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 ��م اهللا ا����ن ا����م

که  رای علما و محدثین و کسانیاز شیخ االسالم ابن تیمیه پرسیدند آیا ب
توان به آنان اقتدا کرد ثابت شده که امام علی فرموده باشد اگر من ُمردم  می

کجا خوابید آنجا مرا دفن ربر پشت شترم سوار کرده و شتر را رھا کنید ھ
چنین کردند و به ھمین علت در حال حاضر کنید پس از شھاداتش این 

محل دفن وی معلوم نیست آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ آیا کسی از 
و اصًال علت به قتل رسانیدن وی چه  داند؟ می علما محل دفن امام علی را

بود؟ و در چه وقتی روی داد؟ و چه کسی وی را به شھادت رساندند؟ و 
و آیا صحت دارد ین را به شھادت رساند؟ لت امام حسھمچنین و به چه ع

را به صورت ھا  آن توھین شده و پس از مرگشان صکه به اھل بیت پیامبر
لخت و عریان بر شتر سوار کرده و عورتشان را نپوشانیده باشند و خداوند 

را در میان آن دو کوھان ھا  آن برای شتر دو کوھان آفریده باشد تا عورت
رد پس از شھادت امام حسین سِر وی را در تمام بپوشاند؟ و آیا صحت دا

شھرھا نمایش داده سپس به سوریه و مصر انتقال داده و در مصر دفن کرده 
انجام  صباشند و تمام این جنایتھا را یزید پسر معاویه با اھل بیت پیامبر

(و در صورت عدم صحت) آیا گوینده این جمالت بدعت گذار در  داده باشد؟
میان و سزای کسی که این جریانات را درشود یا خیر؟  می دین محسوب

را ھا  این دھد چیست؟ آیا کسی که جلوی پخش و اشاعه می مردم اشاعه
یر؟ لطفًا به آید یا خ می بگیرد کارش امر به معروف و نھی از منکر به حساب

ما را راھنمایی فرمائید خداوند متعال به شما اجر و صورت واضح و روشن 
 دھد.پاداش خیر 





 
 

 

داستان سوار کردن جنازه امام علی بر شتر یک روایت 
 کامًال جعلی است

شیخ االسالم ابن تیمیه پاسخ دادند که: این که امیر المؤمنین علی 
وصیت کرده باشد که پس از مرگش بر پشت شترش سوارش کرده و شتر را 

شتر خوابید دفن گردد و چنین کرده باشند، این  رھا کرده و ھر کجا که
جریان به اتفاق تمام علما دروغ و ساختگی و جعلی بوده، امام علی چنین 
وصیتی نکرده و چنین جریانی اصًال رخ نداده و ھیچ کدام از اھل علم و 

دروغگو نقل شده است. ای  این جمالت فقط از عدهاند  انصاف آن را نفرموده
یچ مسلمانی انجام داده شود و نیست چنین عملی با جنازه ھو اصًال جایز 

چنین وصیتی نامشروع است و این عمل ھمان مثله کردن جنازه به این
در انجام این کار وجود ندارد اگر منظور از این عمل ای  آید و فایده می حساب

مخفی ساختن محل دفن است، اصًال نیازی به این اھانت و توھین به جنازه 
توان به صورت سّری و مخفیانه قبری کند و او را در آن دفن  می بلکهنیست 

 کرد چه نیازی ھست که جنازه را سوار بر شتر در میان مردم بگردانند.
اما علما در مورد محل واقعی دفن امام علی اختالف نظر دارند، معروف و 
مشھور نزد علما این است که امام پس از شھادتش در قصر حکومتی کوفه 

 مخفی بماند. مبادا خوارج معروف به دار االماره دفن گشته تا بدین شیوه
وی را از قبر بیرون آورده و جنازه را ھتک حرمت کنند. (چنین کاری از 

 امام علی را کافر پنداشته و خون ریختنش را حاللھا  آن آید) می خوارج بر
جم مرادی وی را به شھادت رساند عبدالرحمن پسر ملکسی که  دانستند می

یکی از افراد خوارج بود که با دو نفر دیگر از خوارج برای کشتن امام علی، 
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 معاویه و عمرو عاص با ھم پیمان بسته بودند چون ھر سه نفر را کافر
 دانستند و ھرکسی را که با فکر و اندیشه آنان سازگاری نداشته را تکفیر می
 کردند. می

اصحاب و جنگ امام علی از ای  چینی برای قتل عده توطئه
 با خوارج

احادیث پیامبر در مذمت خوارج به حد تواتر رسیده است امام مسلم در 
حدیث صحیح خود از ده طریق و امام بخاری نیز از طریقھای متعددی 

در سایر سنن و مسانید بیشتر از ھمچنین  اند و را نقل کردهمربوط به خوارج 
ه حدیث به دست ما رسیده است. رابط صحیحین (مسلم و بخاری) در این

 « فرماید: می در رابطه با خوارج صپیامبر اکرم
َ
َحدُ�ْم َصَالته َمَع َ�ِْقر أ

ُقْرآَن َال ُ�َاِوُز َحنَاِجَرُهْم َصَالتهمْ 
ْ
, وَِصيَامه َمَع ِصيَامهْم وقرائته َ�ْقَرُءوَن ال

ْهُم ِمَن  ْ�تُلَنَُّهْم َ�تَْل َ�ْمُرقُوَن ِمَن اإلِْسَالِم َكَما َ�ْمُرُق السَّ
َ
تُُهْم أل

ْ
ْدَر�

َ
ِميَِّة لنَِئْ أ الرَّ

ْجًرا لَِمْن َ�تَلَُهْم « ة:يف روايو .»اَعدٍ 
َ
ْ�نََما لَِقيتُُموُهْم فَاْ�تُلُوُهْم فَإِنَّ يِف َ�تِْلِهْم أ

َ
فَأ

 
َ
ْهَل األ

َ
ْهَل اإلِْسَالِم َوَ�َدُعوَن أ

َ
ِقيَاَمة َ�ْقتُلُوَن أ

ْ
ِ يَْوَم ال ھر . «»ْوثَانِ ِعنَْد ا�َّ

کدام از شما در مقابل نماز و روزه و قرائت قرآن آنان، نماز و روزه و قرائت 
خوانند اما از  شمارد، آنان قرآن می خود را کم و اندک و ناچیز می

روند ھمانند بیرون رفتن  کند از اسالم بیرون می ھایشان تجاوز نمی حنجره
ا ببینیم ھمانند قوم عاد آنان را به رھا  آن تیر از الشه حیوان شکار شده اگر

را دیدید ھا  آن ھر کجا که –فرماید  و در روایتی دیگر می –رسانم  قتل می
بکشیدشان براستی که در روز قیامت به قاتلین آنان اجر و پاداش داده 

رستان کاری پ ، در حالی که به بتکشند امت اسالم را میھا  آن شود می
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پیامبر بر کشتن آنان اتفاق نظر داشتند اما کسی که تمام اصحاب ». ندارند
شان دستور داد امام علی بود. ھمچنان  مستقیمًا با آنان جنگید و به کشتن

 صسعید خدری از پیامبر که در صحیحین (مسلم و بخاری) آمده که ابی
 َ�ْمُرُق َماِرقٌَة ِعنَْد فُْرقٍَة ِمَن الُْمْسِلِمَ� َ�قْ «نقل کرده که فرمود: 

َ
ْو�

َ
تُلَُها أ

َقِّ 
ْ
ائَِفتَْ�ِ بِاحل به ھنگام بروز اختالف و دو دستگی درمیان مسلمین، « .»الطَّ

، با آنان »ترین دسته و طائفه به حق شوند که نزدیک گروھی از اسالم جدا می
جنگد ھمین شد امام علی در روز جنگ نھروان آنان را به قتل رسانید  می

وراء جمع شده بودند، به آنان حروریه چون خوارج در محلی به اسم حر
را  بگفتند. قبل از این که جنگ رخ دھد امام علی عبدالله ابن عباس می
نزد آنان جھت مناظره فرستاد و در نتیجه بحث و گفتگوی ابن عباس با به 

آنان نزدیک به نصفشان به سوی حق بازگشته و بقیه بر عقیده خود ماندند 
ب را به شھادت رسانده و حیوانات و اموال ه پسر خباپس از آن عبدالل

مسلمانان را غارت کردند امام علی نیز مردم را برای جنگ و رویارویی با آنان 
فرا خواند و احادیث پیامبر در رابطه با خوارج را به مردم گوشزد کرده و 

و عالمات ذکر شده در احادیث را در افراد خوارج برای مردم  ھا وجود نشانه
 .ثابت کرد

و این حدیث پیامبر را به یاد آنان انداخت که فرمود: درمیان آنان مردی 
ش ھای ھای ناقص و کوتاه وجود دارد که روی یکی از پستان دستبا 

ھای  گوشتی اضافه آویزان است، پس از پایان جنگ در میان جنازه تکه 
ذکر شد وقتی سه  . ھمچنان که قبالً خوارج دقیقًا چنین فردی را پیدا کردند

نفر از خوارج جھت قتل سه نفر از بزرگان مسلمین آماده شدند، عبدالرحمن 
پسر ملجم مرادی موفق شد امام علی را در روز جمعه، ھفدھم ماه مبارک 
رمضان سال چھل ھجری به شھادت برساند، وقتی امام علی برای ادای نماز 
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را مخفی ساخته بود  صبح به مسجد تشریف آورد ابن ملجم مرادی که خود
او را با شمشیر زد. سنت در میان مسلمین ھمین بود که خلفاء و امیرھای 
جانشین آنان نمازھای پنجگانه، نماز جمعه و نماز عید و نمازھای طلب 
باران و خورشید گرفتگی و نمازه جنازه و غیره را برای مردم به امامت 

اما کسی که خواست امیر بخوانند ھمان امیر جنگ، امام نماز نیز بود. 
گویند موفق شد او را زخمی کند اما  ای می معاویه را به قتل برساند عده

که خورده نسلش ای  پزشکان وی را عالج کردند و به او گفتند به علت ضربه
گویند: امیر معاویه قسمتی از مسجد را به  می قطع خواھد شد. و برخی دیگر

ا خود و ُامرا و افراد عالی رتبه حکومت صورت دیوار و حصار جدا کرده بود ت
اسالمیش در آنجا پشت سر وی نماز بخوانند تا مخالفین دستشان به خلیفه 
نرسد اگر چنین کاری کرده باشد. ھستند کسانی که نماز خواندن در چنین 

 دانند. می مکانھایی را مکروه
و اما کسی که خود را برای کشتن عمرو ابن عاص آماده ساخته بود 
موفق نشد چون آن روز عمرو ابن عاص به نماز صبح نیامده بود بلکه فردی 
به اسم خارجه را جایگزین کرده بود وقتی آن مرد او را به قتل رساند و 
مطمئن شد عمرو ابن عاص نیست و خارجه است گفت: من قصد قتل عمرو 
 را کردم اما خدا قصد قتل خارجه را داشت پس خارجه نیز مانند عمرو شد

گویند: مسلمانان قبر امام علی و امیر معاویه و  می (مانند عمرو کافر شد)
عمرو عاص را از ترس فتنه خوارج مخفی کردند و از ترس خوارج بود که 

نام » خضراء«معاویه را پشت دیوار جلوی مسجد جامع در قصر حکومتی که 
دا داشت دفن کردند و ھمین قبر است که مردم آن را به قبر پیامبر خ

شناسند. به اتفاق علما حضرت ھود به دمشق نیامده بلکه ایشان  می ÷ھود
ای  اند. و عده گزیده شد دفن گشتهدر کشور یمن ھمانجایی که به پیامبری بر

گویند حضرت ھود به مکه ھجرت کرده و در ھمانجا سکونت کرده و در  می
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که در  مکه مدفون است و ھیچ عالمی نگفته که در دمشق است. اما قبری
به قبر معاویه مشھور است قبر معاویه پسر یزید است » باب التصغیر«بیرون 

که مردی پارسا و اھل تقوی بود و چھل روز بر مردم حکومت کرد و امام 
 علی نیز در ھمانجا دفن شده و قبرش با خاک یکسان شده تا مخفی بماند.

 زیارتگاه مشهور نجف، قبر امام علی نیست

امر اتفاق نظر دارند که قبر امام در زیارتگاه مشھور نجف  اھل علم بر این
گویند مغیره پسر شعبه در آنجا مدفون است ھیچ  ای می نیست بلکه عده

عالمی نفرموده که قبر امام علی در نجف است جالب اینجاست بیش از 
یارت، زیارتگاه سیصد سال از شھادت امام علی گذشته بود و ھنوز کسی به ز

که مسلمانان زیادی از اھل بیت، شیعه و سایرین در بود درحالینجف نرفته 
کردند، آن قبر پس از سیصد سال یعنی در زمان حکومت  می نجف زندگی

بنی بویه که یکی از پادشاھان غیر عرب بود، به عنوان زیارتگاه انتخاب شد و 
به قبر امام علی نامگذاری شد. داستانھایی نیز در رابطه با آمدن رشید 

 اما قابل اعتماد نیستند.اند  لیفه به سوی آن قبر روایت کردهخ

 شهادت امام حسین

لعنت بر کسی که به قتلش ھمچنین  و امام حسین که لعنت بر قاتلش
ھجری شھید شد، کسی  ۶۱راضی بود باد، در روز عاشورا (دھم محرم) سال 

دین کرد شمر پسر ذی الجوشن بود که چن می که بسیار برای کشتنش تالش
بار به جانشین یزید در حکومت عراق یعنی عبیدالله پسر زیاد نامه نوشت و 
باألخره ابن زیاد نیز به جنگ و رویارویی با امام حسین دستور داد، ابن زیاد، 
عمر پسر سعد ابن ابی وقاص را به جانشینی خود در این جنگ انتخاب کرد 
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گفت با خود جنگ آور ھا  آن ھر چند که امام حسین مانند سایر مسلمانان به
خواست او را آزاد بگذارد تا به سوی ھا  آن نیاورده و قصد جنگ ندارد و از

» ثغر«مدینه بازگشته و یا او را به نزد پسر عمویش یزید بفرستند یا بتواند به 
 در آید یا با اوھا  آن گفتند یا باید به اسارتھا  آن رفته و با کفار بجنگد اما

از ای  سین اسارت را قبول نکرد و با او جنگید تا خود و عدهجنگند امام ح می
اش را به نزد  ادت رساندند سپس جنازه و خانوادهخانواده و یارانش را به شھ

یزید پسر سر معاویه در دمشق فرستادند یزید به قتل امام حسین دستور 
گویند وقتی جریان را  می نداده بود بلکه از کشتنش نیز خوشحال نشد

د گفت: لعنت خدا بر بن زیاد باد به خدا سوگند اگر در میان ابن زیاد و فھمی
کشت. یزید خواست با این  وجود داشت حسین را نمیحسین صله رحمی 

دانست.  جمله، ادعای ابن زیاد را زیر سوال ببرد که خود را از ابی سفیان می
یه و شم بود) و بنی امھا از بنی (ابوسفیان از بنی امیه و امام حسین

 شم ھر دو از بنی عبد مناف بوند.ھا بنی
روایت شده وقتی جنازه امام حسین و خانواده ایشان به نزد یزید رسیدند 
گریه و زاری تمام کاخ و منزل یزید را گرفت یزید احترام و محبت فراوانی را 
به نسبت خانواده ایشان اظھار کرده و پسرش علی را در بین ماندن نزد یزید 

ن به مدینه مختار کرد که علی رفتن به مدینه را انتخاب کرد اما و یا رفت
محّلی در مسجد جامع دمشق که به زندان علی ابن حسین معروف است 

یزید نه تنھا حد و ھا  این اساس است اما متاسفانه با وجود ھمه بی باطل و
قصاص شرعی را با قاتلین امام حسین اجرا نکرد بلکه برای تداوم حکومت و 

لک خویش یاران وی را نیز به قتل رساند. در این رابطه اشعاری نیز از وی م
 نقل گشته که کفر صریح و آشکار است:

 لـام بدت تلك احلمول وارشفـت
 

ؤوس إلی ربّی جريونی   تلك الرّ
 



 ٩   محل شهادت امیرالمؤمنین علی...

 

 نعق الغراب فقلت نح او ال تنح
 

 فلقــد قضــيت مــن النبــی ديــونی 
 

 نظر مردم در رابطه با یزید ابن معاویه

نظر و رأی مردم در رابطه با یزید متفاوت است، بعضی او را کافر پنداشته 
و حتی پدرش را تکفیر کرده و به ھمین اندازه بسنده نکرده بلکه حتی 
ابوبکر و عمر و عثمان و جمھور مھاجرین و انصار را نیز مرتد و کافر 

و اند  مردمان ینتر ین و گمراهتر این گروه رافضه نام دارند که جاھلاند  دانسته
پس افترا و اند  بیشترین دروغھا را به خدا و پیامبر و اصحاب اھل بیت بسته

بکر و عمر و عثمان  مانند افترا و دروغ بستن به ابی دروغ بستنشان به یزید
 است بلکه نسبتًا بسیار اندک و ناچیز است.

و  ی عادلھا گروھی دیگر وی را از جمله ائمه و پیشوایان دینی و خلیفه
گروھی دیگر وی را پیامبر  واند  صالحین درگاه خدا و حتی صحابه شمرده

و  ھا ین جھالتتر ین و واضحتر روشن اند که این ادعاھا از جمله نامیده
ھا است یزید پادشاھی است مانند سایر پادشاھان مسلمان که نیکی و  تلضال

ل در رابطه با بدی فراوانی داشته است قول صحیح در رابطه با او ھمانند قو
این بحث را به طور مفصل شرح سایر پادشاھان است در جاھای دیگر 

 ایم. داده

نقد و بررسی روایات مربوط به یزید و شهادت امام «
 »حسین و محل دفن وی

امام حسین در محل کربال نزدیک به رود فرات شھید گشته و جنازه وی 
عبیدالله ابن زیاد در اش به نزد  ھمان محل دفن شده و سر بریده شدهدر 
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ای  کوفه فرستاده شد این چیزی است که امام بخاری در صحیح خود و عده
در  اند. اما حمل جنازه به سوی شام به نزد یزید دیگر از ائمه آن را نقل کرده

ھا ثابت نیستند حتی در  یک از این روایت ھای منقطعی آمده که ھیچ روایت
 که شّکی در ساختگی بودن آن باقیکلماتی وجود دارد ھا  آن بعضی از

گذارد مثًال در یکی از این روایات آمده که یزید با تکه چوبی لب امام  نمی
از اصحاب مانند ای  حسین را باال زده و آن را به دندانھایش کشیده و عده

اند که  ضور داشته و از این کار نھی کردهانس ابن مالک و ابی برزه در آنجا ح
 عوض کردن ماجرا است.این، انحراف و 

ھم چنان که در احادیث صحیح آمده کسی که این کار را انجام داده  :اوالً 
یزید را به جای ابن زیاد  عبیدالله ابن زیاد بود نه یزید در این روایت

اند شکی نیست که ابن زیاد دستور قتل امام حسین را صادر کرده و  گذاشته
 امر کرد تا سرش را به نزد وی ببرند.

پس از این ماجرا ابن زیاد به ھمین خاطر از جانب مسلمین کشته  :ثانیاً 
کند این است که دو صحابه مذکور  می شد چیزی که ماجرا را بیشتر روشن

. دروغگویان اند  بلکه در آن ھنگام در عراق سکونت داشته اند  در شام نبوده
گاھی نداشتهاند  سازنده این روایت حداقل ھمین ا بدانند به چه ت اند  ازه آ

. اما داستان حمل و انتقال جنازه و یا سر امام حسین اند  چیزی استناد کرده
که زیارتگاه  اند  به مصر باطل و جعلی است تمام علما بر این رأی متفق

مشھور به قبر حسین در مصر کامًال ساختگی است نه جنازه و نه سر امام 
 حسین در آنجا دفن نشده است.

در اواخر دوره حکومتی اوالد عبیدالله ابن قداح که دویست  این زیارتگاه
سال بر مملکت مصر حکومت کرده و در زمان نورالدین محمود حکومتشان 

کردند از اوالد حضرت فاطمه ھستند و  می ادعاھا  آن نابود گردید ساخته شد
کردند در حالی که دانشمندان و متخصصین  می ادعای شرف نسب و خاندان
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گویند جّد  می گویند حسب و نسب شریفی ندارند و بعضی می سابعلوم ان
بزرگ آنان ربیب شریف حسینی است که به خاطر رسیدن به او در نسب 

گویند این  می کنند علمای کرام می است که ادعای شرف خاندان و نسب
 .اند  گروه، مذھب و عقیده منکر و خبیثی داشته
 ا بیشتر افراد بزرگ و افراد عادیمذاھب شیعه را در مصر علنی کردند ام

ین تر که از جمله خبیث اند  مذھب خبیث قرامطه باطنیه را داشتهھا  آن
از دین یھود و مذھب یھود و نصاری  تر مذھبھای روی زمین و خطرناک

 است.
به ھمین خاطر بود که تمام کسانی که به این جماعت پیوستند اھل کفر 

بودند که اھل علم و ھا  این و رافضی و امثالو بدعت فالسفه و اباحیه  و نفاق
 معرفت شکی در کفری بودن این عقاید و مذاھب ندارند.

زیارتگاه مذکور در مصر در قرن پنجم ساخته شده است مدتی پس از آن 
دولت و حکومتی که آن را ساخته بود با مرگ عاضد آخرین پادشاھشان 

م حسین مورد اعتماد باشد منقرض شد. آنچه در رابطه با محل دفن سِر اما
گوید: سر امام  می گفته زبیر بن بکار است که در کتاب (انساب قریش)

گاه ین و تر حسین به مدینه انتقال داده شد و در آنجا مدفون است زبیر آ
اش نیز مناسب و عقل  ترین عالم در علم انساب است و گفته مورد اعتماد
 پسند است.

ن و عموی پدرش حضرت عباس نیز قبر پسرش علی، برادرش امام حس
گویند صاحب دو نسب،  می ھمانجا است. ابوالخطاب پسر دحیه که به او

فضل األيام  العلم الـمشهور يف«نسبی از امام و نسبی از دحیه در کتاب 

 ھمان جمله زبیر را از محمد پسر امام حسن نقل کرده و سپس »والشهور
امیه نزد عمرو بن سعید  سر امام حسین به مدینه رسید بنی گوید: وقتی می
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(حاکم مدینه) بودند صدای شیون و زاری را شنیده و پرسیده صدای 
 اند  شم است چون سِر حسین را دیدهھا چیست؟ گفتند صدای گریه زنان بنی

گوید: سر امام حسین را به نزد  می کنند. سپس ابوالخطاب می شیون و زاری
 ید بردند گفت ای کاش امیر المومنین سر حسین را نزد منعمرو بن سع

کند که سر امام حسین به  می ثابت ١گوید: این اثر می فرستاد و در آخر نمی
مدینه انتقال داده شده است و جز این اثر قول صحیحی در دست نیست و 

گاه گویند سر امام حسین در  می ین عالم در علم نسب است. اما آنچهتر زبیر آ
قالن مصر دفن شده است داستانی است ساختگی و باطل که ھرگز آن را عس

کند کسی که یک ذره عقل داشته باشد چون بنی امیه با وجود  نمی قبول
شود که  می و کینه و عداوتی که در دل داشتند چگونه تصور ھا ھمه دشمنی

بر محل دفن سر امام حسین زیارتگاه بسازند؟ این کار در زمان بنی عبید 
ھا  آن روی داده، در روزھای شکست و زمان روی آوردن نکبتی و بدبختی به

و اواخر حکومتشان یعنی در زمان فرمانروایی قاسم عیسی پسر ظافر که در 
سن پنج سالگی ریاست را به وی سپردند. چون روز جمعه یازدھم محرم 

متولد شده و در روز کشته شدن پدرش ظافر یعنی در روز  ۵۴۴سال 
حکومت را در دست گرفت. بیعت و امامت  ۵۴۹به آخر محرم سال پنجشن

 ھیچ حاکمی در سن کودکی جایز نیست.
پس از  ۵۵۵این حاکم کودک، در شب جمعه ھفدھم ماه رجب سال 

یازده سال و شش ماه عمر فوت کرد. زیارتگاه مشھور مصر در زمان حکومت 
گاه موسوم به زیارتگاه وی در قاھره ساخته شد، ساختن گنبد و بارگاه و زیارت

سِر امام حسین فقط به خاطر خود شیرینی و کسب قدرت و سلطه از دست 
رفته و جلب اعتماد دوباره مردم مسلمان مصر بود و کاری عمدی و قصدی 

                                           
 صحابه و تابعین گفته می شود. (مترجم).اثر به قول  -١
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و برنامه ریزی شده بود برای کسب اعتماد و طرفداری مردم، سازنده آن نیز 
 د.فردی بود به نام طالئع پسر رز یک رافضی بو

کدام از نویسندگانی که در رابطه با شھادت امام حسین، کتاب  ھیچ
 که سر مبارک امام حسین به کشوری غریب برده شده اند  نگفته اند  نوشته

است. و چیزی که ابوالخطاب ابن دحیه در رابطه با ساختگی و جعلی بودن 
 آن محل نوشته، مورد اتفاق اھل علم است.

رد مشابه بسیار زیاد است چون به سبب شھادت گفتار در این مورد و موا
ی زیادی پدید امده و دروغ و افتراھای ھا امام عثمان و امام حسین فتنه

و  ھا بسیاری ساخته شده عده زیادی از مردمان قدیم و جدید در این فتنه
افترائات افتادند انواع اکاذیب و افترائات به ھر دو امیر المؤمنین عثمان و 

، بخشی از این افترائات را دوستان و شیعیان و بخشی دیگر هدعلی نسبت دا
را دشمن ساختند خصوصًا پس از شھادت امام عثمان که دروغ پردازیھا زیاد 
شد. در رابطه با امام علی افترائات زیادی از دو طرف دوست و دشمن 

 ساخته شده که امام علی از ھر دو بری است.
رسید که شرحش بسیار طوالنی باألخره بدعت سازی کارش به جایی 

ده و ان اینکه در است مانند: بدعت سازی روز عاشورا که اخیرًا ساخته ش
گرفته و در آن مجالس، کارھایی از قبیل  ایی عزا و ماتم روز عاشورا عده

شیون و زاری و خود زنی و خود آزاری و ستم بر حیوانات انجام گرفته و 
، دشنام و اند قدیم األیام وفات کرده ھمچنین به اولیای بزرگ الھی که در

 شود و افترائات و دروغھای زیادی به اھل بیت نسبت می اھانت و توھین
 اند دھند که تمام اعمال مذکور از جانب قرآن و سنت و اجماع نھی شده می

(و در مقابل بدعتھای فراوانی از جانب دشمنان مانند: برپایی جشن و سرور 
و غسل و پوشیدن لباس نو و عطر افشانی و غیره در ھمین روز ساخته شده 

 است).
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 (مقام حسن و حسین و اعمال مشروع و نا مشروع به ھنگام مصیبت)
ت مکّرم خداوند متعال در روز عاشورا، امام حسین را به درجه رفیع شھاد

و عزیز ساخته و ھمچنین قائل و ھمدستانش و ھر کس که به قتلش راضی 
بود را ست و خوار و ذلیل کرد و اسوه و امام و مقتدای حسین در شھادتش، 

 شھدای قبل از او ھستند.
اما چون ھر دو در زمان  اند حسن و حسین سید و سرور جوانان بھشتی

ر و از ھجرت و جھاد و صبر بعزت و قدرت و حکومت اسالم تربیت شده 
را به ھا  آن ایی نبرده بودند، خداوند متعال اذیت و آزار به خاطر خدا، بھره

درجه و مقام و  شھادت، مکّرم و معّزر کرد تا ھمانند سایر افراد اھل بیت
را دریافت کنند و براستی که ھا  آن منزلتشان کامل گشته و درجه کامل

 می بود.شھادت امام حسین مصیبتی عظی
خداوند متعال به ھنگام مصیبت دستور به استرجاع فرموده ھمچنان که 

ِ ﴿فرماید:  می ٰ ٱ َو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ َّ�  ٓ َ�ٰ  إِذَا
َ
ِصيبَةٞ  ُهمَبتۡ أ ْ قَالُوٓ  مُّ ِ  إِنَّا ا َّ�ِ  ٓ ا َّ�� 

ْوَ�ٰٓ  ١٥٦ ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ 
ُ
ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َِك أ ّ�ِِهمۡ  ّمِن تٞ َصلََ� ۖ َورَۡ�َ  رَّ ْوَ�ٰٓ  ةٞ

ُ
 ُهمُ  �َِك َوأ

ۡ ٱ به بردباران بشارت دھید آنانیکه به ھنگام . «]١٥٧-١٥٥: ة[البقر ﴾١٥٧ َتُدونَ ُمهۡ ل
گویند: ما ھمه متعلق به خدا بوده و ھمگی به سوی او باز  مصیبتشان می

گردیم آنان کسانی ھستند که از جانب پروردگارشان رحمت و برکت بر  می
 ».ھدایت یافته ھستندھا  آن است و آنان

َما « در صحیحین (مسلم و بخاری) از پیامبر اکرم روایت شده که فرمود:
ِ َو�ِنَّا ِإيَلِْه َراِجُعوَن اللَُّهمَّ  ُ إِنَّا ِ�َّ َمَرُه ا�َّ

َ
ِمْن ُمْسِلٍم تُِصيبُُه ُمِصيبٌَة َ�يَُقوُل َما أ

ْخِلْف 
َ
ُجْرِ� ىِف ُمِصيبىَِت َوأ

ْ
ُ َخْ�ًا ِمنَْهاأ

َ
ُ هل ْخلََف ا�َّ

َ
ھر . «»ىِل َخْ�ًا ِمنَْها. إِالَّ أ

مسلمانی که به مصیبتی گرفتار آید بگوید: ما ھمه متعلق به خدا ھستیم و 
گردیم خداوندا در مصیبتم مرا اجر و پاداش عطا  ھمگی به سوی او بر می
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ن فرما، قطعًا خداوند فرموده و بھتر از آنچه از دست داده ام را برایم جایگزی
 ».او را اجر و پاداش عطا فرموده و بھتر از آن را برایش جایگزین خواھد کرد

جالب اینجاست که امام احمد و امام ابن ماجه از فاطمه دختر امام 

ما « کند که فرمود: می که امام حسین از پیامبر نقل اند حسین روایت کرده
ن قدمت فيحدث عندها من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبة و إ

ھر مسلمانی که به مصیبتی « »إسرتجااع كتب اهللا هل مثلها يوم أصيب
گرفتار آید ھر وقت که آن مصیبت را به یاد آورد بگوید: إنا لله و إنا إلیه 

نویسد که روز اول  اندازه برایش اجر و پاداش می راجعون، خداوند ھمان
زمانی طوالنی از وقوع  مصیبت و گرفتاری نوشته است ھر چند که مدت

کند  این حدیث را فاطمه از امام حسین بازگو می». مصیبت سپری شده باشد
ایی که شاھد شھادت پدرش بوده است. جای شک و تردید نیست که  فاطمه

با وجود مرور زمان و قدمت ایام، باز ھم مصیبت کربال و شھادت امام حسین 
با است که ھر مسلمانی به سنت افتد پس چه زی ھمیشه به یاد مسلمانان می

پیامبر عمل کرده و ھر وقت این مصیبت را به یاد آورد استرجاع کند تا 
ھمان اجری را دریافت کند که مسلمانان در روز عاشورا و وقوع حادثه 

 اند. عظیم کربال دریافت کرده
اما اگر مسلمانی پس از مدت زمانی طوالنی به ھنگام یاد آوری آن 

نامشروعی را انجام دھد که پیامبر اکرم آن را در زمان وقوع  مصیبت کارھای
مصیبت منع فرموده و از آن نھی نامشروعی را انجام دھد که پیامبر اکرم آن 

کند مانند: خود زنی،  می را در زمان وقوع مصیبت منع فرموده و از آن نھی
 سینه دریدن، واویال گفتن و غیره، بداند که عقوبت و سزای او بسیار

را در لحظه اول وقوع حادثه مرتکب شده ھا  آن از کسی است که تر خطرناک
است. در صحیحین (مسلم و بخاری) از عبدالله ابن مسعود روایت شده که 
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ُيُوَب، وََداَع « فرماید: می پیامبر اکرم
ْ
ُُدوَد، وََشقَّ اجل

ْ
لَيَْس ِمنَّا َمْن رَضََب اخل

َاِهِليَّةِ 
ْ
بر صورت خود کوبیده، سینه را پاره کرده و  کسی که« .»بَِدْعَوى اجل

 ».مانند زمان جاھلیت واویال بگوید، از ما نیست

أنا «ھمچنین در صحیحین از ابوموسی اشعری روایت است که فرمود: 

بریٌ من احلالقة و الصالقة و  ج بریٌ مما بریٌ منه رسول اهللا إن رسول اهللا

بوده، بری ھستم براستی که  من از ھر آنچه پیامبر از آن بری. «»الشاقة
پیامبر اکرم از کسی که به ھنگام مصیبت موی خود را بکشد و یا صدایش را 

 ».بلند کرده و یا سینه را پاره کند، بری بود

أْر�ٌَع يِف « در صحیح مسلم نیز از ابومالک اشعری آمده که پیامبر فرمود:
ُكو�َ  َاِهِليَِّة ال َ�رْتُ

ْ
ْمِر اجل

َ
يِت ِمْن أ مَّ

ُ
ْعُن يِف أ ْحَساِب، َوالطَّ

َ
َفْخُر يِف األ

ْ
: ال ُهنَّ

�َْساِب، َواالْستِْسَقاُء بِانلُُّجوِم ، َوانلِّيَاَحُة ىلع الـميت. قَاَل: انلَّاحِئَُة إَِذا لَْم 
َ
األ

َ�اٌل ِمْن قَِطَراٍن ودرع من  ِقيَاَمِة وََعلَيَْها رِسْ
ْ
َ�تُْب َ�بَْل َمْوتَِها ُ�َقاُم يَْوَم ال

چھار اثر از آثار زمان جاھلیت در میان امتم باقی مانده که ترک «. »جرب
کنند: افتخار به حسب و نسب خود، طعنه زدن به حسب و نسب  نمی

ھا و داد و فریاد واویال کردن بر مرده و  دیگران، طلب باران به وسیله ستاره
کند، اگر از عمل خود  ھمچنین فرمود: زنی که بر مرده نوحه خوانی می

و  ١شود پیراھنی از قطران مان نشود در روز قیامت وقتی برخاسته میپشی
 ».زرھی از گری بر تن دارد

در این رابطه احادیث بسیار است این ھمه عقوبت و سزا برای ارتکاب 
اعمالی ھمچون واویال و نوحه سرایی است چه برسد به اینکه اعمالی دیگر 

                                           
مالند. ألمنجد  ایی است که از بعضی از درختان مانند صنوبر گرفته و به شتر می شیره  -١

 باب قاف (مترجم).
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و نفرین و دشنام و توھین  ھمچون: ظلم و ستم بر مسلمانان (اصحاب)، لعن
به آنان و ھمکاری کردن با کفار در رسیدن به اھداف ضد دینی خود که 
 انداختن فتنه و فساد و اختالف در میان مسلمین است نیز به آن اضافه

 شود. می

 ف و موضوع در ظهور و انتشار بدعتتاثیر احادیث ضعی

که احادیثی جعلی و ساختگی را روایت کرده و یا  اند سّنی گراھایی بوده
ھا  آن بر ایشان روایت شد که پایه بدعتھای مخصوص روز عاشورا را بر

با اعمال اھل تشیع مقابله کنند، در واقع  اند گذاشته که بدین گونه خواسته
، ھر اند به وسیله باطل با باطل مقابله کرد و بدعت را با بدعت پاسخ داده

ین دو اعمال بیشترین فتنه و فساد را به دنبال داشته و کفار را در کدام از ا
دھد مانند حدیث طوالنی (غسل عاشورا)  می رسیدن به ھدفشان بھتر یاری

 گوید: کسی که در روز عاشورا غسل کند در طول سال مریض می که
شود ھر کس که در آن روز چشمان را سرمه بمالد آن سال درد چشم  نمی
 ند.ک نمی پیدا

در این روایت، اعمالی دیگر مانند: حنا گرفتن (حنابندان) در روز عاشورا، 
شود به اتفاق تمام محدثین اھل  می با یکدیگر دست دادن و غیره نیز، یافت

سنت، این حدیث و امثال آن دروغ محض و جعلی و ساختگی ھستند ھر 
لفینی که شوند و ھستند مؤ  می چند که در بعضی از کتابھای حدیثی یافت

گفته ایم بدون شک  : این حدیث صحیح است اما ھمچنان که قبالً اند گفته
ایی کامًال غلط است و ھیچکدام از پیشوایان امت اسالم غسل  چنین گفته

کردن، سرمه به چشم زدن حنا بستن و غیره را در روز عاشورا مستحب 
و حتی یک نفر از کسانی که بتوان در امورات دینی به وی  اند ندانسته



 محل شهادت امیرالمؤمنین علی... ١٨

 

و  صکرد چنین موردی را ذکر نکرده و این اعمال را پیامبر اکرم مراجعه
. این و امثال آن در اند جانشیانش ابوبکر و عمر و عثمان و علی انجام نداده

ھیچکدام از مسانید معتبر حدیثی مانند: مسند امام احمد، مسند اسحاق، 
د حمیدی، مسند داالنی، مسند ابویعلی و غیره و یا در ھیچ کدام از سن

صحاح سته و سنن و سایر آثار محدثین مانند: مّوطأ امام مالک، کتاب حدیث 
ند امام ابن منصور، امام ھای ارزشم وکیع، مصنف حافظ عبدالرزاق و یا کتاب

یت جعلی و ود این رواشود. (با توجه به وج نمی غیره یافتشیبه و ابن ابی
که کسانی که در روز عاشورا  اند ایی از اھل بدعت گمان کرده ساختگی) عده

غسل کرده یا سرمه به چشم زده و یا حنا به موی خود بزنند این کارھا را به 
دھند،  می از آنان انجام خاطر دشمنی و عداوت با اھل بیت و انتقام گرفتن

ائت خود را از دشمنی با اھل اما اھل سنت واقعی به آنان پاسخ داده و بر
که در واقع اھل سنت، بیشتر  اند بیت پیامبر اعالم داشته و روشن کرده

مستحق و الیق دوستی و مواالت با اھل بیت ھستند و در حقیقت نیز چنین 
 است.

اما ھستند کسانی از اھل سنت (با وجود محبت و مواالت و دوستی 
از ساختگی بودن چنین روایاتی) فراوان با اھل بیت، به علت عدم اطالع 

که چنین اعمالی در روز عاشورا مستحب است. حال  اند واقعًا گمان کرده
داند چه کسی این روایات را جعل کرده و چنین بدعتھایی ساخته و  می خدا

آیا واقعًا ھدفش دشمنی با اھل بیت بوده یا با شیعه؟ اما در ھر حال، ھدایت 
و گشتن به دنبال ھدایت از طریق غیر خدا، را بایستی از خداوند گرفت 

 گمراھی است.
بر ما واجب است از کتاب و سنتی که از جانب پروردگارمان برای ما نازل 
شده پیروی کرده و به راه راست پایبند باشیم، راه کسانی که خداوند نعمت 
(ایمان) را به آنان عطا فرموده یعنی پیامبران، تصدیق کنندگان آنان، شھدای 
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 راه حق و نیکوکاران.
ناگسستنی  است ھمگی به ریسمان محکم وو ھمچنین بر ما الزم 

کنیم که  زده و پراکنده نشویم و به ھر آنچه خدا امر فرموده امر چنگ
معروف ھمان است و از آنچه خداوند نھی فرموده نھی کنیم که در واقع 

الص داشته منکر نیز ھمان است و تالش کنیم در تمام کارھای نیکمان اخ
 باشیم و دین اسالم ھمین است و بس.

(این آیات قرآن را ببینید که ھمگی دعوت به اخالص عمل و وحدت و 
 کنند). می پرھیز از تفرقه

﴿ � سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  وَُهوَ  ِ�َّ

َ
 ٌف َخوۡ  َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

 .]١١٢: ة[البقر ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ 
بله آن کس که روی خود را تسلیم خدا کرده و در عین حال نیکوکار «

است اجر و پاداش او نزد خدا بوده و ترس بر آنان نیست و غم و اندوھی 
 ».ندارند

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نۡ  ادِينٗ  َسنُ أ سۡ  ّمِمَّ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  �ََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُ�ۡ  وَُهوَ  ِ�َّ

ۗ َحنِيفٗ  َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ �َّ چه کسی دین بھتری . «]١٢٥[النساء:  ﴾١٢٥ َخلِيٗ�  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  �َّ
دارد از آن کسی که روی خود را تسلیم خدا کرده و در عین حال نیکوکار 

رود و براستی که خداوند ابراھیم را دوست  است و دنبال راه پاک ابراھیم می
 ».است قرار داده و محبوب خود

ْ  �َذا﴿ ٰ  َ�َعلُوا ْ  ِحَشةٗ َ� ٓ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  قَالُوا ٓ  َها ُ ٱوَ  َءنَاَءابَا َمَرنَا �َّ
َ
ۗ  أ َ ٱ إِنَّ  قُۡل  بَِها َّ� 

 �َ  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب َ�ُقولُونَ  ءِ� َشا

َ
ِ ٱ َ�َ  � َمرَ  قُۡل  ٢٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

َ
ِ  َرّ�ِ  أ  ٱب

 ِط� قِسۡ لۡ
 ْ �ِيُموا

َ
ُ�مۡ  َكَما ّ�ِيَنۚ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ُعوهُ دۡ ٱوَ  ِجدٖ َمسۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  وُُجوَهُ�مۡ  َوأ

َ
 بََدأ

َ�ٰ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َحقَّ  َوفَرِ�ًقا َهَدىٰ  فَرِ�ًقا ٢٩ َ�ُعوُدونَ  ۚ لضَّ ْ ٱ إِ�َُّهمُ  لَُة َُذوا َ�ٰ ٱ �َّ  ِط�َ لشَّ



 محل شهادت امیرالمؤمنین علی... ٢٠

 

وۡ 
َ
ٓ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا �َُّهم َسبُونَ َوَ�حۡ  �َّ

َ
هۡ  �  .]۳۰-۲۸[األعراف:  ﴾٣٠ َتُدونَ مُّ

اند و  گویند: پدران ما بر این راه بوده دھند می انجام می وقتی کار بدی«
دھد  خدا نیز ما را بدین کار امر فرموده، بگو ھرگز خدا به کار بد دستور نمی

گاھی ندارید؟ بگو پرورگارم به آیا کالمی را به خدا نسبت می  دھید که به آن آ
ایی روی خود را  ه و (فرموده است) در ھر محل سجدهقسط و داد امر کرد

برای عبادت خدا خالص کرده و خالصانه وی را بخوانید که دین و برنامه از 
ایی از  د عدهگردان آن او است. ھمچنان که از اول شما را خلق کرده باز می

دد براستی که گر ایی دیگر گمراھی بر وی واجب می یافته و عدهشما ھدایت 
آنان به جز خدا (بجای او) شیاطین را دوست و سرپرست خود قرار داده و 

 ».اند یافتهکنند که ھدایت  گمان می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ نتُم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  َوَ�  ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ

َ
 َوأ

سۡ  ٞ  َيضُّ تَبۡ  مَ يَوۡ  ...١٠٢  لُِمونَ مُّ ٞ  َودُّ َو�َسۡ  وُُجوه کسانی  ای«. ]۱۰۲عمران:  [آل ﴾وُُجوه
که ایمان آورده اید، تقوای خدا را پیشه کرده و سعی کنید که جز به 

فرماید: (روز قیامت) روزی است که  مسلمانی از دنیا نروید تا آنجا که می
 ».دشون ھایی دیگر سیاه می ھایی سفید و نورانی و چھره چھره

سنت و جماعت سفید و نورانی  ھای اھل فرماید: چھره می امام ابن عباس
 شوند. می ی اھل بدعت و حزبگرایی سیاهھا و چھره

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ . ]١٥٩[األنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا
اند،  تقسیم شدهآنانیکه دین خود را پارچه پارچه کرده و به گروھھا و حزبھا «

 ».تو در ھیچ موردی با آنان نیستی

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ بُُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ  ءَ ُحنََفا لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا  ةَ لصَّ

ْ َوُ�ؤۡ  َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ به آنان امر نشده جز اینکه . «]٥: البینة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�
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خالصانه برای خدا عبادت کنند که دین و برنامه از آن او است و نماز را بر پا 
 ».داشته و زکات را بپردازند که این، دین راست و محکم و مستقیم است

گنبد و بارگاه و قبرهای منسوب به پیامبران جعلی و 
 دروغین است

امبران تنھا دربار قبر ائمه دروغ پردازی نشده بلکه قبرھای منسوب به پی
نیز، ساختگی است مانند: قبری که در دامنه کوھی در لبنان نزدیک بعلبک 

گویند و یا قبری که در جلو مسجد جامع  می که به آن قبر حضرت نوح
ت که در واقع قبر معاویه دمشق واقع است و به قبر حضرت ھود معروف اس

 سفیان است. پسر ابی
ق در حالی که به اتفاق و یا قبر أبی ابن کعب (صحابی) در شرق دمش

دمشق نیامده و ھمچنین قبرھای ھمسران پیامبر تمام علما ابی ابن کعب به 
ر حالی که ھمه آنان در مدینه منوره وفات ) در دمشق دُامھات المؤمنین(

 .اند یافته
و یا قبر علی ابن حسین و امام جعفر صادق در مصر در حالی که علما بر 

نظر دارند و این دو شخصیت بزرگوار ھر دو در ساختگی بودن آنان اتفاق 
 .اند مدینه وفات یافته

گوید: درباره قبر  می شیخ عبدالعزیز کنانی در کتاب الحدیث المعروف
پیامبران به جز پیامبر خودمان ھیچ حدیث و روایت ثابت و مورد اطمینانی 

تنھا به جز قبر پیامبر خودمان  اند در دست نیست و ھستند کسانی که گفته
 قبر حضرت ابراھیم صحیح است.
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 سبب اضطراب در تعیین محل قبر بزرگان چیست؟

علت اضطراب علما در تعیین و تشخیص محل قبر بزرگان این بوده که 
محفوظ ماندن قبر از جمله مسائل دینی نیست چون پیامبر اکرم از اینکه 

 قبر، محل سجده واقع شود نھی فرموده است.
جزو مسائل دینی نباشد، محفوظ ماندنش نیز  پس چیزی که دانستنش

واجب نیست. اما علمی که خداوند پیامبرش را برای آن فرستاده، محفوظ و 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ فرماید: می نگھبانی شده است ھمچنان که خداوند  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
خود نیز از آن  ما خود قرآن را نازل کرده و« .]۹[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ 

 .»کنیم محافظت می

ىِت « در حدیث صحیح موجود است که پیامبر فرمود: مَّ
ُ
َال تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

ُهْم َمْن َخَذلَُهْم تقوم الساعة َقِّ َال يرَُضُّ
ْ
ایی از  ھمیشه عده. «»َظاِهِر�َن ىلَعَ احل

کنند و یا  می مانند، کسانی که با آنان مخالفت امتم بر دفاع از حق باقی می
توانند به آنان ضرری برسانند و  را ذلیل و خوار کنند، نمیھا  آن خواھند می

 ».این وضع ادامه دارد تا قیامت برپا خواھد شد
گزاری و شرک است. گمراھان  این دروغ پردازیھا گمراھی و بدعتریشه 

نیاز که سفر کردن به سوی این قبرھا و نماز خواندن و نذر و  اند گمان کرده
 و بوسیدن و لمس کردن و غیره، عبادت و کار نیک محسوبھا  آن کنار
بینیم که یکی از پیشوایان رافضی به اسم محمد پسر  می شوند حتی می

صدوق و ملقب به مرتضی و ابی جعفر طوسی در نعمان مشھور به شیخ 

 روایات ، در این کتاب»مشاهدـأحلج الی زيارة ال«کتابی تألیف کرده با نام 
را به پیامبر و اھل بیت ھا  آن زیادی در رابطه با زیارت قبر و سفر به سوی

 نسبت داده که نمونه آن برای زیارت خانه خدا در دست نیست.
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ین تر ین دروغ و روشنتر بیشترین روایاتی که در کتابش ذکر کرده واضح
ھای یھود و  تھمت است و من بسیار بیشتر از اکاذیب و افترائات کتاب

نصاری در آن کتاب دروغ و افترا را دیده ام، این روایات را در اصل منافقین 
تا بدین شیوه بتوانند راه مردم از پیشرفت  اند و کفار به وجود آورده و ساخته

به سوی دین اسالم را گرفته، دینشان را فاسد کرده و نابود کننده اخالص 
 د.در عبادت و دین یعنی شرک را برایشان اختراع کنن

ایی دیگر از سلف صالح در رابطه با این آیه  ھمچنانکه ابن عباس و عده

ْ ﴿ فرماید: شریفه که درباره قوم نوح می  تََذُرنَّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذُرنَّ  َ�  َوقَالُوا
ْ  َوقَدۡ  ٢٣ �َو�َۡ�ٗ  َو�َُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  اَودّٗ  َضلُّوا

َ
. ]٢٣-٢٢[نوح:  ﴾�َكثِ�ٗ  أ

گفتند خدایان خود را ترک نکنید و ھمچنین وّد و سواع، یغوث، یعوق  و می«
 ».و نسر را ترک نکنید و بدین شیوه مردمان زیادی را گمراه کردند

فرماید: این پنج نام، اسامی مردان صالحی از قوم نوح بوده  می (سلف)
و مجسمه مردم روی قبر آنان عبادت کرده و سپس تصویر  اند وقتی مرده

 .اند آنان را ساخته
امام بخاری در صحیح خود ین داستان را به طور مفصل در اول کتاب 

 قصص األنبیاء بیان فرموده است.
ایی از فالسفه ستاره پرست و مشرک در تأیید این  اینگونه شد که عده

شرک، کتابھایی تالیف کرده و گروه خبیث قرامطه باطنیه بر دشمنی خدا و 
افق رسیده تا به کمک یکدیگر توانستند مردمان بسیار زیادی را رسول به تو

 گمراه کرده و از راه راست دورشان کنند.
کمترین عالمت و نشانه آنان تعطیل مساجد و در مقابل تعظیم و 

را (مانند ھا  آن قبر ائمه را بزرگ داشته وھا  آن بزرگداشت قبور ائمه است.
دھند  می ایی برای خدا شریک قرار به گونه نند قبرھا راک می خانه خدا) زیارت

که ھرگز خدا و پیامبر و پیشوایان دین به آن امر نکرده بلکه خداوند متعال به 



 محل شهادت امیرالمؤمنین علی... ٢٤

 

 دارد. می شدت بندگان خود را از آن باز
و مسجد ھمان مکان مقدسی که خداوند به ساختن و عبادت و ذکر در 

مازھای جمعه و جماعت را ن اند آن امر فرموده را عمًال تخریب و ویران کرده
 ی واھی مانند: نماز فقط پشت سر معصوم جایز است، ترکھا به بھانه

 کنند. می

 اولین کسی که قول به عصمت امام علی را اختراع کرد

اولین کسی که قول به عصمت امام علی و خالفت بالفصل وی را ابداع 
د در اصل کرد رئیس این منافقان عبدالله پسر سبأ یھودی بود، این مر

کرد و ھمچنان که بولص دین  می یھودی بوده و به ایمان و اسالم تظاھر
نصاری را به فساد کشاند، ابن سبأ نیز خواست دین اسالم را به فساد 
بکشاند، امام علی در عھد خالفت خویش وقتی شنید که ابن سبأ به ابوبکر و 

 فرار کرد. کند خواست تا وی را به قتل برساند اما او می عمر اھانت
دانستند امام علی آنان  می کسانی نیز بودند که امام علی را خدای خویش

 را با آتش سوزاند و در رابطه با کسانی که وی را بر ابوبکر و عمر برتری
دادند فرمود: ھر کدام از آنان را بگیرم حّد مفتری (ھشتاد ضربه شالق)  می

 کنم. می را بر وی جاری
ترین شعار  از، دنباله روان منافقین و کفار مھماین گمراھان دروغ پرد

دین اسالم و ستوان آن را تعطیل کرده و بزرگترین سنت و روش از 
معنا در نماز  بی ایی پوچ و اند با چنین بھانه یت پیامبر را ترک کردهھا سنن

 .١کنند نمی جمعه و جماعت شرکت

                                           
دیدیم که در ایران تا حکومت شیعه تشکیل نشد جمعه و جماعت وجود نداشت و  -١

تشکیل حکومت و پیروزی انقالب اولین نماز جمعه تھران به امامت طالقانی پس از 
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ته و انواع دارندگان این عقیده در میان مساجد و مقابر فرقی نگذاش
عبادت مانند: نماز، دعا، تالوت قرآن، ذکر و غیره را ھمانند مساجد در مقابر 

دانند حتی گاھًا با زبان حال یا مقال عبادت در کنار قبر  می نیز مشروع و روا
دھند در بسیاری از موارد اگر یکی از آنان  می را بر عبادت در مساجد برتری

نزد قبر یکی از بزرگان رفته و در آنجا آنچنان  قصد توبه و عبادت کند، فورًا به
پردازد که ھرگز  می با جدیت به دعا و گریه و خشوع و خضوع و توبه کردن

ی وی برای پروردگار چنین حالتی ھا ی شب و سجدهھا در مساجد و یا نیمه
 شود. نمی دیده

کار به جایی رسیده که بیشتر آن جاھالن چگونه قوم نصاری از حضرت 
نیز مردگان را به یاری و ھا  این طلبند، می و مادرش کمک و یاریعیسی 

خوانند آن ھم در کارھایی از قبیل حل مشکالت بر آورده شدن  می کمک
که جز ھا  این نیازھا، آسانی کارھا، غلبه بر دشمن، دفع مصیبت و بال و امثال

 در توان پروردگار زمین و آسمان نیست.
اش  رود ھدف اصلی و نیت درونی می حتی وقتی یکی از آنان به حج

انجام عبادتی نیست که خدا بر وی فرض کرده و شعار یکتاپرستی آئین 
ابراھیمی است بلکه مقصود اصلی وی از حج کردن، زیارت مدینه است و 
حتی ھدف وی از زیارت مدینه نیز کاری نیست که پیامبر اکرم او را به انجام 

َصالٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخْ�ٌ ِمْن « اید:فرم می آن تشویق کرده ھمچنان که
ََرامَ 

ْ
ِف َصالٍة ِ�يَما ِسَواُه، إِال الَْمْسِجَد احل

ْ
ل
َ
خواندن یک نماز در مسجد . «»أ

 ».من بھتر از خواندن ھزار نماز در سایر مساجد است جز مسجد الحرام
ر دھد که خداوند به آن ام نمی و در مدینه منوره نیز به کارھایی اھمیت

فرموده از قبیل فرستادن درود و سالم بر پیامبر اکرم، اطاعت امر و تبعیت 

                                                                                           
 اقامه شد (مترجم).
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از سنتھای ایشان، احترام و بزرگداشت وی به نحوی که او را از خانواده، 
بداند. بلکه تنھا منظور  تر ثروت، اوالد، اقوام و حتی از نفس خویش محبوب

وی از سفر به مدینه، زیارت قبر پیامبر و چند قبر دیگر است که نه تنھا خدا 
بلکه یاران پیامبر نیز آن را انجام نداده و  اند و پیامبرش به آن امر نفرموده

 اند. و پیشوایان دینی ھم تأیید نکرده ائمه
اده و یا آن دو را با ھم بعضی مواقع زیارت قبر را بر حج خانه خدا برتری د

دانند، در ھر حال به اتفاق تمام علما، تمام این موارد گمراھی آشکار  می برابر
 و انحراف از دین است.

 نهی از سفر به قصد زیارت قبر، رأی جمهور علما است.

اصل سفر کردن به قصد زیارت قبر، نزد جمھور علم نامشروع است حال 
غیر پیامبر باشد حتی رأی جمھور بر این است  فرقی ندارد آن قبر پیامبر یا

 در صورت وقوع چنین سفری آن مسافر به علت معصیت بودن سفرش
را کامل بخواند ھا  آن بلکه باید تمام ،تواند نمازھایش را شکسته بخواند نمی

 که اند برای این برخورد شدید نیز به این حدیث صحیح پیامبر استناد کرده

 �ُشَ « فرماید: می
َ

ََراُم َوالَْمْسِجُد ال
ْ
 ثََالثَِة َمَساِجَد: الَْمْسِجُد احل

َ
 إىل

َّ
دُّ الرَِّحاُل إال

قىَْص، َوَمْسِجِدي َهَذا
َ ْ
به سوی ھیچ مکانی بار سفر نبندید جز به سوی . «»األ

» ھمین مسجد خودم -۳مسجد األقصی  -۲مسجد الحرام  -۱سه مسجد: 
بیشتر به این مسئله علم و  (جای شک و تردید نیست که) پیامبر از ھمه

گاھی داشته است. کلیه احادیثی که در رابطه با زیارت قبر آمده ضعیف  آ
بلکه بیشتر آنان ساختگی و جعلی ھستند. تا حدی که امام مالک و بسیاری 

گویند: کراھت دارد بگویی: قبر پیامبر را  دیگر از مجتھدین امت اسالم می
ست که وقتی به نزد قبر پیامبر زیارت کردم، مشروع و مستحب این ا
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اند، این  رسیدی، بر وی سالم کنی، ھمانند صحابه و تابعین که چنین کرده
 موضوع در جاھای دیگر روشن گشته است.

یکی دیگر از اعمال نامشروعی که از آن نھی شده طواف کردن غیر کعبه 
ور که طواف فقط مخصوص بیت المعم اند است. تمام مسلمانان بر این متفق

بوده و جایز نیست اماکنی ھمچون صخره بیت المقدس، حجره پیامبر، قبه 
 کوه عرفات و غیره را طواف کرد.
که لمس کردن و بوسیدن نیز، جز برای  اند و ھمچنین بر این نیز متفق

رکن یمانی و حجر األسود نامشروع و ناروا است حجر األسود لمس گشته و 
شود چون قول به بوسیدن رکن  می مسشود و رکن یمانی فقط ل می بوسیده

 یمانی ضعیف است.
ی بیت الله الحرام، ھا اما بوسیدن و لمس کردن اماکنی ھمچون گوشه

دو رکن شامی، مقام ابراھیم، صخره بیت المقدس، حجره پیامبر، قبر 
 پیامبران و اولیا و غیره ھمگی نامشروع و ناروا است.

و نصاری گردد،  پیامبر اکرم از اینکه امتش مانند یهود
 هشدار داده است

در صحیحین (مسلم و بخاری) از ابی ھریرة روایت است که پیامبر اکرم 

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ «فرمود: 
َ
َُذوا ُ�بُوَر أ َُهوَد َوانلََّصارَى اختَّ

ْ
ُ ايل  و يف. »قَاتََل ا�َّ

َُذوا «رواية ملسلم:  َُهوَد َوانلََّصارَى اختَّ
ْ

ُ ايل نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ لعن ا�َّ
َ
. »ُ�بُوَر أ

خداوند یھود و نصاری را نابود کند که قبر پیامبران خود را محل سجده «
خدا یھود و نصاری را لعنت کند «و در روایت مسلم آمده که: ». اند قرار داده

 ».اند که قبر پیامبران خود را سجده گاه قرار داده
ایشه و ابن عباس روایت است و ھمچنین در صحیحین از ام المؤمنین ع



 محل شهادت امیرالمؤمنین علی... ٢٨

 

ا نََزَل بِرَُسوِل ا�َّ «که:  ُ ىلَعَ وَْجهه, فَإَِذا ِاْ�تَمَّ  صلمَّ يَصة هلَ َطِفَق َ�ْطَرح مَخِ
َُذوا ُ�بُور  :َكَشَفَها َ�ْن وَْجهه َ�َقاَل  َُهود َوانلََّصارَى, ِاختَّ

ْ
لَْعنَة ا�َّ ىلَعَ ايل

ر ِمثْ  نِْبيَائِِهْم َمَساِجد ُ�َذِّ
َ
در مرض الوفاتش  صپیامبر اکرم. «»ل َما َصنَُعواأ

ایی صورت مبارکش را  کرد با تکه پارچه ھر بار که احساس شدت درد می
داشت  شد، فورًا پارچه را بر می پوشاند اما به محض اینکه مقداری آرام می می

فرمود خدا یھود و نصاری را لعنت کند که قبر پیامبران  و در ھمان حالت می
پیامبر به وسیله این جمالت به امت خود ». اند ا محل سجده قرار دادهخود ر

 داد. از ارتکاب چنین عملی ھشدار می

قَاَل «و دوباره در صحیحین از ام المؤمنین عایشه روایت است که فرمود: 
 ِ َُهوَد َوانلَّ  صرَُسوُل ا�َّ

ْ
ُ ايل ي لَْم َ�ُقْم ِمنُْه: لََعَن ا�َّ ِ

َّ
َُذوا يِف َمَرِضِه اذل َصارَى اختَّ

نِْبيَائِِهْم َمَساِجَد.
َ
ْن ُ�تََّخَذ  ُ�بُوَر أ

َ
نَُّه ُخيِشَ أ

َ
بِْرَز َ�رْبُُه َ�ْ�َ �

ُ
قَالَْت: َولَْوال َذلَِك أ

در ھمان مریضی آخر که از آن بر نخواست  صپیامبر اکرم. «»َمْسِجداً 
ا محل فرمود: خداوند یھود و نصاری را لعنت کند که قبر پیامبران خود ر

کردیم اما  فرمود، قبرش را بلند می سجده قرار دادند، و اگر پیامبر چنین نمی
 ».گاه مردم قرار بگیرد ترس از این بود که مبادا سجده

َسِمعت «در صحیح مسلم از جندب بن عبدالله روایت است که فرمود: 
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�بَْل َمْوتِِه خِبَمْ  ٍس، َ�ُقوُل : قَْد اَكَن يِل ِمنُْ�ْم إِْخَوةٌ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

ْن يَُ�وَن يِل ِمنُْ�ْم َخِليٌل، َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا 
َ
ِ أ  ا�َّ

َ
 إِىل

ُ
بَْرأ

َ
ْصِدقَاُء َو�ِ�ِّ أ

َ
وأ

ََذِ� 
َّ

بَا بَْ�ٍر َخِليال، َو�ِنَّ َر�ِّ َعزَّ وََجلَّ قَِد اخت
َ
َْذُت أ

َّ
يِت الخت مَّ

ُ
َخِليال ِمْن أ

ال َو�ِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم اَكنُوا َ�تَِّخُذوَن خَ 
َ
ََذ إِبَْراِهيَم َخِليال، أ ِليال َكَما اختَّ

ْ�َهاُ�ْم، 
َ
ُقبُوَر َمَساِجَد فَإِ�ِّ أ

ْ
نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم َمَساِجَد فَال َ�تَِّخُذوا ال

َ
ُ�بُوَر أ
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تخاب کنم برائت خود را به ان ١من از اینکه در میان شما خلیلی. «»َ�ْن َذلَِك 
کنم خداوند مرا به عنوان خلیل خود انتخاب فرموده و اگر  نزد خدا اعالم می

قرار بود در میان امتم کسی را به عنوان خلیل انتخاب کنم، ابوبکر را 
گاه باشید امتھای قبل از شما قبر پیامبران خود را به  انتخاب می کردم، آ

یدار باشید شما قبرھا را سجده گاه قرار محل نماز تبدیل کرده بودند، ب
 ».دارم ندھید من شما را از چنین کاری باز می

و ھمچنین در صحیح مسلم از ابو مرثد غنوی روایت است که پیامبر 

روی قبر ننشینید و به . «»الجتلسوا ىلع القبور وال تصلوا إيلها« فرمود:
 ».سوی ان نماز نخوانید

فرمود:  صفرماید: پیامبر اکرم است که میاز ابوسعید خدری نیز روایت 

امَ « َمَّ
ْ
َة َواحل  الَْمْقرَبَ

َّ
رُْض لُكَُّها َمْسِجٌد إال

َ ْ
ھمه جای سرزمین محل سجده . «»األ

 .٢»است جز گورستان و حمام

لّما اشتىك «در صحیحین از ام المؤمنین عایشه روایت است که فرمود: 
أرض احلبشة يقال هل: مار�ة رأت كنية بها  آن ذكر هل بعض �سائه صانلىب

و�نت أم سلمة وأم حبيبة أتيا أرض احلبشة فكرتا من حسنها وتصاو�رها 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ىلع قربه  كفيها فرفع رأسه فقال: أوئل

 .»رشار اخللق عندا� كالّصور اوئل كمسجداً وصّوروا فيه تل
ایی را که در  یسهمریض شد ھمسرش ماریه کن صپیامبر اکرم وقتی«

                                           
النھایة خلیل به دوستی گفته می شود که محبت وی در دل باالترین محبت باشد.  -١

 باب خاء (مترجم). ۱واألثر ج فی غریب الحدیث
ابوداود، ابن ماجه و ترمذی آن را روایت کرده بعضی از آنھا آن را مرسل دانسته و  -٢

 داند. می حافظ آن را صحیح
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کرد، ام سلمه و ام حبیبه (که در  سرزمین حبشه دیده بود برایش تعریف می
وقت ھجرت) به حبشه رفته بودند از زیبائیھا و تصاویر داخل آن گفتند، 
پیامبر اکرم سرش را بلند کرد و فرمود: آن قوم (نصاری) اگر مرد صالحی در 

برند  آن تصاویر را داخل آن می بمیرد بر قبرش مسجدی ساخته وھا  آن میان
 ».خدایندآنان بدترین مخلوق نزد 

ُقبُوِر َوالُْمتَِّخِذيَن «فرماید:  می بابن عباس
ْ
اَراِت ال ِ ُزوَّ لََعَن رَُسوُل ا�َّ

جَ  ُ  .١»َعلَيَْها الَْمَساِجَد َوالرسُّ
پیامبر خدا زنان زیارت کننده قبر را لعنت کرده و ھمچنین بر کسانی «

کنند لعنت فرستاده  روی قبر، مسجد ساخته و آن را چراغانی میکه بر 
 .»است

ا� ال «نقل کرده که فرمود:  صامام مالک در موطأ از پیامبر اکرم
 ».پروردگارا قبر مرا بتی قرار نده که پرستش شود. «»جتعل قربی وثنا يعبد

ِخُذوا َال َ�تَّ «و ھمچنین در سنن ابی داود نیز آمده که پیامبر فرمود: 
َْعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم ُ�بُوراً 

َ
قبر مرا محل رفت و آمد قرار . «»َ�رْبِى ِ�يداً َوَال جت

(پس عبادت در گورستان ». ندھید و منازل خود را به گورستان تبدیل نکنید
حرام و نامشروع است) اما عبادت در مساجد مانند: نماز، تالوت قرآن، دعا و 

 است این آیات قرآن را ببینید که ھمگیغیره (امری مشروع و دستور خدا 
 کنند). انسان را به عبادت در مساجد تشویق میھا  آن

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن لَمُ أ َنعَ  ِممَّ ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  مَّ ن �َّ

َ
 ِ�  وََسَ�ٰ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ يُذۡ  أ

 ٓ چه کسی ظالمتر از آن کسی است که (مردم را) از . «]١١٤: ة[البقر ﴾َخَرابَِها
 ».کند؟ یاد خدا در مساجد منع کرده و در ویرانی مسجد تالش میذکر و 

                                           
 ابوداود، نسائی و ترمذي آن را روایت کرده و تزمذي آن را حسن دانسته است. -1
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لَٰوةَ ﴿ قَاَم ٱلصَّ
َ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوأ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ َما َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد ٱ�َّ  ﴾إِ�َّ

کنند که به خدا و روز قیامت ایمان  کسانی مساجد را آباد می. «]١٨: التوبة[
 ».دارند میداشته و نماز را برپای 

َمرَ  قُۡل ﴿
َ
ِ  َرّ�ِ  أ ْ  ِط� قِسۡ لۡ ٱب �ِيُموا

َ
[األعراف:  ﴾ِجدٖ َمسۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  وُُجوَهُ�مۡ  َوأ

بگو پروردگارم به عدالت دستور داده و امر فرموده که در ھر مسجدی . «]٢٩
 ».عبادت خود را برای خدا خالص کنید

نَّ ﴿
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَ�ٰ ل ْ تَدۡ  فََ�  ِ�َّ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
مساجد . «]١٨[الجن:  ﴾١٨ اأ

 ».متعلق به خدایند پس ھمراه خدا کسی دیگر را نخوانید

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
در . «]٣٦[النور:  ﴾ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َو�ُذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ

 ».ذکر و یاد خدا گرددھا  آن ھایی که خدا اجازه داده بر پا گشته و در خانه

وُهنَّ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿ نُتمۡ  ِ�ُ
َ
ٰ  َوأ ۡ ٱ ِ�  ِكُفونَ َ� در حالی ]. «۱۸۷: ة[البقر ﴾ِجدِ َمَ�ٰ ل

 ».که در مساجد مشغول اعتکاف ھستید با ھمسران خود مقاربت نکنید
صالة الرجل ىف « فرمود: صدر صحیحین آمده که پیامبر اکرم

مسجد تفضل ىلع صالته ىف بيته وسوقه خبمس وعرش�ن درجة و� لفظ ـال
نماز . «»ة اجلماعة أفضل من صالة أحد�م خبمس وعرش�ن درجةصال

باشد و  اش می برابر برتر از نماز وی در منزل و یا مغازه ۲۵انسان در مسجد 
درجه برتر از نماز ھر کدام از  ۲۵فرماید: نماز جماعت  در لفظی دیگر می

 ».شما (بصورت انفرادی است)

ْ�َقَل َصَالٍة ىلَعَ « فرماید: میدر حدیث صحیح آمده که پیامبر بزرگوار 
َ
أ

تَوُْهَما َولَْو 
َ
َفْجِر َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يِهَما أل

ْ
ِعَشاِء وََصَالُة ال

ْ
الُْمنَافِِقَ� َصَالُة ال

َ بِانلَّاِس ُ�مَّ  َالِة َ�تَُقاَم ُ�مَّ آُمَر رَُجًال َ�يَُص�ِّ ْن آُمَر بِالصَّ
َ
َحبًْوا َولََقْد َهَمْمُت أ

ْ�َط 
َ
َق أ َحرِّ

ُ
َالَة فَأ  قَْوٍم َال �َْشَهُدوَن الصَّ

َ
ِلَق َمىِع بِرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب إِىل
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ترین نماز بر دوش شما منافقین نمازھای  سنگین. «»َعلَيِْهْم ُ�يُوَ�ُهْم بِانلَّارِ 
دانستند چه اجر و پاداشی در آن دو نماز وجود  عشاء و صبح است و اگر می

رساندند حتی اگر تنھا روی دست و زانو ممکن  د را به مسجد میدارد خو
خواستم دستور به برپایی نماز جماعت داده و مردی را  بود، براستی که می

برای امامت نماز انتخاب کنم و سپس با مردانی که ھیزم و چوب خشک 
اند  ھمراه دارند بروم و منازل کسانی را که در نماز جماعت حاضر نشده

 ».مبسوزان
ىَت انلَّىِبَّ « در صحیح مسلم از ابوھریره روایت شده که:

َ
ْ�َ�  صأ

َ
رَُجٌل أ

َل رَُسوَل 
َ
 الَْمْسِجِد. فََسأ

َ
ِ إِنَُّه لَيَْس ىِل قَائٌِد َ�ُقوُدِ� إِىل َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ ا صا�َّ ُ فَلَمَّ َص هلَ َ ىِف بَيِْتِه فَرَخَّ ُ َ�يَُص�ِّ َص هلَ ْن يُرَخِّ
َ
 َداَعُه َ�َقاَل  أ

َّ
َهْل  :َو�

َالِة. َ�َقاَل َ�َعْم. قَاَل  ِجْب  :�َْسَمُع انلَِّداَء بِالصَّ
َ
مرد نابینایی به محضر . «»فَأ

پیامبر آمده و گفت: ای پیامبر خدا کسی را ندارم که دستم را گرفته و مرا به 
منزل مسجد برساند و از پیامبر درخواست کرد تا اجازه دھد نمازھایش را در 

بخواند پیامبر به وی اجازه داد اما وقتی مرد خواست برود پیامبر وی را صدا 
شنوی؟ آن مرد گفت: بله، پیامبر فرمود:  زد و فرمود: آیا صدای اذان را می

 ».پس باید اجابت کنی (به مسجد بیایی)
ھمچنین در صحیح مسلم آمده که عبدالله ابن مسعود فرموده است: 

ُه « لََواِت َحيُْث َمْن رَسَّ َ َغًدا ُمْسِلًما فَلْيَُحافِْظ ىلَعَ َهُؤالَِء الصَّ ْن يَلىَْق ا�َّ
َ
أ

َع نِلَِبيُِّ�مْ  َ رَشَ ُسَنَ الُْهَدى َو�ِ�َُّهنَّ ِمْن ُسَنِ الُْهَدى  صُ�نَاَدى بِِهنَّ فَإِنَّ ا�َّ
نَُّ�ْم َصلَّيْتُْم ىِف ُ�يُوتُِ�ْم َكَما يَُص�ِّ َهذَ 

َ
تُْم ُسنََّة َولَْو �

ْ
� ا الُْمتََخلُِّف ىِف بَيِْتِه لرََتَ

ُر َ�يُْحِسُن  تُْم ُسنََّة نَِبيُِّ�ْم لََضلَلْتُْم َوَما ِمْن رَُجٍل َ�تََطهَّ
ْ
نَِبيُِّ�ْم َولَْو تََر�

ُ بُِ�لِّ 
َ

ُ هل  َمْسِجٍد ِمْن َهِذهِ الَْمَساِجِد إِالَّ َكتََب ا�َّ
َ

ُهوَر ُ�مَّ َ�ْعِمُد إِىل َخْطَوةٍ الطُّ
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يْتُنَا َوَما 
َ
َ�ُْطوَها َحَسنًَة َوَ�ْرَ�ُعُه بَِها َدرََجًة َوَ�ُطُّ َ�نُْه بَِها َسيِّئًَة َولََقْد َرأ

َ�تََخلَُّف َ�نَْها إِالَّ ُمنَافٌِق َمْعلُوُم انلَِّفاِق َولََقْد اَكَن الرَُّجُل يُْؤَ� بِِه ُ�َهاَدى َ�ْ�َ 
فِّ  الرَُّجلَْ�ِ َحىتَّ ُ�َقامَ   .»ىِف الصَّ

دوست دارد فردای قیامت به صورت یک مسلمان به حضور  ھرکس که«
خدا برسد، از این نمازھا محافظت کند براستی که خداوند سنتھای ھدایت را 
برای پیامبر شما مشروع فرموده و این نمازھا از جمله آن سنتھا ھستند و 

ده و در منزل خود اگر شما مانند این فردی که از نماز جماعت تخلف کر
نماز را خوانده در منازلتان نمازھا را بخوانید راه و روش پیامبرتان را ترک 

شوید ھر کس که  کرده اید و اگر راه و روش وی را ترک کنید گمراه می
ه وضوی صحیحی گرفته و سپس به یکی از مساجد برود با ھر قدمی ک

ایی مقامش را بلند کرده  ایی نوشته، درجه دارد خداوند برای وی حسنه برمی
دیدید (در زمان پیامبر) جز  کند (شما) ما را می و گناھی را از وی پاک می

کرد. (به تحقیق  منافعی آشکار ھیچ کس از نماز جماعت تخلف نمی
اش) خود را درمیان دو نفر  دیدی اگر کسی مریض بود با وجود مریضی می

آوردند تا داخل صف نماز  می کرد و آن دو نفر وی را کمک کرده و آویزان می
 ».شد میجماعت 

این فصل بسیار وسیع است که ما با کتابھایی که بر راه و روش ھدایت در 
این مورد نوشته ایم، بسیار ھشدار داده ایم که به راستی جدایی است میان 
اھل توحید دنباله روان آئین ابراھیمی و تابعین دینی که خداوند پیامبرانش 

تحقق بخشیدن به آن فرستاده و کتابھایش را نیز به ھمین منظور را برای 
نازل فرموده و در میان کسانی که حق را با باطل پوشانده و توحید را با 

 .اند شرک آمیخته
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این آیات قرآن را بنگرید که همگی به توحید امر کرده و از 
 دهند میشرک حذر  

رۡ  َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿
َ
ٓ  نمِ  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ َجَعلۡ  رُُّسلَِنا

َ
 َءالَِهةٗ  لرَّ�ٱ ُدونِ  ِمن َناأ

 درباره کسانی که قبل از تو به عنوان پیامبر. «]٤٥[الزخرف:  ﴾٤٥ َبُدونَ ُ�عۡ 
را فرستاده ایم بپرس،آیا به جز خدای مھربان خدایانی را برای پرستش ھا  آن

 ».ایم؟ قرار داده

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
نَّهُ  هِ إَِ�ۡ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ٓ  هَ إَِ� ۠  إِ�َّ نَا

َ
� 

ما ھیچ پیامبری را قبل از تو نفرستاده ایم مگر . «]٢٥[األنبیاء:  ﴾٢٥ ُبُدونِ �ۡ ٱفَ 
اینکه به او وحی کرده ایم که ھیچ معبود بر حقی جز من وجود ندارد پس 

 .»فقط مرا پرستش کنید

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ بُُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ تَنُِبوا  ﴾ُغوَت ل�َّ

درمیان ھر امتی پیامبری را مبعوث کردیم تا آن قوم الله . «]٣٦[النحل: 
 ».راپرستش کرده و از طاغوت دوری گزینند

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا امر ھا  آن به. «]٥: البینة[ ﴾ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ

نشده بود جز اینکه خالصانه برای الله عبادت کنند که دین، فقط از آن او 
 ».است

قِمۡ ﴿
َ
ۚ َحنِيفٗ  لِّ�ِينِ  َهَك وَجۡ  فَأ ِ ٱ َرَت فِطۡ  ا ۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱ َ�َطرَ  لَِّ� ٱ �َّ  ِديَل َ�بۡ  َ�  َها

ِۚ ٱ قِ ِ�َلۡ  َّ�  ٰ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�
َ
 ُمنِيبِ�َ ۞ ٣٠ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

ُقوهُ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  َّ�  ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  َوَ�  ةَ لصَّ ۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونُوا ِينَ ٱ ِمنَ  ٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ�  ْ  فَرَّقُوا

ْ  دِيَنُهمۡ  ۖ ِشَيعٗ  َوَ�نُوا يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُ�ُّ  ا  .]٣٢-٣٠[الروم:  ﴾٣٢ فَرُِحونَ  ِهمۡ َ�َ
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و دین پاک خدا خالص کنید، این فطرت خداوندی  خود را برای عبادت«
است که مردم را بر آن آفریده و آفرینش پرورگار غیر قابل تغییر است، این 

دانند به سوی خدا برگشته و  دین محکم و استوار است اما بیشتر مردم نمی
ه و از زمره مشرکین قرار نگیرید تقوای او را داشته باشید و نماز را برای داشت

مشرکینی که دین خود را پارچه پارچه کرده و به گروھھای متعددی تقسیم 
 ».شادمان استاند و ھر حزبی به برنامه خود  شده
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