به خدا شوميد يعني به تو بدگمان روميتو از بين 
يعني خدايا لطف » تفضل عيل بشهويت«د: گويميبعد از اين  اند!چه بر سر اسالم آورده

جالب است كه اينان با اين كلمات ركيك خود را  !كن و ميل و شهوت مرا آزاد نما
  ند!دانمي صاز عارفين و مخلصين خدا و رسولش 

أتيتك زائرًا وبحقك «د: گويميارد وگذمي در قسمتي ديگر از زيارت منت بر امام
ام و به حق تو آگاه هستم و تابع هدايت تو يعني به زيارت تو آمده  ...»عارفًا و 

هستم. اما در واقع او تابع هدايت امام نيست و از قرآن و هدايت الهي خبر ندارد و 
: گفتميآورد و به امام نگرنه اين همه بدعت و خرافات به نام اسالم به وجود نمي

يعني اي امام منت بگذار بر من و همه حوائج  »واملنة عيل بجميع سؤيل ورغبتي وشهويت«
و شهوات مرا برآورده كن. و تازه برآوردن حوائج و شهوات خود را از امام 
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أخلص يف «فرمايد: مي ÷الحاجات دانسته است! اما علي  خواهد و امام را قاضيمي
اء واحلرمان ... وأن املبتىل هواملعاىف ... وليكن له تعبدك وإليه املسألة لربك فإن بيده العط

ساختن فقط به  يعني فقط از خدا حاجتت را بخواه زيرا عطاء كردن و محروم» رغبتك
بخشد، پس بايد مي دست خدا است و فقط خداست كه تو را از گرفتاري رهايي

وقتي خرافات  )49(.باشدتعبد و بندگيت فقط براي او و رغبت تو فقط به سوي او 
نعوذ باهللا  بينند غضبناك شده و ما را  هاي ما را ميروشنگري ،دارانپرستان و دكان

 شورانندكنند و جهال را بر عليه ما ميمي دشمن اسالم و يا دشمن امام معرفي
  اند!مكرراً چنين كردهكه چنان

ختگي است، زيارتي سااش در اين زيارت پس از ذكر نمازها و دعاهايي كه همه
د: به سوي ضريح بازگرد. كه گويميذكر كرده و  ÷بدون سند براي حضرت عباس 

اين زيارت بعد از قرن سوم و ال اقل در قرن چهارم و در  شودمياز اين كالم معلوم 
زماني كه مرقد حضرت عباس ضريح داشته است، جعل شده است. به هر حال اگر 

  دستورات شرعي بخواند مرتكب بدعتي شده است. كسي اين زيارات را به عنوان
ساز صادر شده  ي است كه گويا نادانسته از زيارتنامهاهدر اوايل اين زيارت جمل

. و آن شودميرا مرتكب نها بدعت است و اگر زائر معناي آن را بفهمد ديگر اين
امور منفرد و  يعني خدا در انجام ».احلمد هللا الواحد يف األمور كلها« جمله اين است:

متفرد است نه وزير دارد و نه امير و نه واسطه. پس درخواست انجام امور از غير 
  خدا دليل اعتقاد بر عدم انفراد او در امور است!

  منقول از ابن طاووس 34زيارت 
اين زيارت را ابن طاووس بدون هيچ سندي ذكر كرده است و ديگران نيز از او 

ل در آن نمايان و متعلق به زماني است كه مرقد ائمه و قرائن جعاند روايت كرده
يعني  »تقف عىل باب قبته الرشيفة«د: گويميزيرا در اول آن  ،گنبد و ضريح داشته است

                                           
 .٣١ی البالغه، نامهنهج  -٤٩
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ي و شومييعني داخل  »تدخل وجتعل الرضيح بني يديك«ستي. و آيميدر مقابل در گنبد 
چنين و كه اين ده ازي. و چندين صفحه را پر كردهميضريح را جلوي خود قرار 

و يقيناً اولياء و ائمه راضي نيستند كه  !د: ضريح را ببوسگويميي. بعد گويميچنان 
ها آن كسياند كه سالطين و امراي جائر با اموال غصبي ساخته ايضريح طال و نقره

گونه زيارات به سفارش كساني جعل شده كه براي فريب را ببوسد. و احتماالً اين
اند. عالوه بر اين بسياري از جمالت اين ساختهمي الناس براي قبر ضريح عوام

زيارت مخالف كتاب خدا است. از آن جمله يكي از آشكارترين قرائن جعل 
المائده را درست ي شريفه يسوره 35ي معناي آيه ،زيارتنامه اين است كه متقلب

وسل املتوسلون إىل اهللا بوسيلة هي أعظم مل يت«د: گويميمذكور ي نفهميده و با اشاره به آيه
كه نزد خدا حقي بيشتر از  اييعني هيچ متوسلي به وسيله »حقًا عنده منكم أهل البيت

بايسته است كه بدانيم هيچ يك از  اند. اوالً شما اهل بيت داشته باشند توسل نجسته
بلكه  ،حقي ندارندمخلوقات خدا حتي انبياء عظام صلوات اهللا عليهم نيز بر پروردگار 
ساز جاهل اندكي با اين خداوند متعال است كه بر همه منت دارد و اگر زيارتنامه

 قرآن آشنا بود و اين آيات به گوشش رسيده بود شايد چنين جمالتي را از خود
   بافت. در قرآن كريم آمده است:نمي

ُ ٱ َمنَّ  قَدۡ ﴿ ٓ َعلَيۡ  َّ   . »روردگار بر ما منت نهادهمانا كه پ: «يعني ]٨٩: يوسف[ ﴾َنا
   و فرموده است:

ٰ  َمَننَّا َولََقدۡ ﴿ َ به راستي كه ما بر : «يعني ]١١٤:  الصافات[ ﴾١١٤ ُرونَ َوَهٰ  ُموَسٰ  َ
  . »موسي و هارون منت نهاديم

   :مايدفرمي و
﴿ ٰ َ ٱ ِكنَّ َوَل ٰ  َيُمنُّ  َّ َ ٓ  َمن َ ِ  ِمنۡ  ءُ يََشا ولي خداوند بر : «يعني ]١١: ابراهيم[ ﴾ۦِعَبادِه

  .»نهدمي هر يك از بندگانش كه بخواهد منت
سوره مباركه المائده نيز  35وي دراين جمالت به آيه كه اين ترمهمي اما نكته

در كتب ديگر خود از كه چنان جا نيزم در ايندانمياشاره كرده است. از اين رو الزم 
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مذكور را كه ي ناي صحيح آيهام معو غيره توضيح داده» تابشي از قرآن«جمله 
معناي درست آن را ذكر نكرده است، بيان كنم تا » عدل الهي«مرتضي مطهري نيز در 

  فرمايد:مي شريفهي خرافيين آشكار شود. آيهي سازان و مغالطهاين زيارتي خدعه

َهاَيٰٓ ﴿  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ ٱ َءاَمُنوا ُقوا َ ٱ تَّ ْ َتُغوٓ بۡ ٱوَ  َّ ۡ ٱ هِ إَِلۡ  ا ْ َوَجٰ  وَِسيلَةَ ل  لََعلَُّكمۡ  ۦَسبِيلِهِ  ِف  ِهُدوا

ايد تقواي الهي پيشه اي كساني كه ايمان آورده: «يعني ]٣٥: دةاملائ[ ﴾٣٥ لُِحونَ ُتفۡ 
كنيد و براي رضايتش وسيله (منزلت) بجوييد و در راه خدا جهاد كنيد تا رستگار 

  .»شويد
سوره  285است و بنا به آيه ظاهر است آيه خطاب به مؤمنين كه چنان اوالً

نيز مشمول  خود يكي از مؤمنين است و مسلماً ائمه صشريفه البقره، پيامبر 
پرسيم وسيله پيامبر و ائمه به سوي خداوند متعال جز ند. اكنون ميباشميخطاب آيه 

ي كه هم امام و هم مامومين بايد آن اهوسيل ايمان و تقوي و عمل صالح چيست؟ آيا
د غير از جهاد في سبيل اهللا است؟ آيا احكام دين در مورد امام و ماموم فرق را بجوين

دارد و در مورد اين آيه نبايد مامومين از امام و مقتداي خود پيروي كنند و هر آنچه 
  گيرد آنان نيز بگيرند؟!را كه او به عنوان وسيله مي

ي از آن را ذكر اهدر واقع آيه كريمه پس از امر به جستجوي اين وسيله، نمون
و بدين ترتيب بالفاصله منظور از  »جاهدوا يعني جهاد كنيد«كرده و فرمان داده كه 

جستجوي وسيله را توضيح داده است. به همين سبب اكثر مدافعين خرافات، آيه 
  آورند!كنند و اين مقطع آيه را نميكتب خود تا انتها ذكر نمي فوق را در خطب و

بلكه فرموده » يعني وسيله را بخوانيد ادعوا الوسيلة« ت:آيه نفرموده اس ثانياً
  است. »دعاء« و» دعوت« غير از» ابتغاء« و بديهي است كه »بجوييد«

را بجوييم و ها آن از اواخر قرن دوم به بعد، ديگر ائمه در دسترس نيستند تا ثالثاً
ه ممكن ارواح طيبه آنان نيز در عالم ما قابل جستن و قابل حصول نيست! چگون

  ما را به جستجوي موجودي غير قابل حصول امر فرمايد؟! ،است پروردگار
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بزرگوار نيز جز ي يا ائمه صاين آيه حتي در زمان حيات پيامبر اكرم  رابعاً
اند، قابل عمل نبوده است. چگونه زيستهمي براي كساني كه در مدينه يا كوفه و ...

سان و ... ائمه را بجويد؟ (مگر اينكه بار ممكن بود مؤمن مقيم يمن يا شام يا خرا
سفر بسته و خود را به مقر ائمه برساند كه اين كار نيز براي همه ميسر نبوده است) و 

  )50(گرنه از راه دور كه امكان نداشت بزرگان دين را بجويند!
   :مايدفرمي خداوند متعال ،اين آيات مفسر و مبين معناي وسيله است خامساً

ْ عُ دۡ ٱ قُلِ ﴿ ِينَ ٱ وا َ  ۦُدونِهِ  ّمِن ُتمزََعمۡ  لَّ ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َيمۡ  فَ َ  َعنُكمۡ  لضُّ ً َتۡ  َو  وِي
ْوَلٰٓ  ٥٦
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  َتُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ َرّبِِهمُ  إ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل يُّ

َ
قۡ  أ

َ
 ۥَتهُ رَۡحَ  ُجونَ َوَيرۡ  َرُب أ

بگو «يعني  ]٥٧ ,٥٦: االرساء[ ﴾٥٧ اُذورٗ َمۡ  َكنَ  َرّبَِك  َعَذاَب  إِنَّ  ۥٓۚ َعَذابَهُ  َوَيَخافُونَ 
برايتان ساخته است] فرا ها آن پنداريد [كاري ازآن كساني را كه غير از خدا مي

ند [چيزي را] تغيير توانميتوانند زياني را از شما بازدارند و نخوانيد، آنان نمي
 هستند تااي د به دنبال وسيلهخوانند، خومي دهند، كساني را كه ايشان به دعا

تر سازد و به رحمت حق اميدوار و از عذابش را به پروردگارشان نزديكها آن
  .»بيمناك هستند

است بر اينكه مراد از وسيله  ايشريفه، قرينهي در آيه» أقرب«بينيم كه لفظ مي
كه در و كساني  شودمياست كه با التزام به اوامر و نواهي شرع حاصل » منزلت«

  جويند.مي تر هستند نزد خدا منزلتپيشگاه الهي مقرب

                                           
لما لبی القوم الذین لّبوا (أي قالوا: لبیك جعفر) «) آمده است: ٢٥٣(چاپ کربال، ص » یرجال کش«در  -٥٠

فأخبرته بذلك، فخّر ساجدًا ودق جؤجؤه باألرض وبکی وأقبل یلوذ  ÷عبدالله بالکوفة، دخلت علی أبي 
ن یمضمون ا» وعه تسیل علی لحیته، مرارًا کثیرًا، ثم رفع رأسه و دم»بل عبدالله قن داخر«بأصبعه ویقول: 

در کوفه گفته یانه اقامت داشت خبر داده شد که عدهیکه در مد ÷خبر آن است که چون به امام صادق 
ست و ین نهاد و گرینه بر زمیسجده کرد و س یشان شد و به درگاه الهیار منفعل و پریبس» ک جعفریلب«اند: 

ش بر یکه اشکها یسپس سر برآورد در حال». خوار و سست هستم یخدا ومملوکی بلکه بنده«بارها فرمود: 
 بود. یش آن بزرگوار جاریر
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خوانيد آن كساني كه شما به دعا ميمايد فرمي كه آيه به صورت ضمنيديگر آن
د توانميو مسلماً كسي كه خود به دنبال وسيله است ناند وسيلهي خود جوينده

  وسيله قرار گيرد.
در مورد اين آيه به  صيم چرا مدعيان حب آل رسول پرسميسادساً: 

هاي آن بزرگواران را به روي مبارك توضيحات ائمه اشاره نمي كنند و فرموده
 »إهلي وسيلتي إليك اإليامن بك«: مايدفرمي صآورند؟! از آن جمله رسول خدا نمي

 ÷من به سوي تو ايمانم به توست. و امير المؤمنيني يعني پروردگارا وسيله
ما توسل به املتوسلون إىل اهللا سبحانه, اإليامن به وبرسوله, واجلهاد يف  إن أفضل«فرموده است: 

سبيله, فإنه ذروة اإلسالم, وكلمة اإلخالص فإهنا الفطرة, وإقام الصالة فإهنا امللة, و إيتاء الزكاة 
يعني برترين  »فإهنا فريضة واجبة, وصوم شهر رمضان فإنه ُجنة من العقاب, و حج البيت

ايمان به اند، متوسلين براي تقرب به پروردگار به آن توسل جسته اي كهوسيله
ي رفيع اسالم و كلمهي خداوند و رسولش و جهاد در راه خداست كه آن قلعه

نماز كه [عالمت] دين اسالم ي د و آن مقتضاي فطرت است، و اقامهباشميتوحيد 
مضان كه سپري در ماه ري و روزه ،دباشميو پرداخت زكات كه از واجبات  ،است

كنيد، در واقع آن حضرت مي مالحظهكه چنان )51(خانه خدا. و حج ،برابر عقاب است
چنين آن حضرت در دعايي عرض مفاد آيه سوره مائده را تفسير كرده است. هم

م كه طلب عفو كنم و اهيعني آمد» قد جئت أطلب عفوك و وسيلتي إليك كرمك«كند: مي
فقد جعلت اإلقرار « و فرموده است: )52(.فضل و كرم توستام در پيشگاهت وسيله

يعني اقرار به گناه را وسيله خويش به » بالذنب إليك وسيلتي ... متوسل بكرمك إليك
و فرموده است:  )53(مشوميام و در پيشگاهت به كرم تو متوسل درگاهت قرار داده

                                           
 .١١٠ی البالغه، خطبهنهج  -٥١
 ی علویه، دعاؤه في االستغفار في سحر کل لیلة عقب رکعتي الفجر.صحیفه -٥٢
 في المناجاة في شهر شعبان. ÷علویه، دعاؤه  یصحیفه -٥٣
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يعني پس همانا در  »ك فإين أتوسل إليك بتوحيدك وهتليلك ومتجيدك وتكبريك وتعظيم«
 )1(جويممي دانستن و تهليل و تمجيد و تكبير و تعظيم تو، توسلپيشگاهت به يگانه 

  )2(.»دشومييعني به ربوبيت تو متوسل  »توسل إليك بربوبيتكي«و فرموده است: 
در دعاي عرفه عرض  ÷حضرت حسين بن علي  ،بنا به قول سيد بن طاووس

يعني پروردگارا با فقر و نيازم به تو، به  »يك بفقري إليكها أنا أتوسل إل«د: كنمي
  )3(.مشوميدرگاهت متوسل 

اللهم إين بذمة اإلسالم «د: كنمينيز در دعايي عرض  ÷حضرت سيد الساجدين 
 و )4(شوم.يعني پروردگارا در پيشگاهت به پيمان اسالم متوسل مي» أتوسل إليك

يعني خداوندا! در » يعتي أين مل أرشك بك شيئاً وسيلتي إليك التوحيد وذر«: مايدفرمي
و با  )5(م.اهكه چيزي را با تو شريك قرار ندادم توحيد است و ايناهپيشگاهت وسيل

يعني پروردگارا!  »اللهم إين أتقرب إليك بذكرك«گفت: تاسي از جد بزرگوارش كه مي
يعني با به  »توسيلبدعائك «كند: عرض مي )6(،جويمبا ذكر تو به پيشگاهت تقرب مي

  )7(.جويمدعا خواندنت به تو توسل مي
و ديگر ائمه بزرگوار حتي به منظور تعليم و  ÷كه مالحظه فرموديد، علي چنان

از جمله  ارشاد مامومين در دعاهاي خويش به پيامبر اكرم و يا انبياء سابقين
همواره به ايمان و اند توسل نجسته ÷الرحمان و ابواألنبياء ابراهيم حضرت خليل 

                                           
 ي الشدائد.ف ÷علویه، دعاؤه  یصحیفه -١
 في لیلة الجمعة، عّلمه لکمیل بن زیاد النخعي. و مفاتیح الجنان، دعاي کمیل. ÷علویه، دعاؤه  یصحیفه -٢

 کمیل.
 روز عرفه. یمفاتیح الجنان، دعا -٣
 روز پنجشنبه. یح الجنان، دعایمفات -٤
 في دفاع کید األعداء. ÷الصحیفة السجادیة، دعاؤه  -٥
 المعروف بدعاء کمیل (دعاي کمیل). ÷الصحیفة العلویة، دعاؤه  -٦
 .یابوحمزه ثمال یمفاتیح الجنان، دعا -٧
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و به هيچ وجه به بشري اند و اسالم و جهاد و عمل صالح و صفات الهي متوسل شده
م چرا مدعيان پيروي از آنان سخنان ايشان را ناديده گرفته و داننميند. اهمتوسل نشد

به ما  ،كه در دعااند ند، در حالي كه ائمه نگفتهشوميغالبا به امام يا امامزاده متوسل 
  سل شويد!متو

 »ندبه«چون دعاي ساز همديگري نيز هست و زيارتنامهي در اين زيارت نكته
يعني پروردگارا! درود و سالمم را به » اللهم أبلغ سيدي وموالي حتية وسالماً « د:گويمي

و امام را غائب و  ،خداوند را حاضر و نزديك شودميسرور و مواليم برسان! معلوم 
خواهد به آنان سالم برساند! اينجاست كه از خداي تعالي مي دور دانسته است كه از

ها امام را حاضر و ناظر دانسته و به دروغ پرسيم پس چرا در زيارتنامهاو مي
 م كه تو سخنم رادهمييعني شهادت  »أشهد أنك تسمع كالمي وترد جوايب«ي: گويمي
رات خويش را درك ضد و نقيض زيا ،اين جاعالن !يدهميشنوي و جوابم را مي
  ند!كنمين

  به نقل از ابن طاووس از قول مردي ناشناس 35زيارت 
آنكه نام او را معلوم كند، زيارتي نقل كرده است. وي ابن طاووس از مردي بي 

بان خوابانيد، نزديك ضريح امام د كه مرد مذكور مركب خود را نزديك سايهگويمي
ضد قرآن خواند، سپس صورتش را به  ايآمد و به ضريح اشاره كرد و زيارتنامه

ام تا به گناهان خود اعتراف كنم و بخواهم كه نزد ضريح ماليد و گفت: آمده
پروردگار شفيعم باشي، سپس ضريح را قبله قرار داد و نماز خواند و مطالب بسياري 
گفت و نشست و چيزهايي گفت كه من نفهميدم، سپس برخاست و سالم كرد و 

  ام! مرا به ياد داشته باش، پس از آن بر مركبش سوار شد و رفت!گفت: اي ام
كردن اين زيارات با اين آخر اين هم شد مدرك دين؟ ابن طاووس از جمع

چه قصدي دارند؟ اند كيفيت چه مقصدي داشته است؟ و ديگران كه از او نقل كرده
يعني به جاي كعبه مرد مجهولي آمده گناهانش را به امام گفته، سپس كار باطلي كرده 
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رو به ضريح نماز خوانده و خرافاتي نيز سر هم كرده است. شايد او هم مانند ساير 
خرافيين گمان كرده كه امام پس از وفاتش، حاضر و ناظر است! زيرا گفته است: مرا 

اند. ها چه ارزشي دارد كه خواندن آن را مستحب دانستهدر ذهن خود قرار بده. اين
جب و مستحب به دست اين نويسندگان است؟ جناب ابن طاووس به مگر احكام وا

جاي آنكه انحراف او را از كعبه در هنگام نماز، نادرست و باطل بداند، و اين كار را 
  !دليل گمراهي و ناداني او بشمارد، خرافات او را براي ما ثبت كرده است

  به نقل از جابر جعفي 36زيارت 
ند، اما بدان كه عالمه حلي اهجلسي و ديگران ذكر كرداين زيارت را ابن طاووس و م

د: اكثريت كساني كه از جابر جعفي گويميدر رجال خود به نقل از ابن الغضائري 
دهند. هاي خود را به او نسبت ميهستند! يعني در واقع دروغ كنند ضعيفروايت مي

ند. از اين اهف شدكنند تضعيو نجاشي نيز فرموده است: كساني كه از او روايت مي
پذيرفت. اين زيارت نيز  شودميهر چه را كه به اسم جابر جعفي عرضه  توانميرو ن
چون زياراتي كه تاكنون مالحظه كرديد، آثار جعل در آن هويداست و همان هم

د: چون به زيارت قبر امام گويميهاي پيشين را داراست، زيرا هعيوب زيارتنام
د: با هر قدمي كه برداري يا بگذاري گويميستي! يا ايآمدي دم در مي ÷حسين

د: گويميود! يا شمي ثواب شهيدي را كه در خون خود غلطيده باشد برايت نوشته
زيارت آن حضرت ثواب هزار عمره و آزاد كردن هزار برده و هزار بار جهاد با 

  !پيغمبر مرسل را دارد
زماني جعل شده كه بر مرقد سيد م ايبارها گفتهكه چنان مسلماً اين زيارت نيز

و آن را به دروغ بر امام مظلوم اند الشهداء بارگاه و گنبد و درهاي متعدد ساخته
و اال در زمان آن حضرت مرقد امام حسين دري اند افتراء بسته ÷حضرت صادق 

 ها، ثواب زائر از مزورم كه با اين ثواباينداشته است. درمورد ثواب زيارت نيز گفته
د: ثواب هر ركعت نماز در گويميساز جاهل چنين زيارتبيشتر خواهد شد! هم

جا ثواب هزار حج است! گويا دعاهاي ائمه را نديده كه قبولي يك حج خود را از آن
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أن تكتبني من «د: كنميعرض  ÷كردند. براي مثال حضرت امير مي خدا درخواست
م كه مرا در شمار خواهميوردگارا! از تو يعني پر »حجاج بيتك احلرام املربور حجهم

  )1(.قرار دهياند حاجياني كه حجي نيكو و مقبول به جاي آورده
 ÷امامهاي را از گفتهها آن آميز را نپذيرد وآيا آن كسي كه اين گفتارهاي غلو

پذيرد و آن را مي شودمينداند منحرف است يا كسي كه هر چه را به نام امام عرضه 
  داند؟!مي از امام

  به نقل از كفعمي 37زيارت 
واسطه از امام اين زيارت را كفعمي كه از علماي قرن نهم هجري است مستقيما و بي

آيا معناي روايت  !زيسته است روايت كرده استمي كه در قرن دوم ÷صادق
در حالي كه  ،ه كه هشت ركعت نمازگفتميصحيح همين هست؟! به هر حال كفع

آيا اختيار عدد ركعات نماز به  اند!شش ركعت نماز را روايت كرده راويان ديگر
طاووس دست كفعمي و امثال اوست؟ عجيب است كه علما هر چه را كفعمي يا ابن

سند بوده باشد، حتي اگر بياند يا ابوقره يا ابن المشهدي يا ابن قولويه و سايرين گفته
گويي كه اند، آوري كردهده و جمعهمه را بي تامل و بدون هيچ انتقادي قبول كر

  فرمايد:مي كهاند كريمه را فراموش كردهي وحي منزل است! گويي اين آيه
﴿ َ مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َتقۡ  َو ْوَلٰٓ  ُكُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َصَ ۡلَ ٱوَ  عَ لسَّ

ُ
 هُ َعنۡ  َكنَ  ئَِك أ

ٗ َمۡس  آنچه كه بدان علمي نداري پيروي مكن،  از: «يعني ]٣٦: االرساء[ ﴾٣٦ و
  .»مورد پرسش قرار خواهند گرفتها آن همانا گوش و چشم و دل هر يك از

يعني سپس مرقد حضرت سجاد را  »ثم زر عيل بن احلسني«د: گويميسپس كفعمي 
د: عبارت گويميزيارت كن. مجلسي كه اين روايت را آورده به عنوان توضيح 

انگيز كالم كفعمي است نه كالم امام! شگفت» را زيارت كنسپس علي بن الحسين «

                                           
 الصحیفة العلویة، دعاؤه في الیوم الثالثین من الشهر. -١
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است كه مجلسي در اصل زيارت هيچ اظهار نظر و يا انتقاد و توضيحي نياورده ولي 
  !توضيح داده است ...»ثم زر «عبارت  يدرباره

  كه از سيد مرتضي است 38زيارت 
ل از امام نبوده بلكه كند كه اين زيارت منقومجلسي درباره اين زيارتنامه تصريح مي

انشاء كرده است. زيارتنامه مذكور بسيار فصيح  )1(آن را خود سيد مرتضي علم الهدي
ند زيباتر است، و اهو بليغ و مسجع و مقفي و از زيارات ديگر كه به ائمه نسبت داد

ند چون عبارات فالن دعا يا گويميكند كه همين امر بطالن راي كساني را اثبات مي
اي يارت فصيح و زيباست پس فرموده امام است و فصاحت و زيبايي را قرينهفالن ز

 »دعاي ندبه«يا  »زيارت جامعه«درباره  دانند، مثالًبر صحت انتساب آن به امام مي
ند: چون گويمي(و دروغ) است  ضد قرآن و يا كذبها آن كه بسياري از جمالت

كه انشاي خود سيد  38كه زيارت عباراتش فصيح است البد كالم امام است! حال آن
تر است، در حالي كه به مرتضي است از زيارت جامعه و دعاي ندبه زيباتر و فصيح

يا ساير  30هيچ امامي نيز منسوب نيست و اگر كسي منصفانه آن را با زيارت 
را در اين كتاب مالحظه كرديد، مقايسه كند خواهد ها آن هايي ازهزيارات كه نمون

تر بوده هشبي ،تر و به لحن روايات معتبرتر و مقبولعبارات اين زيارت معقولديد كه 
  است و در آن از تعبيرهاي عجيب و غريب و نامعقول اجتناب شده است.

گرچه زيارت سيد كامال عاري از خرافات نيست ولي داراي نكات قابل توجهي 
ر زيارات وجود ندارد، و از جمله در اين زيارت مطلبي را ذكر كرده كه در ساي ،است

يعني ابوبكر بن علي و  ÷آن ذكر شهادت دو تن از فرزندان امير المؤمنين علي 
شربت  ÷باشد كه در واقعه كربال به همراه امام حسين مي عثمان بن علي

شهادت نوشيدند و سيد مرتضي فضائل و مناقب آن دو بزرگوار را در اين زيارت 
فداكاري و اند، اشان مغرض چون با خلفاء عداوت داشتهترذكر كرده است. اما زيارت

                                           
 البالغه است.نهج  یگردآورنده» یدرضیس«عه و برادر یمشهور ش یاز فقها یو -١
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 !نداهند ناديده گرفتاهبه اين علت كه با خلفاء همنام بود شهادت اين دو بزرگوار را
يم اگر شما صادقانه به شهداي كربال و اصحاب سيد الشهداء ارادت داريد و پرسمي

يد چرا يادي از شهادت اكتب و جزوات فراواني را در زيارت و فضيلت آنان نوشته
كنيد؟! اين كار خود دليل بر آن نمي ÷دو برادر بزرگوار حضرت سيد الشهداء 

به دست اشخاصي مغرض انشاء شده است و از  ،است كه اين زيارات معمول هست
  نيست. ÷امام 

ها آن اكثر زيارات را رد كرده و مطالب ،مخفي نماند كه اين زيارت سيد مرتضي
وأنت جمدل عىل «د: گويمياز جمله در اين زيارت خطاب به امام  ،است را باطل نموده

يعني تو بر روي زمين افتاده بودي در حالي كه  »الرمضاء التستطيع خطابًا و الترد جواباً 
نه توانايي صحبت كردن داشتي و نه توانايي جواب دادن  ،سرت از بدن جدا شده بود

ي است كه در زيارات ديگر به اين مضمون اكسي را داشتي. اين جمله مخالف جمله
دهم كه تو سخنم را يعني شهادت مي@»أشهد أنك تسمع كالمي وترد جوايب«آمده است: 

  دهي.شنوي و جوابم را ميمي
ديگر اينكه سيد مرتضي در سالم بر انبياء معجزات انبياء را فعل خدا دانسته 

كه تمام ات است. و ديگر اينو اين برخالف عقيده اهل خراف ،است نه كار انبياء
و در جمله  ،شهداء را امام دانسته و امامت را به دوازده نفر منحصر نكرده است

يعني سالم بر اماماني كه همه  »السالم عىل األئمة السادات«د: گويميخطاب به شهداء 
د دهميآن قرآني كه به ما تعليم  ،پيشوا و سرورند. و اين جمله با قرآن موافق است

كه شايسته است به عنوان بندگان خداي رحمن همگي از خدا بخواهيم كه ما را امام 
  المتقين و پيشوا و مقتداي اهل تقوي قرار دهد: 

ِينَ ٱ… لرَّٱ وَِعَبادُ ﴿  ]٧٤: الفرقان[ ﴾٧٤ إَِماًما ُمتَّقِيَ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ … َيُقولُونَ  لَّ
ند ... و ما را گويميساني هستند كه بندگان خداي رحمان ... آنان ك: «يعني

  .»پيشواي متقيان قرار ده
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تواند از خداي خويش امامت و پيشوايي اهل تقوي را مطابق اين آيه هر كس مي
بخواهد و سعي كند با كسب علم و مجاهدت با نفس و التزام به اوامر و اجتناب از 

  ا كسب كند.بودن براي اهل تقوي رلياقت پيشوايي و اسوه  ،نواهي شرع

  به بعد 39زيارت 
مجلسي در ذكر زيارت سي و نه، نه سندي ارائه كرده است و نه اسم راوي را بيان 

زيارت مذكور از كدام كتاب است نيز كه اين چنين از بيان كردنو هم ،كرده است
اگر چه  ،بدعت است خودداري كرده است. بنابراين چنين زيارتي خواندنش يقيناً

  اند!نيز بهتر از اين نبودهساير زيارات 
ولي او  ،المشهدي نقل كرده است اما زيارت چهلم را مجلسي از كتاب مزار ابن

پس آن نيز بدون سند و فاقد  ،اين زيارت را بدون سند در كتاب خود آورده است
  اعتبار است.

اما معلوم نيست چه  ،از صفوان ذكر كرده است زيارت چهل و يك را مرسل
اعتبار است. عالوه بر اين از پس آن نيز بي اند، از صفوان نقل كرده كس يا كساني

د كه زمان جعل شدن آن وقتي بوده است كه مرقد امام وشمي متن زيارت معلوم
كه دين حقيقي داراي صحن و گنبد و بارگاه بوده است. آري به جاي آن ÷حسين 

و در اند اه و ضريح ساختهبراي مردم گنبد و بارگاند را به مردم عرضه كنند آمده
توجه به انبياء و صالحين را به عنوان توسل به  ،عوض توحيد و توجه به خداي يكتا

  اند.مردم ياد داده
قديم نقل  ايد: آن را از نسخهگويميمجلسي در مورد زيارت چهل و دوم 

ام كه مؤلف آن معلوم نيست چه كسي هست و سندي هم براي آن ذكر نكرده كرده
متن آن نيز مانند اكثر زيارات گوياي آن است كه زمان جعل آن پس از  ست. ثانياًا

در اين زيارت براي هر دوازده امام  ساخت گنبد و بارگاه بر قبور بوده است. ثالثاً
(و  پس از زمان ائمه ساخته شودميصلوات و مدح و ثنا ذكر كرده است كه معلوم 

يعني سپس  »ثم ضع خدك عىل الرضيح«: دگويميجعل) شده است. در اواخر آن 
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و اال اند را بر ضريح بگذار. و مسلم است كه ضريح را ستمگران ساختهخود ي گونه
ها ها و خانهها و زمينچنين موقوفاتي از قبيل باغزمان امام ضريحي نبوده است، هم

در قرون  هايي كه براي حفظ اين ضريح ها وقف گرديده است تماماًو مزارع و مغازه
ايم كه وقف و گفتهايم هپس از ائمه ايجاد گرديده است كه آن را مفصالً بيان كرد

اين وقف ها تماماً كه چنان د. و آنباشميالعنوه باطل  ها و اراضي مفتوحزمين
نذورات بر قبور نيز مرجوح و باطل است. به هر حال زيارت  ،مرجوح و باطل است

  سيار دارد!چهل و دوم جمالت ضد قرآني ب

 
تقول عند «كه حضرت فرمود: اند روايت كرده ÷مجلسي و ديگران از امام صادق 

خواهد يعني نزد قبر امام حسين آنچه دوست داري و دلت مي »قرب احلسني ما أحببت
واهي انشاء زيارت كني جا امام تجويز كرده كه با هر عبارتي كه بخدر اين !يگويمي
هاي بافته شده و مجعوالت ي امام حسين را زيارت كني! بنابراين تمام زيارتتوانمي

غلو كنندگان از اين روايت سرچشمه گرفته است كه انشاء زيارت دل بخواهي بوده 
و هر كس به دلخواه خود زيارتي جعل كرده و عقائد خرافي خود را در آن آورده و 

ها مستند و با كه اين زيارتاند و اخالف ايشان پنداشته ،نموده است مردم را گمراه
  د.باشميمدرك است و اين خود پايه و اساس فساد در دين 

ها جمع شده ريشه تمام اين كفريات و شركيات و موهوماتي كه در زيارتنامه
د. باشمي ،يگويمييعني هر چه دلت بخواهد  »تقول ما أحببت«است همين عبارت 

را ها آن زيارات وجه شرعي دارد واند حاج شيخ عباس قمي و امثال او گمان كرده
  اند.در مفاتيح الجنان و كتب مشابه آن جمع كرده

باشد و مشهورتر ميتر ما براي نمونه به ذكر همين زياراتي كه نزد علماء مهم
و در واقع جز  اعتباربيها آن يم و با همين مقدار معلوم شد كه متنكنميقناعت 

  چيز ديگري نيست. افتراء و دروغ بر ائمه
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ام جانب در سند زيارات تحقيق كردهالبته سند زيارات نيز وضع خرابي دارد. اين
بلكه در هر يك از سندها حداقل يك يا دو تن از  ،امو سندي كه معيوب نباشد نديده

  اند!رواتش ضعيف و فاسد و مهمل و مجهول بوده

  عهزيارت جام
كه در ميان  »زيارت جامعه«پيش از ختم كتاب، مناسب است نگاهي بيندازيم به 

عوام بلكه گروهي از عالم نمايان، از شهرت و اعتبار خاصي برخوردار است. اين 
زيارت را مجلسي از تاليفات شيخ صدوق نقل كرده است. استاد مجاهد جناب 

حقيق كرده است و ديگر نيازي قلمداران در كتاب خويش در مورد سند اين زيارت ت
  كنيم:مي جا به متن اين زيارت توجهبه بررسي سند آن نداريم، از اين رو در اين

مقصود وي آن  »أفصحها لفظًا و أبلغها معنى«د: گويميمجلسي درباره اين زيارت 
تر و معناي آن رساتر است كه الفاظ و جمالت زيارت جامعه از تمام زيارات فصيح

  .دباشمي
سابقاً گفتيم سيد مرتضي زيارتي تاليف كرده كه مجلسي آن را به كه چنان اوالً

عنوان زيارت سي و هشتم ذكر كرده است و چنان سالست و عبارات زيبايي دارد كه 
د: ظاهراً اين زيارت تاليف گويميخود مجلسي الفاظ آن را شافي خوانده است و 

تر و زيباتر و تأثر سيد خيلي فصيح د. و زيارتباشميسيد مرتضي و شيخ مفيد 
كه كالمي د. پس صرف فصاحت دليل بر اينباشميتر انگيزتر و داراي مدح دلنشين

  د.باشميرا به امام يا رسول نسبت بدهيم ن
محال است امام متواضع و فروتني كه از خودخواهي و خودپسندي و  ثانياً

يارتي كه چندين ورق مداحي و مداحي نهي كرده است، بگويد شما بياييد چنين ز
  اغراق و غلو دارد براي ما بخوانيد تا ما از شما خشنود گرديم و برايتان شفاعت كنيم!

دانيم كه حكومت صفوي بنا به مقاصد سياسي، مايل بود كه روح غلو و مي ثالثاً
مبالغه نسبت به بزرگان، از جمله بزرگان دين شيعه، در ميان مردم رواج يابد و 
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كه در چنين محيطي پرورش يافته و رشد كرده است، خود نيز ي عالوه بر اينمجلس
حكومت افراد فاسد و نااليقي چون شاه سليمان و سلطان حسين ي كنندهتوجيه

و مسلماً اين كار نيز تاثير منفي  ،كرده استمي صفوي بوده و آنان را مدح و تمجيد
ين زيارت نامناسب و دور از روح او گذاشته و سبب شده كه اي خود را بر روحيه

شرع را بپذيرد و در ديگاهش خوب جلوه كند. اما ما با اشاره به بعضي از جمالت 
 ÷كنيم كه محال است امام هاديمي آن كه مخالف قرآن و عقل و تاريخ است ثابت

  به خواندن آن دستور داده باشد:
يعني  »ئكة ومهبط الوحيموضع الرسالة وخمتلف املال« د:گويميالف) خطاب به امام 

جايگاه رسالت و محل تردد فرشتگان و محل نزول وحي. در حالي كه اين 
بوده است و سايرين موضع رسالت  صوصف فقط مختص رسول خدا

ومحل هبوط و نزول وحي نيستند. گرچه ممكن است غلو كنندگان متعصب 
اضحش آن را از معناي صريح و و ،با زور توجيهات سرد و تأويالت سست

پيچي براي آن  منصرف كرده و احتماالت عجيب و دور از ذهن و معاني پيچ
  ببافند!

يعني حدود خدا را اجرا كرديد. در حالي كه  »أقمتم حدوده«د: گويميب) به ائمه 
كرام جز ي اين مساله به وضوح برخالف مسلمات تاريخ است و ائمه

و اند راني نداشتهممتاسفانه قدرت تسلط و حك حضرت علي و امام حسن
  اند.حدود الهي را نيافتهي امكان و فرصت اقامه

اهللا  ةبقينظر از اينكه مانند بسياري از روايات و دعاهاي جعلي، ائمه را ج) صرف
األحزاب  يسوره 33ي خوانده است و يا در مورد آن حضرات به آيه

له تفسير تابشي استشهاد كرده است كه ما در تعدادي از تأليفات خود از جم
ايم، مانند بسياري از زيارات جعلي ديگر را اثبات كردهها آن نادرستي ،از قرآن

يعني بازگشت خلق به سوي » إياب اخللق إليكم وحساهبم عليكم«با ذكر عبارت 
آياتي مانند:  !ضد آيات قرآن سخن گفته است !شما و حساب شان با شماست
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مقداري از حسابشان : «يعني ]٥٢: االنعام[ ﴾ءٖ َشۡ  نمِّ  ِحَسابِِهم ِمنۡ  َك َعلَيۡ  َما﴿
َما﴿. »نيز با تو نيست ٰ ۡلَ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِنَّ : يعني ]٤٠: الرعد[ ﴾٤٠ َساُب ۡلِ ٱ َناوََعلَيۡ  غُ َل

 ِسبِيَ َحٰ  بَِنا َوَكَفٰ ﴿. »همانا وظيفه تو فقط ابالغ است وحساب آنان با ماست«
 إِنۡ ﴿ .»ي است كه ما حسابرس باشيماين كاف: «يعني ]٤٧: االنبياء[ ﴾٤٧

َّ  ِحَساُبُهمۡ  ِ ٰ  إ َ َ  ۖ حسابشان جز با پروردگارم : «يعني ]١١٣:  الشعراء[ ﴾َرّبِ
ٓ إَِلۡ  إِنَّ ﴿. »نيست  ]٢٦ ,٢٥: الغاشية[ ﴾٢٦ ِحَساَبُهم َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُثمَّ  ٢٥ إِيَاَبُهمۡ  َنا
سابشان نيز بر عهده گاه حهمانا كه بازگشتشان به سوي ما و آن: «يعني

  .»ماست
در حالي كه به صريح قرآن،  ،كه ائمه را حجت خدا خوانده استديگر آن

 كسي حجت نيست، صو پس از رسول خدا اند انبياء حجت الهي بوده
ٗ ﴿فرمايد: ميكه چنان ِينَ  رُُّس بَّشِ َّ  َوُمنِذرِينَ  مُّ َ  لِلنَّاِس  يَُكونَ  ِلَ ِ ٱ َ َّ 
دهنده دهنده و بيم پيامبراني بشارت : «يعني ]١٦٥:  النساء[ ﴾لرُُّسلِ ٱ دَ عۡ بَ  ُحجَّ

  .»فرستاديم تا براي مردم پس از پيامبران بر خداوند حجتي نباشد
چنين ائمه را صراط خدا دانسته است، در حالي كه هر طفل ابجد خواني و هم
ند و اهلهي بودو ائمه، خودشان سالك صراط مستقيم ا صداند كه پيامبر مي

ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿نمازشان بگويند:  بودند نيازي نبود دراگر خودشان صراط مي َر  َط لّصِ
ۡ ٱ . زيرا در اين صورت »ما را به راه راست هدايت فرما: «يعني ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

  !كه ما را به سوي خودمان هدايت فرما شودميچنين ها آن معناي كالم
كنند، عا را ترويج و خواندنش را به عوام توصيه ميد) آيا عالم نماياني كه اين د

واقعاً اين دعا را قبول و به مفاد آن اعتقاد دارند، يا خير؟ در اين دعا چنين 
يعني هر كس شما را انكار كند كافر است!  »ومن جحدكم كافر« آمده است:

جاي سوال است اگر جز شيعيان اثني عشري و شيعيان اسماعيلي (هفت 
قائل  ي اهل بيتمامي عالم اسالم با وجود احترامي كه براي ائمهامامي)، ت
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منصوب و  ،هستند، اما منكرند كه آن بزرگواران در امر امامت و واليت
ند، آيا چنين كساني كافرند؟ و اگر كافرند، پس چرا باشميمنصوص الهي 

را  زنيد و شيعه و سنيهاي اسالمي دم مياز وحدت و اخوت گروه شما غالباً
  خواهيد با كفار متحد شويد؟!يد؟ آيا ميكنميبه اتحاد و اتفاق دعوت 

عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا هلم «فرموده است:  ÷امام صادق 
يعني بيمارانشان را عيادت و مردگانشان را » وعليهم وصلوا معهم يف مساجدهم

ان در مساجدشان نماز تشييع كنيد و [در محاكم] برايشان گواهي دهيد و با آن
صىل حسن « نيز فرموده است: ÷حضرت امام موسي كاظم  )1(بخوانيد.

يعني امام حسن و امام » وحسني عليهام السالم خلف مروان ونحن نصيل معهم
خواندند و ما نيز با آنان (خلفا) نماز پشت سر مروان نماز مي حسين

ا اقتدا به كفار صحيح وييد آيگمي اگر چنين باشد كه شما )2(خوانيم.مي
  است؟!

يعني حضرت محمد التقي معروف به امام جواد، دامادي  ÷پدر امام هادي 
مامون عباسي را كه منكر امامت آن حضرت بود پذيرفت، پس چگونه ممكن 

منكران ائمه را كافر بشمارد! آيا ممكن است  ÷است فرزندش امام هادي 
  پدرش ازدواج با كفار را بپذيرد؟!

فبلغ اهللا بكم أرشف حمل املكرمني وأعىل منازل املقربني وأرفع درجات «د: گوييم) ه
املرسلني حيث ال يلحقه ال حق وال يسبقه سابق وال يطمع يف إدراكه طامع, حيث ال 
يبقى ملك مقرب والنبي مرسل وال صديق وال شهيد وال عامل وال جاهل وال داين وال 

وال جبار عنيد وال شيطان مريد وال خلق فيام  فاضل وال مؤمن صالح وال فاجر طالح

                                           
  ث هشتم.ی، حد٣٨٢، ص ٥عه، ج یوسائل الش -١
 ث نهم.ی، حد٣٨٧٣، ص ٥عه، ج یوسائل الش -٢
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بني ذلك شهيد إال عرفهم جاللة أمركم وعظم خطركم كرب شأنكم ومتام نوركم 
  »!وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم ورشف حملكم ومنزلتكم عنده

ترين محل بزرگان معناي جمالت فوق اين است كه خداوند شما را به شريف
  قربين و بلندترين درجات پيغمبران مرسل رسانيده است!گرامي و به باالترين منازل م

اش دروغ محض است و هيچ دليل شرعي ندارد، زيرا هر هاين جمالت هم
 ÷خود بايد مؤمن به مرسلين و تابع انبياء باشد. خود امير المؤمنين  ،امامي
 صاستن النبي نظرت إىل كتاب اهللا و ما وضع لنا و أمرنا باحلكم به فاتبعته و ما « فرمود:مي

يعني به كتاب خدا نگريستم و به آنچه كه بر ما مقرر كرده بود و فرمان داده  »فاقتديته
سنت نهاده  صبود كه به آن حكم كنيم، از همان پيروي كردم و آنچه را كه پيامبر 

خوردن چنين آن حضرت در وصيت خود پس از ضربت هم )1(بود، بدان اقتدا نمودم.
فال تضيعوا سنته,  صأما وصيتي فاهللا ال ترشكوا به شيئًا, و حممد «فرمايد: مي از ابن ملجم

يعني وصيت  »أقيموا هذين العمودين, وأوقدوا هذين املصباحني, وخالكم ذم ما مل ترشدوا
را  صمن به شما اين است كه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد و سنت محمد 

برپا داريد و اين دو چراغ را  ضايع نكنيد، اين دو ستون (توحيد و سنت) را
بيافروزيد و بر شما هيچ مذمت و سرزنشي نخواهد بود تا وقتي كه (از اين دو) دور 

م علما چگونه در داننميد باشد. توانمي. پس تابع، مقامش باالتر از متبوع ن)2(نشويد
را از  ص ند ما پيامبر اكرمكنميهستند، در حالي كه ادعا مقابل اين زيارتنامه ساكت 

  ند؟!گويمييم، آيا دروغ دانميائمه باالتر 
مقربين باالتر است، با ي يم چگونه منزلت امام از تمام مالئكهپرسميچنين هم

» امين«و » كريم«است كه خداوند وي را  ÷مقربين جبرئيلي اينكه يكي از مالئكه
و او را  )20التكوير/(خوانده است. » مكين يعني داراي منزلت«و » نيرومند«و » مطاع«و 

                                           
 .٢٠٥ی البالغه، خطبهنهج  -١
 .١٤٩ی البالغه، خطبه نهج -٢
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: النجم[ ﴾٥ ُقَوىٰ لۡ ٱ َشِديدُ  ۥَعلََّمهُ ﴿ قرار داده و فرموده است: صمعلم خاتم األنبياء 
معلم  ÷. بنابراين جبرئيل»شديد القوي (جبرئيل) به او تعليم داده است: «يعني ]٥

ام و پيامبر و پيامبر به اقرارِ خود امير المؤمنين معلم وي بوده است، پس چگونه مق
اين دعا از كدام ي منزلت شاگرد پيامبر اكرم از معلم آن حضرت باالتر است؟! بافنده

را از مقام تمام  صا دليل شرعي فهميده كه خدا مقام يكي از پيروان پيامبر يآيه
مالئكه و انبياء باالتر قرار داده است؟ آيا اين كار افتراء به خدا و دين او نيست؟ مگر 

  ند فرموده است:ندانسته كه خداو
ْ َتفۡ  َ ﴿ وا َ  َتُ ِ ٱ َ   . »بر خدا دروغ نبنديد: «يعني ]٦١: طه[ ﴾اَكِذبٗ  َّ

  و فرموده است: 
ِ ٱتَ ﴿ ا ُلنَّ لَتُۡس  َّ سوگند به خدا كه از : «يعني ]٥٦: النحل[ ﴾٥٦ َتُونَ َتفۡ  ُكنُتمۡ  َعمَّ

  .»ايد، بازپرسي خواهيد شدبستهآنچه بر خدا افتراء 
ا خداوند فرموده است كه مقام يكي از پيروان انبياء را از انبياء و رسل و كج

بنديد؟ آيا از خداوند مي ام؟ چرا بر مزار بزرگان به خدا افتراءمالئكه باالتر قرار داده
  كشيد؟!نمي حاضر و ناظر خجالت

ه خداوند متعال چندين بار در قرآن كساني را كه نادانسته و بدون دليل چيزي ب
   دهند، عتاب كرده و اين كار را حرام شمرده و فرموده است:خداوند نسبت مي

َ  َحرَّمَ  إِنََّما قُۡل ﴿ ن .… َرّبِ
َ
ْ  َوأ َ  َتُقولُوا ِ ٱ َ  ]٣٣: االعراف[ ﴾٣٣ لَُمونَ َتعۡ  َ  َما َّ

بگو همانا كه پروردگارم حرام كرده است...كه بر عليه خدا چيزي را : «يعني
  .»يدداننميآن هيچ  بگوييد كه از

بلكه  ،خواندن اين زيارتنامه را توصيه نفرموده است ÷به نظر ما امام هادي 
  خوانيم:در قرآن كريم ميكه چنان شيطان راوي را بدين كار دستور داده است،

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ْ  لَّاُس ٱ أ ا ُكُوا  ٱ ِف  ِممَّ

َ
ٰ  ِض ۡرۡل َ  اَطّيِبٗ  ٗ َحَل ْ  َو ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَو  ۥإِنَّهُ  نِۚ َطٰ لشَّ

بِيٌ  َعُدوّٞ  لَُكمۡ    إِنََّما ١٦٨ مُّ
ۡ
ِ  ُمرُُكميَأ وٓ ٱب ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ءِ لسُّ ن ِء َشا

َ
ْ  َوأ َ  َتُقولُوا ِ ٱ َ  َ  َما َّ

هاي شيطان پيروي نكنيد، همانا او از گام: «يعني ]١٦٩ ,١٦٨: البقرة[ ﴾١٦٩ لَُمونَ َتعۡ 
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ا را به كارهاي زشت و فحشا و گفتن آنچه دشمن آشكار شما است، همانا او شم
  .»دكنميرا كه بدان علمي نداريد بر عليه خداوند امر 

رسد و هيچ كس به نمي شما مقامي داريد كه هيچ كس به آن«د: گويميسپس 
گيرد و هيچ كس طمع وصول به آن مقام را ندارد! حال نمي سوي آن سبقت

الهي بوده است يا به سبب ايمان و عمل و  يم مقام واالي ائمه به فضل و جبرپرسمي
جهاد و كوشش خودشان؟ اگر بگويي به فضل و جبر پروردگار بوده است، در اين 

اند، صورت اين فضيلت نيست زيرا آنان به ايمان و عمل خويش به جايي نرسيده
كه چنان ناخواه معصوم قرار داده است، اما خدا هر رودخانه و هر درختي را خواه

وصول به مقامات عالي و تقرب به درگاه الهي وابسته به عمل و اند شان فرمودهخود
وييم پس هر كه سعي كند و پيروي از خدا و گمي سعي و تالش خودشان است،

كند ممكن است در شمار كساني كه خداوند به ايشان نعمت تقرب  صرسولش 
  فرمايد: ميكه چنان بخشيده است قرار بگيرد،

َ ٱ ِطعِ يُ  َوَمن﴿ ْوَلٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  ئَِك فَأ نۡ  لَّ

َ
ُ ٱ َعمَ أ  نَ لَّبِّيِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  َّ

يقِيَ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَلٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَيۚ لصَّ
ُ
: يعني ]٦٩:  النساء[ ﴾٦٩ اَرفِيقٗ  ئَِك أ

هستند كه خداوند به ايشان هر كه پيروي از خداوند و پيامبرش بكند با كساني «
چون پيامبران و صديقان و شهداء و نيكوكاران، و نعمت بخشيده است كساني هم

  .»آنان بهترين همراهان هستند
گفت كه به خدا قسم تو بهترين مردم  ÷هنگامي كه مردي به حضرت رضا 

، هستي، آن حضرت فرمود: سوگند ياد مكن، بهتر از من كسي است كه باتقواتر باشد
كۡ  إِنَّ ﴿سوگند به خدا آيه 

َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُكمۡ أ تۡ  َّ

َ
ٰ أ همانا : «يعني ]١٣: احلجرات[ ﴾ُكمۡ َق

  )1(.نسخ نشده است ،»ترين شما نزد پروردگار، با تقواترين شماستگرامي

                                           
 ث دهم.ی...) حدید بن موسیه زی(باب قول الرضا ألخ ٥٨ون أخبار الرضا، باب یع -١
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د: هيچ ملك مقربي و پيغمبر مرسلي و صديقي و شهيدي و نه گويميكه ديگر آن
اي و نه هپستي و نه آدم با فضيلتي و نه مؤمن شايست عالمي و نه جاهلي و نه آدم

فاجر بدبختي و نه ستمگر و نه سلطان بدخويي و نه شيطان متمردي و نه مخلوقي 
خداوند جاللت امر شما و بزرگي كه اين كه در اين ميان مشاهده شود نيست مگر

ت شأن شما و تماميت نور شما و راستي مسند شما و ثبات قدم شما و شراف
  خود، به همه آنان شناسانده است! جايگاهتان و منزلت شما را نزد

يم آيا سالطين و ستمگران عنود از قبيل چنگيز و تيمور و لنين و پرسميحال 
استالين و هيتلر و جانسون و ... همه مقامات و نورانيت و راستي مسند ائمه را 

ن متمردي عارف به مقام اند؟! و هر فرد پست و فاجر بدبخت و هر شيطاهدانستمي
دار را هاي شاخائمه است؟! اگر چنين نيست پس چرا عالم نمايان اين دروغ

قبول اند، طاووس و ... نقل كردهند؟ و چرا هر چه را امثال مجلسي يا ابن خوانمي
  ند؟!كنميند؟ واگر قبول ندارند چرا عوام را مطلع نكنمي

هاست ولي با حال و روزي كه اين ز اينايرادات اين زيارتنامه بسيار بيش ا
روزها دارم و با عدم امنيت و بي خانماني در عين ضعف پيري و عوارض زندان و 

  تبعيد، توان تفصيل بيشتر ندارم.
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  سخني با مردم

سوزي ندارند و در مقابل خداي متعال باري، متاسفانه علماء نسبت به عوام دل
اطالع نيز هر چه از معممين و عالم نمايان كنند، عوام بي وليت نميئاحساس مس

پذيرند، با اينكه قرآن كريم مردم را به تفكر و تامل در كتاب شنوند بدون تأمل ميمي
وليت نيستند زيرا آنان ئالهي دعوت فرموده است. البته در اين مورد نيز علما فاقد مس

ترس جاه و مقام و  بلكه ازاند، مردم را به تفكر و طلب دليل و مدرك عادت نداده
ها آن احترام خويش، در مقابل عوام سكوت كرده و كمتر با انحرافات وخرافات

در تاريخ ابن  األيام وضع به همين منوال بوده است، مثالًاند. از قديم مخالفت كرده
هجري بيشتر مردم خصوصا اطفال به امراض  646الفوطي آمده است كه: در سال 

شان ساخته نبود، روزي زني ادعا شدند و اطباء نيز كاري از دست الحلقوم و خناق مبت
عنقود را ديدم كه به چاهي اشاره كرد و گفت: كرد كه در خواب زني از جن به نام أم

من نيز اند، ولي مردم مرا تعزيت و تسليت نگفته ،من در اين چاه مرده استي بچه
دسته دور  شهرت يافت و مردم دسته ام، اين افسانه در بغدادبراي شما خناق آورده

كردند مي زنان چاه را طوافند و سينه خواندميچاه مذكور خيمه بر پا كرده و نوحه 
طلبيدند و اشعاري مي و از جن مذكور عذر خواهي و درخواست عفو كرده و شفاء

  ند: خواندمياز اين قبيل نيز 
 أي أم عنقــــــــــــــــــود اعـــــــــــــــــذرينا

ـــــــد جئ ــــــا ق ـــــــا كلن ــــــا درين ـــــــاالمل  ن
 

ـــــــــا  ـــــــــا درين ـــــــــود وم ـــــــــات عنق  م
 حتــــــــــــــر ديننـــــــــــــــا فتخنقينـــــــــــــــا

 

  ام:كه آن را چنين ترجمه كرده
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@اي ام عنقـــود تـــو بگـــذر از مـــا
@اي ام عنقـــود بـــرس بـــه فريـــاد
@اطفـــال مـــا را از بـــاد خنـــاق   
ــيم   ــم دخيل ــا ه ــت م ــه در عزاي @ك

@ @

@ كــه مــرده عنقــود جلــوتر از مــا     @
 ايــن جمــع بيمــار بنمــا دمــي شــاد 

ــي ــايي ا دهم ــتاق ره ــع مش ــن جم  ي
ــيم!    ــام عليلـ ــاور، تمـ ــاق ميـ  خنـ

@ @

كه از اوالد فتح علي شاه قاجار و مردي فاضل » فرهاد ميرزا«در ايران نيز در احوال 
ند: هنگامي كه او واليت اهد نوشتباشمي» قمقام«و » زنبيل«و داراي تاليفاتي از قبيل 

به گوشش  ÷ضا خانه مرقد امام ر خراسان را بر عهده داشت، روزي صداي نقاره
امام معجزه كرده و كوري را  ،رسيد، پرسيد چه خبر شده است؟ گفتند: خبر خوش

اي يا شفاء داده است. وي دستور به احضار كور داد و از او پرسيد: تو كور مادرزاد بوده
ام، چند شب به بعدها كوري بر تو عارض شد؟ مرد پاسخ داد: من كور مادرزاد بوده

كه ديشب امام به خوابم آمد و بر چشمم دست كشيد و اكنون اين امام متوسل شدم تا
بيني؟ گفت: بلي، وي از ميز خود مي ام! فرهاد ميرزا پرسيد: حال به طور كاملبينا شده

بيني كه اين چه رنگي است؟ گفت: سفيد است. مي كاغذي سفيد برداشت و پرسيد: آيا
رد پاسخ داد: قرمز است، بار ديگر بار ديگر اناري برداشت و از رنگ آن پرسيد؟ م

برگي را نشان داد و پرسيد چه رنگي است؟ گفت: سبز است. فرهاد ميرزا گفت: تو 
ها را شناختي؟! اي، پس چگونه اين رنگو قبالً كور مادرزاد بوده ايديشب بينا شده

ي. سپس دستور داد او را شالق بزنند تا راست بگويد. گويميمعلوم است كه دروغ 
خوردن ناگزير اقرار كرد كه: من فقيري بودم و به خراسان  مرد مذكور پس از شالق

كنم كه به مي آمدم و از خدام بارگاه كمك خواستم، يكي از آنان گفت: به تو پيشنهاد
بنديم و تو در شب سوم بگو امام مي كوري تظاهر كني و ما تو را دو شب به ضريح

گاه هر چه زوار پول برايت م، آنكنيمياي معجزه برپا مرا شفاء داده است، ما هم غوغ
ريختند نيمي از آن را به ما بده، من نيز قبول كردم. فرهاد ميرزا خادم مذكور را احضار 

د؟، آيا كنمياما خدا انسان را كور  د؟دهميكرد گفت: آيا اعتقاد داري كه امام شما شفا 
  رد مذكور را از كار بركنار كرد.است؟! و فتر خيرخواه ،امام شما از خداوند
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جانب نيز در سفري به بندر بوشهر، مشاهده كردم كه روز اربعين شهر خلوت اين
هستند، پرسيدم به زيارت كجا فوج و سواره و پياده عازم زيارت شده و مردم فوج 

گفتم: در ميان فرزندان ائمه، كسي »! سوز علي«ند؟ گفتند: به زيارت امام زاده رومي
د، كنمينيست. گفتند: اين آقا كشف و كرامات زيادي دارد، معجزه » سوز علي«ه نام ب

د و در بارگاه او نذر و نياز و فرش و اثاثيه فراوان فراهم آمده و از صد دهميشفا 
ند. بسيار تعجب كردم و همان روز به ديدن عالم روميفرسخي به زيارت مرقد او 

بيمار هم بود رفتم و پس از عيادت  كه اتفاقاً» بهانيسيد ابوالقاسم به«شهر موسوم به 
او از ايشان در مورد امام زاده سوز علي پرسيدم، گفت: نپرس كه موجب دردسر 

مانم و با كسي در اين شهر از اين راز جا زياد نمياست. گفتم: نترسيد من در اين
ي ندر بوشهر جادهخواستند از شيراز تا بمي م، گفت: مأمورين انگليسگويميسخني ن

مواجه شدند كه مردم منطقه  ايدر مسير اين جاده با خرابه ،شوسه احداث كنند
در اين » سوز علي«ها مردي به نام دادند كسي در خرابه مدفون باشد. شباحتمال مي
خوابيد، مأمورين انگليس سنگ قبري تهيه كردند ودر دويست قدمي خرابه خرابه مي

د و به سوز علي گفتند: تو خوابي را جعل كن و بگو كه زير خاك پنهان كردن
جا بلكه قبر در دويست قدمي آن ،ام كه در اين خرابه قبري نيستديده درخواب

 ،جا را بكنيد تا سنگش ظاهر گردد. اين خواب ميان عوام منتشر شداست، خاك آن
ا كردند، ولي مردم با سالم و صلوات بيل بر دوش گرفتند و سنگ را از زير خاك پيد

 جا، ناگزير به نام همان گدايي كه آندستند كه آن قبر را به نام كه بخواننداننمي
جا خرج زاده سوز علي نهادند و االن صدها هزار تومان آنجا را امام خوابيد آنمي

  شده و محل شمع و چراغ و نذورات و امثال آن شده است!
سنگ بام  ،بازييده كه فرد حقهفكري عوام به جايي رس كار خرافات و بي

غلطاني را به يكي از محالت مشهد آورده و بين مردم پخش كرده است هر كه حالل 
ند و روميفوج به ديدن سنگ د اين سنگ را بلند كند و مردم فوج توانميزاده باشد 

  ند آن را بلند كنند!كنميسعي 
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و انحطاط و غفلت مسلمين، علما و جهل ي عدم انجام وظيفهي اين است نتيجه
خورند مي در حالي كه هزاران آخوند و مبلغ در مشهد به نام اسالم، نان مسلمين را

  ند!كنميولي مردم را از حقايق دين آگاه ن
به ياد دارم در زمان اقامت در مشهد، هنگام خروج از مرقد، در ميان رواق و در 

اسم را در مشت گرفت و با گريه برابر جمعيت، جواني جلوي مرا گرفت و دامن لب
م و با اصرار عجيبي از حقير كنميگفت: اي امام رضا! تا حاجتم را ندهي رهايت ن

ي! دانميخواست، گفتم حاجتت چيست؟ گفت: اي امام تو خودت بهتر مي حاجت
داني، هر چه سعي تو خودت بهتر مي دادمييدم جواب پرسميهر چه از حاجتش 
(خدمتگزاران) را صدا زدم  تش خالص كنم، نتوانستم ناچار خدامكردم خود را از دس

  كه او را از من دور كنند و من به زحمت توانستم فرار كنم.
ماجرايي برايم رخ داد كه آن را » آباده«يك بار نيز در سفري به شيراز در نزديكي 

ت است. م. آري اين است حال عوام كه نتيجه نشر خرافااهنامه خود آورد در زندگي
خبرند بار آن است كه مردم از حقايق دين و كتاب آسماني بيعلت اين وضع تأسف 

ند شناسميو از معارف اسالمي و قرآني اطالعي ندارند و بزرگان دين را به درستي ن
و هر كفر و شرك و خرافاتي را كه به نام امام نشر دهند، خريدارند و گروهي به نام 

  ند. دهميخواهند به نام دين و امام به خورد مردم هر چه مي خوان و ...مداح و روضه
از آن را در سطور فوق مالحظه  اياين جانب از اين وقايع تاثيرانگيز كه نمونه

از جمله در زمان سكونتم در خراسان شتري را در خيابان رها  ،امكرديد بسيار ديده
رسيد (يا در  ÷صحن امام رضا به كه اين كردند، شتر تا جايي كه راه بود رفت تا

 ÷واقع صحني كه توسط شاه عباس شرابخوار احداث شده و اال حضرت رضا 
صحني نداشته است) در اين هنگام گروهي از عوام به دور شتر جمع شده و هياهو و 

آمده است به حدي كه گويا اين خبر  ÷غوغايي بر پا كردند كه شتر به زيارت امام 
اهللا نمازي به من زمان نيز منعكس شد. حتي كسي موسوم به آيتهاي آن در روزنامه 

بينيد؟ گفتم: چرا همين يك مي ي به زيارت آمدن شتر را چگونههگفت: شما معجز
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آيند؟ گفت: اين شتر شيعه بوده و داراي شتر به زيارت آمده و شتران ديگر نمي
اذيت كردند و پشمش را  واليت بوده و باقي شتران چنين نيستند! باري شتر را بسيار

  براي تبرك كندند و حتي به ديگران نيز فروختند!
هاي بزرگي را كه مقابل ايوان طالي مرقد امام زماني ديگر در مشهد سنگ

دارند؟ گفتند: قرار گرفته بود مشاهده كردم، گفتم: چرا اين سنگها را بر نمي ÷رضا
د، گفتند: سنگ آيميبه زيارت گفتم: چگونه سنگ  اند!اين سنگها به زيارت آمده

شان كامل است اما تو كه باور نداري ايمانت ناقص است. آن وقت فهميدم كه ايمان
  ها چه معنايي دارد؟!ايمان كامل از نظر بعضي

به هر حال كار به جايي رسيده است كه هر جا استخواني در زميني پيدا شود، 
جا ند كه ايندهميب را انتشار ند و قصه يك خواشوميساز جمع تعدادي شايعه

كند د، حاجت مردم را روا و بالها را برطرف ميدهميي است كه شفا اهزادمرقد امام
ها و اثاثيه و مسافرخانه و ها و فرشو به اندك مدتي مردم دور آن گرد آمده و پول

از و گروهي مفتخور  شودمياوقاف بسيار براي گور خيالي و مجهول الهويه فراهم 
ند. از رسميدرآمد موقوفات و نذورات و فروش قبر در اطراف مرقد به نان و نوايي 

الدين اشرف در نزديكي گيالن، براي كسي موسوم به سيد جاللي جمله در آستانه
شخصي شناسايي نشده ئمه چنين افرزندان  بين كه دراند سفيدرود، بارگاهي ساخته

  !شودميو ريخته نكه در ضريح ا ييها، اما چه پولاست
  به قول شاعر مصري احمد شوقي:

 بألف ألف ترزق األموات!و    ياؤنا يسرتزقون بدرهمأح
زندگان ما براي روزي خود به درهمي محتاج هستند در صورتي كه  :يعني

ند كه وي اين شعر را در ايام گويميد. چنين وشمي هزاران درهم به اموات داده
در به دنبال يك درهم بودند ولي در  دگان در بهزماني كه زن ،قحطي سروده است

  ريختند!مي همان حال هزاران درهم در ضريح اموات
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 خرافاتنتايج شيوع 

  نتايج شيوع خرافات

گونه خرافات و روايات و اخبار جعلي، مشكالتي در جهان اسالم به با شيوع اين
كند،  مقابلهها آن وجود آمده كه بر عهده هر مسلمان عالمي است كه با تمام توان با

  از جمله: 
كثرت كتب احاديث غير معتبر و آميزش حق و باطل و حيران شدن  - 1

  هاي علوم ديني).همحصلين(طلب
دادن عقل و انصاف و طرفداري از امور  و از دست داراندينتعصب مذهبي  - 2

  نامستند و ناموجه.
ن ابزار ايجاد غرور و افتخار جهال به همين امور و قرار گرفتن آنان به عنوا - 3

  دست توسط دكانداران مذهبي.
اتالف وقت و مال در نشر كتب خرافي و اوقاف بسيار براي مقابر و اسراف  - 4

  در اين امور.
نشر شرك و خرافات در ميان مردم به نام مذهب و سوء استفاده از ائمه و  - 5

  اولياي دين.
دين و جهاد  ترك اقتداء به افعال بزرگان اسالم و كمي سعي و تالش در راه - 6

في سبيل اهللا و پرداختن به اعمال بيهوده از قبيل زيارات و نذورات مرجوح و 
  زني و ...هاي عزاداري و قمه و زاري و تشكيل دسته طل و گريهبا

و شعائر ساختگي به نام مذهب و اسالم و اهمال در ها بدعت اشاعه و نشر - 7
  احكام حقيقي دين.
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ني افكار مسلمين قدمي بردارد و يا قلمي بر كاغذ متاسفانه اگر كسي براي روش
(يا پاسدران امام رضا) به بهانه طرفداري از ائمه و اولياي  بگذارد پاسداران خرافات

سخنان  ،ند كه عوامدهميدين، وي را متهم ساخته و كافر و فاسق خوانده و فرصت ن
  چنين كساني را بشنوند.

ي از مردم منافق و اهد كه عدهدف نگارنده از تاليف اين كتاب آن بو
ي اظهار ارادت به ، به نام اسالم و به بهانهصاعتقاد به خدا و رسولشبي
اند به اسالم نسبت در طول مدت چند قرن هرچه خواسته صبيت پيغمبر اهل
اند و آنچه كفر و شرك و ضد قرآن و عقل و موجب انهدام اسالم و انحطاط هداد

است، در كتب زيارات و ادعيه به عنوان حديث و  ي مسلمين بودهو تفرقه
اي از خرافات و موهومات و تملق و اند و اسالم را مجموعهروايت ذكر كرده

ذكر كرامات و  يهند و مردم را به بهاناهچاپلوسي از بزرگان اسالم معرفي كرد
اند و از معجزات و فضائل بزرگان دين از اصل دين و از قرآن دور ساخته

اند و آنان را به تعظيم و تمجيد پيغمبر و خبر نگه داشتهارف اسالم و قرآن بيمع
ها و اجرهاي اند و براي رفتن به سر قبرها و مزارها ثوابامام مشغول كرده

اند و مردم را به كارهاي حساب و غلوآميز و ناموافق با عقل و قرآن تراشيدهبي
اند و خرافات را به نام اموال آنان را ربودهاند ودين و دنيا و بيهوده سرگرم كرده

اند بلكه با سكوت اند، علماء نيز نه تنها مخالفت نكردهدين به مردم تزريق كرده
اند! ما در اين مختصر براي بيداري خود به طور ضمني تأييد آنان نيز كرده

دم ما از مركه اين ها را بررسي كرديم، به اميدمسلمين متن تعدادي از زيارتنامه
  كيد و مكر ايشان رهايي يابند.
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 سخىن با خواننده كتاب

  سخني با خواننده كتاب

محترم! به اجماع تمامي علماي اسالم، عبادت توقيفي است، يعني هيچ  يخواننده
عبادتي جايز نيست مگر آنچه را كه خداي متعال تشريع و رسولش تعليم كرده باشد. 

راي شما مأنوس نبوده است، رو در مطالب اين كتاب كه شايد مطالب آن نيز باز اين
دهي از نو با دقت بينديش و در اعمالي كه به قصد تقرب به پيشگاه الهي انجام مي

َ ﴿تامل و تفكر كن و با توجه به آيه مباركه:  : االرساء[ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َتقۡ  َو
كه مدرك و از اعمالي  ،»از چيزي را كه بدان علم نداري پيروي مكن: «يعني ]٣٦

در دست نيست، از جمله زيارت قبور با اين ها آن دليلي متقن بر مشروعيت
  ها و توسل به غير خدا و نذر براي غير خدا و ... بپرهيز.خرافت

اميدوارم كه اين كتاب الاقل شما را به تجديد نظر در اموري كه بدون دليلي 
يم وادار سازد. و اهمستحب پنداشترا جايز بلكه ها آن يم واهعادت كردها آن متقن به

ما توفيقنا إال باهللا و اميدوارم كه خداوند متعال، اين تأليف را در ميزان حسنات اين 
  حقير قرار دهد و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين.

  
  خادم شريعت مطهر

  سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي
2/9/1368 
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  قابل توجه خوانندگان

كه براى اين  ،دستشان رسيده است خواهشمنديمه سانى كه اين كتاب باز تمامى ك
جو دعاي خير كنند. آنچه در اين كتاب و و حق ،خدا ترس ،شجاع يهعالم
اخالص و شجاعت  ،تواضع ،جوييحق ،خوردهاي ديگر برقعي به چشم ميكتاب

ير را بخواند دل يهايشان در بيان حق است كه هر كسي هر كدام از تأليفات اين عالم
  .درك خواهد كرد
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