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 های موحدین ی مجموعه کتاب مقدمه

سپاس خداوندی که نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان  حمد و
ترین را برای ابالغ پیام آزادی و آزادگی برگزید؛ و درود و سالم  آنان، بھترین و پاک

قدر پیامبِر دوستی و  پروردگار یکتا بر اھل بیت بزرگوار، صحابه کرام و تابعین گران
 رحمت. 

ھاِی  ھا و از جان گذشتگی ن ھستیم، ثمره مجاھدتدینی که امروز مفتخر به آ
مردان خداست؛ آنانی که در راه حفظ و نشر پیام الھی، خالصانه ِمھر حق در دل و ُمھر 
نام پاکش بر لب داشتند و در راه صیانت از سخن خداونِد سبحان و سنت پیامبر 

ر، ترسی به دل مھربان، جان و مال و ِعرض بر کف نھادند و جز خشیت و خوف آفریدگا
 راه نداند.

گونه رشد کرد و بالید و بر بلندای آسمان بانگ یکتاپرستی و  آری، اسالم عزیز این
برابری سر داد. در این میان اما، دست تطاوِل دشمنان قسم خورده و جوِر عالمان 
ُمتھّتک و جاھالن ُمتنّسک، بر قامت رعنای دیِن حق نشست و شرک و غلّو و گزافه و 

ھای  پردازی چنان طوفانی بر پا کرد که چھره زیبای آیین حق، در پِس دروغ دروغ،
 ۀساالراِن دین فروش در ُمحاق افتاد. این رونِد دوری از حقایق دین و سنت حسن غوغا

الله، به ویژه پس از روی کار آمدن پادشاھان صفوی در قرن نھم ھجری و  رسول
ر صعودی گرفت؛ تا جایی که امروز، زمامداران جمھوری اسالمی در عصر حاضر، سی

خیزد مگر بر مزار  مساجد محل سینه زنی و عزاداری است و صدای قرآن بر نمی
مردگان؛ روایات شاّذ و خودساخته، جایگزین سنت پیامبر شده است و مداحان جاھل و 

اند؛ تفسیر به رأی و روایات مجعول،  فریب، تبدیل به فرھنگ ناطق دین شده عوام
شد برای جدایی انداختن بین شیعه و سنی؛ و دریغ که ندانستند از این  مستمسکی

 تفرقه و خصومت، بھره و منفعت از آِن کیست؟
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دھند، چیزی نیست مگر  آنچه امروز به نام تقریب مذاھب اسالمی در ایران سر می
ای گسترده،  پوشِش رسانه ۀھیاھوی تبلیغاتی و گرد و خاک سیاسی که در سای

ای مناسب از حکومت شیعی ایران در  توجه سیاسی و ترسیم چھره مقصودش جلب
ایران، خود  ۀجھان است. نگاھی به عملکرد سردمداران و روحانیون و مراجع شیع

 ۀگویاِی این حقیقت است که تقریب مذاھب و دوستی و برادری دینی به شیو
 ».کردار نیستدو صد گفته چون نیم «زمامداراِن ایران، خواب و خیالی بیش نیست و 

امامیه  ۀشیع ۀدر این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه زد
بستند؛ سراپا شور و شھامت  غفلت زده خود بر ۀبرخاستند و کمر به بیداری جامع

شدند و قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرک را به صیقِل توحید و سنت زدودند 
 د که:پروا فریاد برآوردن و بی

 بر باِد قّالشی دھیم این شرِک تقوا نام را  برخیز تا یکسو نھیم این دلِق ازرق فام را
 

 توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را  رود پرستی می ای با بت ھر ساعت از ما قبله
در کتاب ارزشمند  -این بزرگواران بود ۀکه از زمر-حیدر علی قلمداران قمی 

شاھراه اتحاد، علت این تفرقه را در جھل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره 
ھای اسالمی، گامی  ِی دیگر علل جدایِی فرقهیاب هدانست و کوشید تا با ریش پیامبرش می

ن حقیقی و موثر در جھت تقریب مذاھب بردارد. تالش و جدّیت دیگر علما و دلسوزا
سید ابوالفضل برقعی قمی، سید مصطفی حسینی  العظمی اسالم، ھمچون آیت الله

طباطبایی، آیت الله شریعت سنگلجی، یوسف شعار و بسیاری دیگر از این مجاھداِن راه 
پژوھان و جویندگاِن گوھر دین، تا با تأسی از  ست برای حق حق، بدون شک، الگویی

ھای ناب قرآن و سنت،  آموزه ۀدینی و در سای پژوھی و عیار سنجِی مدعیان دین ۀشیو
گشتگان را مدد رسانند  ھای موثری بردارند و گم ھای یکتاپرستانه گام در جھت پژوھش

 تا ره به ساحِل سالمت برند و از گرداب شرک و توّھم رھایی یابند.
ھای خستگی ناپذیِر این رادمرداِن عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش  تالش

ھای دینِی جامعه و جدایی مسلمانان از تعالیم  گذارد که شاھِد گرفتاری نی میدیگرا
 بخش اسالم، به ویژه در ایران ھستند.  حیات

کنیم در  ھایشان را منتشر می گرانی که امروز کتاب که اصالحالزم به ذکر است 
ددی را ھای متع اند، مرحله امامی که در گذشته پیرو آن بوده  شیعهخالل تغییر مذھب 

امامی را مانند امامت از دیدگاه شیعه،  ۀاند و باطل بودن عقاید شیع پشت سر گذاشته
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عصمت، رجعت و غیبت و اختالفاتی که میان صحابه رخ داده و غیره، را به صورتی 
اند؛ به ھمین دلیل عجیب نیست که در تعدادی  تدریجی و در چند مرحله کشف کرده

ھای عقاید  اند برخی از اثرات و بازمانده مر تألیف کردهھایی که در ابتدای ا از کتاب
ھای بعدی آنھا از این عقاید غلو آمیز رھا شده، بلکه  گذشته به چشم بخورد ولی کتاب

پاک اسالمی، توحیدی  ۀبه ھدف نزدیک شده و بلکه عقید ،از آن پاک شده است کامالً 
 .اند آالیش را در آغوش کشیده و بی

*** 

 اهداف
امروز در اختیار دارید، تالشی در جھت نشر معارف دین و ادای احترام به آنچه 
 ھای خستگی ناپذیِر مرداِن خداست. ھدف از انتشار این مجموعه، این است که: مجاھدت

امکان تنظیم و نشِر آثار موحدین، به صورت اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده  -۱
ا اندیشه و آراء توحیدی آنان فراھم و چاپی مھیا شود، تا زمینه آشنایی جامعه ب

 ھای بعد منتقل گردد.  ھای راستیِن دین، به نسل و ارزش
ھای  ھای این دانشمندان موحد، چراغی فرا راِه پژوھش با معرفی آثار و اندیشه -۲

جویانه قرار گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمنِد  توحیدی و حقیقت
 ایران معرفی شود.

دوسِت ایران را به تفکر در  گرا، مرجع محور و مداح حانیمقلد، رو ۀجامع -۳
ھای خود وادارد و ضمن جایگزین کردن فرھنگ تحقیق به جای تقلید،  اندیشه

غالِی خرافی، مردانی برخاستند که با  ۀبه آنان نشان دھد که چگونه از دِل شیع
 تکیه بر کالم خدا و سنت رسول، ره به روشنایِی توحید بردند. 

آنان را از  ۀشائب ھای بی پژوھش ۀنھاد، ثمر ر آثار و افکاِر این موحدیِن پاکبا نش -۴
تیغ سانسور و ُمحاق جھل و تعصِب زمامداراِن دین و فرھنگ ایران به در آوَرد 

ھا، زمینه آشنایی امت بزرگ اسالم در  ھا به دیگر زبان و با ترجمه این کتاب
 رستاِن مسلمان در ایران فراھم کند.ھای یکتاپ دیگر کشورھا را با آرا و اندیشه

*** 
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 چشم انداز
 ۀای عاری از خرافه و بدعت و رسیدن به مدین تردیدی نیست که دستیابی به جامعه

ای که آرامش در جوار رضایت حضرت حق را به ھمراه دارد، مگر با پیروی از  فاضله
مقدور نخواھد بود.  ص ھای اصیل و ناب قرآن و سنت پاِک پیامبِر مھر و رحمت آموزه

موحدین، آن است که با معرفی آثار این بزرگاِن  ۀھدف غایِی دست اندر کاراِن مجموع
پژوھان و جویندگاِن راه حق فراھم آورند، تا  جھاِد علمی، الگوی مناسبی برای دین

گیری از فضایل دینی و علمِی این عزیزان، بستر مناسبی برای رشد و  شناخت و بھره
 معه توحیدی و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سعادِت مخلوق باشد.تقویِت جا

باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علّو درجات آن عزیزان قرار دھد و بر گناھان 
 ما، قلِم عفو کشد.

 



 

 ری ناش مقدمه

اش را بر ما عرضه کرد و درود و سالم  سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی
و خاندان  -محمد مصطفی -ترین خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگار  خداوند بر پاک

 و اصحاب پاک نھادش. 
ھای گذشته، به برکت و موھبت اسالم عزیز و پیروی از کالم  مسلمانان در طول قرن

گھربار رسول خدا، در دانش اندوزی و علم آموزی، گوی سبقت از دیگران ربودند، 
چنان که در پایان خالفت عباسی، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشید  خالفت ھارون ۀه در دورک، الحکمه بیت ،قمریھجری دوم  قرِن دوم  ۀنیم
تبدیل  جھان نھاد آموزشی و پژوھشی ترین ه بود، به بزرگعباسی در بغداد تأسیس شد

 ،ترجمه ،ھای مختلف تألیف ر عرصهاش د ھای فرھنگی و علمی به دلیل فعالیتشد و 
به عنوان ھنوز  ،ی، انسانی و مھندسیکھای گوناگون پزش استنساخ و پژوھش در دانش

 شود. میاد تمدن اسالمی شناخته نم
بدون شک، چنین توانمندی و شکوھی ھمچون خاری در چشم، دشمنان اسالم را 

ھای اختالف و تفرقه افکنی در میان  آُزرد؛ پس بر آن شدند تا با ایجاد زمینه می
مسلمین، این شکوه و عظمت را، که ناشی از اتحاد و یکدلی و برادری میان آنان بود، از 

ھا را بر زیبایی حق ببندد و  برند و تفرقه را طوفانی بال خیز کنند، تا چشمبین ب
بدعت و خرافه پنھان کنند و چنان که شیخ سعدی ھای  خورشیِد دین را در پِس ابر

 گوید: می
 ســـرایی اســـت آراســـته حقیقـــت،

 

ـــوس  ـــوا و ھ ـــته ،ھ ـــرد برخاس  گ
 

 نبینی که ھر جـا کـه برخاسـت گـرد
 

ــر  ــد نظ ــرد ،نبین ــت م ــه بیناس  گرچ
 

ریزی شده و بلند مدِت مغرضاِن اسالم برای بستن چشِم مسلمانان  ھای برنامه تالش
به حقیقِت دین، سستی و کاھلی مسلمین در فراگیری و نشر معارف دین و دوری 
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جستن آنان از سنت ناب و ھدایتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شکاف و اختالف 
 د که تبعات شوم آن، امروز نیز دامنگیر آنان است. عمیقی در امت اسالم ش

برای به انحراف کشیدن  صھای خصمانه دشمناِن پیامبر خدا  به موازات تالش
نھاد و دلسوز،  ھای گوناگون در دین، مؤمنینی پاک ھای اسالم و وارد کردن بدعت آموزه

بوی، به پا این خطر را دریافتند و در جھادی مستمر برای احیای اسالم و سنت ن
پرست، به  نظیر، قلم در دست گرفتند و در دِل شیعیان خرافه خاستند و با شجاعتی کم

اشاعه فرھنگ و اعتقادات اصیل اسالم پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و خواب 
جو، به تأسی از  گذاران را آشفته نمودند. این موحدیِن حقیقت فروشان و بدعت دین

بارگاه  ۀیقت را فدای مصلحت نکردند و در این راه، جان را تحفپیامبر شریف اسالم، حق
  حق تعالی نمودند، و به راستی:

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .]٦٢ونس: ي[ ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

ست  ای گزیدهست از دریای معرفت الھی و  ای آنچه در این مجموعه آمده است، جرعه
از آثار موحدین خداجویی که در آغاز از طایفۀ شیعیان خرافی بودند، تا آنکه نور خدا در 

برکتشان قرار دادند. این افراد، که   دلشان تابیدن گرفت و توحید را سرلوحه حیات با
ھمگی از علما و نویسندگان و محققین طراز اول جھان تشیع در ایران بوده و ھستند، در 

تحول فکری (و بالطبع، در آثارشان) حرکتی گام به گام داشتند؛ به این معنا که سیر 
نگرششان به مسایل مختلف اعتقادی، به یکباره متحول نشده است؛ بلکه با گذشت 

اند. لذا،  زمان، مطالعات گسترده و تعامل با دیگر ھمفکرانشان، به مسیری نو گام نھاده
ھا در آثار این افراد، که در این مجموعه  نتیجه گیری ممکن است برخی از اظھار نظرھا یا
اھل سنت و جماعت نباشد؛ با  ھای دینی و اعتقادی آمده است، کامال منطبق با رویکرد

این وجود، به دلیل اھمیت این آثار در ھدایت شیعیان ایران و دیگر اقوام پارسی زبان، به 
ھا،  واضع فکری مطرح شده در این کتابھا و م انتشار آن اقدام نمودیم. ھمچنین، دیدگاه

تردید،  کاران انتشار این مجموعه نیست، اما بی ھای ناشر و دست اندر الزامًا دیدگاه
ای است از نفحات حق و نوری است از جانب پرودگار برای ھدایت آنانی که به دور  نفحه

 ستند. ای و مذھبی، جویای حقیقت ھ ھای تاریخی، فرقه از تعصبات و گمانه زنی
گاھی از دیدگاه توان تنھا به  ھای این افراد نمی نکته قابل تأمل این است که برای آ

مطالعه یک جلد از آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که زندگی آنان به طور کامل 
ھا و عوامل آن کامًال شناخته شود.  مطالعه گردد، تا چگونگی انقالب فکریشان و انگیزه

 



 ١١    ی ناشر مقدمه 

 درسی از والیتالله سید ابوالفضل برقعی قمی، کتابی دارد با عنوان برای مثال، آیت 
. او در این آورده است اش به رشته تحریر در که آن را در اوایل دوران تکامل فکری

کتاب به بحث درباره ائمه و ادعای شیعه درباره والیت و امامِت بالفصِل ایشان پس از 
دوازده نفر دانسته و بر وجود و حیات محمد  پیامبر خدا پرداخته است. او عدد ائمه را

بن حسن عسگری، به عنوان دوازدھمین امام، صّحه گذاشته و آن را پذیرفته است. اما 
نویسد و نتایج  چند سال بعد، کتابی با نام تحقیق علمی در احادیث مھدی می

دن تمام دھد، که حاکی از جعلی و دروغ بو ھایش را در اختیار خواننده قرار می پژوھش
ھای تاریخی مرتبط با والدت و وجود امام زمان است. از این  احادیث، اخبار و گزاره

آید که اطالع از حوادث و رویدادھای زندگی  مثال و موارد مشابه دیگر، چنین برمی
موحدین و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنھا، بھترین 

گاھی   و آثار ایشان است.  از سیر تحول اندیشهراه برای آ
ای برای بازگشت  ھای متولیان نشر آنھا، زمینه امید است آثار این بزرگواران و تالش

به مسیر امن الھی و عبادت خالصانه خالق باشد. تا اینکه خداوند بزرگ، این مختصر را 
جوار مھر و  ھای ما قرار دھد و روح آن عزیزان را در موجب بخشش گناھان و لغزش

 بخشش خود گیرد.
 

 توجه:
 کنیم که: خدمت خوانندگان محترم عرض می

ترجمه نکرده بودند، که ترجمۀ آن از  /تعدادی از آیات را عالمه قلمداران  -۱
 .شده استداری در پاورقی نقل  تفسیر احسن الکالم، دکتر تاجی گله

دکتر سعد رستم (مترجم عربی کتاب حاضر)، عالوه بر ترجمۀ کتاب به زبان  -۲
فارسی  بهھا  ی از این پاورقیبرخاند که  ھایی بر کتاب افزوده عربی، پاورقی

ھا با قید  این پاورقیشده است.  و در جای مناسب آن قرار داده شدهترجمه 
 .ھای دیگر متمایز گشته است از پاورقی (دکتر سعد رستم)

ھای دیگری توسط ُمصحح کتاب جھت توضیح حقیقت بعضی مسایل،  پاورقی -۳
  .قید شده است (ُمصحح)کلمه نوشته شده که در مقابل آن 

 



 

 مختصری از زندگی استاد حیدر علی قلمداران 

 به قلم: د. حنیف 
 

فرزند اسماعیل در علی قلمداران، یح
خورشیدی در روستای  ۱۲۹۲در سال 

جان [دژیگان قدیم که قدامتش بیش یزید
کیلومتری  ۵۵باشد] در  از ھزار سال می

اراک از توابع شھرستان قم،  -جاده قم
ای کشاورز و نسبتًا فقیر چشم  در خانواده

به جھان گشود. وی در اصل تفرشی بود، 
علی اش مرحوم حاج حیدر  زیرا جّد پدری

که مردی بسیار سخاوتمند و کارگشای 
از تفرش به دیزیجان نقل  -امور مردم بود

 مکان کرده بوده است.
وی در پنج سالگی مادرش را از دست 

داد و در نتیجه مجبور بود از آن به بعد با نامادری روزگار بگذراند. این کودک محروم، 
علت فقر و ناتوانی از پرداخت وافری به خواندن و نوشتن داشت، لیکن به  ۀاما عالق

روستا از حضور در کالس درِس تنھا مدرس آن به نام  ۀخان حتی دو ِقران پول مکتب
ستاد و مخفیانه به درس یا یمحروم بود، و لذا فقط پشِت در مکتب م» زن آخوند«

که  ، مدتی به ھمین منوال گذشت تا اینکه یک روز، زمانییداد. بار یپیرزن گوش م
شاگردان مکتب از پاسخ به سؤاالت پیرزن مدرس عاجز مانده بودند، وی  ۀکلی

ابد از ی دھد و در نتیجه اجازه می پیرزن پاسخ صحیح می یھا داوطلبانه به تمام پرسش
ھای مکتب شرکت کند. لیکن وی به علت  آن پس بدون پرداخت شھریه در کالس
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حمام روستا  ۀ، به ناچار از دودنداشتن قلم و کاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن
ھای باریِک خود ساخته به عنوان قلم، و از  مرکب، و از چوب کبریت یا چوب یبه جا

دفتر استفاده  یھای مسجد روستا، به جا پھن قرآن ۀبریده شده از حاشی یکاغذھا
کاست. استاد،  کرد؛ و بدین ترتیب عطش و شوق یادگیری خود را تا حدی فرو می یم

جست و جوگر را در  ۀای از این محرومیِت چه بسا خدا خواسته و داشتن روحی فشرده
آقای رضا استادی اصفھانی نوشته،  ۀابتدای پاسخی که در انتھای کتاب خمس، به رّدی

 نگارد: چنین می
ای بیش نیست که بھترین و بیشترین اوقات  این سطور، جز دھقان زاده ۀنویسند«

و از تمّتعات و تجّمالت و تکّلفات شھری، کمترین بھره را عمر خود را در ده گذرانیده 
برده است. و اگر چه قضا و قدر، چند روزی یا چند سالی او را در کنار میز بھترین 
پست آموزشی (ریاست دبیرستان شھر) نشانیده است، اما متأسفانه یا خوشبختانه فاقد 

را دیده و نه در جوانی، ھر گونه مدرک تحصیلی است! زیرا نه در کودکی دبستانی 
علمیه کشیده، نه دیناری از سھم امام و صدقات نوشیده و چشیده، و نه  ۀرخت به حوز

دامان طبیعت و گیاھی از بوستان  ۀھیچ وقت عمامه و نعلینی پوشیده است!! پرورد
 مشّیت است.

 من اگر خوبم اگر بد، چمن آرایی ھست
 

 رویم پروردم می که بدان دست که می 
 

 اندیشه و بینش است. ۀاین ھمه، از دل و جان، عاشق علم و دانش و شیفت با
 مّنت، به نعمت خواندن و نوشتن مرزوق بی ۀاز روزی که به لطف و کرِم بخشند

جوی خود، ھمواره در صدد بوده است که از تماشای  شده است، به اقتضای فطرت حق
ای به دست  ی بَرد و نتیجها ملکوت آسمان و زمین و عجایب و غرایب آفرینش بھره

الوجود در قدرت و  تحقیق، تا آن اندازه که واجب ۀآوَرد و ھر بود و نمود را به دید
اختیارش گذارده است، بنگرد، و کورکورانه دنبال ھر صدایی نرود و ھر عاجز و 

ای مانند خویش را ُمطاع نگرفته و تابع نشود، مگر آنکه در او فضیلتی بیند که  درمانده
ابل پذیرش و پیروی باشد. به ھمین جھت در تحقیق حقایق و تأسیس عقاید، چندان ق

از محیط خود، که اکثر امور آن بر خالف عقل و وجدانش بوده، تبعیت نکرده و با ِخرِد 
خود را دچار تکلفات و  ۀخدا داد، اساس عقاید خود را بنیاد نھاده است؛ چه، جامع

زار است. از  آزاده از آن بی ۀده است که محیط سادتعصبات و تعّینات و تشّخصاتی دی
این رو، در مسائل دین و مطالب آئین، مستقیمًا به کتاب و سّنت رجوع کرده و حقایقی 
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غیر از آنچه رایج است به دست آورده و آنھا را در اوراق و دفاتری یادداشت کرده و 
فرسا طبع و توزیع  قتای جمع و تدوین و با مشقتی طا گاھی به صورت کتاب و رساله

 ».نموده است
سیزده فرزند دختر و پسر خانواده  ۀخودش] تنھا بازماند ۀکه [به گفت-در علی یح

در سن پانزده  -ھای مھلک ُمسری، جان باخته بودند  بود که در اثر شیوع بیماری
خشن و تند مزاج و مخالف درس  یپدرش را نیز از دست داد. پدر وی مرد یسالگ

خواندن او بود و انتظار داشت که پسرش فقط در امور کشاورزی کمکش باشد. اما او 
خانه مجبور بود از خوردن ناِن صبح صرف نظر کند تا از دست  برای استفاده از مکتب

 خالص گردد.  -خواست او را به کار کشاورزی بگیرد که می-پدرش 
ازدواج کرد که حاصل این  یدر سّن بیست و ھفت سالگ خودش، ۀاستاد، به گفت

قم سکونت  در یشمس ۱۳۱۹ل سا در یودختر) بود.  ۳پسر و  ۵وصلت، ھشت فرزند (
فرھنگ/ آموزش و پرورش این شھرستان در  ۀبه خدمت ادار یسالگ یو در سّن س دیگز

و پس از مدتی داشتن خطی خوش و زیبا، ابتدا به کار در امور دفتری،  ۀآمد و به واسط
ھا مشغول گردید که پی آمد این تجربه، وی را به ریاست  به تدریس در دبیرستان

 دبیرستان فرھنگ قم رسانید.

 های قلمی استاد  آغاز فعالیت *
در  ینیبا مطبوعات و نشریات غالبًا د یاستاد، از ھمکار یت قلمی و نگارشیفعال

 یاتیدر قم، و نشر » سرچشمه«و » استوار«مانند  یاتیدر نشر یست آغاز شد. ویب ۀدھ
، در اواخر ی. قلمداران در روزگار جوان نوشت یدر تھران مقاله م »غمای«و   »فهیوظ« مانند

به چاپ رساند. از جمله  »ن اسالمیآئ«ه یھم در سال چھارم نشر یست، مقاالتیب ۀدھ
چاپ  »ند؟یگو یغ نمن ما دروینیا متدیآ«تحت عنوان  ۀمقال ن نشریه یھم ۳۰ ۀدر شمار

.  قرار گرفت ین انواریالد یمح یھمان نشریه، مورد انتقاد آقا ۳۵ ۀشده که در شمار
چاپ کرد. عنوان  یھم مقاالت »حق یندا«و  »نور دانش« مانند یاتین در نشریھمچن

د که اعمال یدان یم«ن بود: ی) ا۲۹نور دانش (سال اول، شماره  ۀدر مجل یاز و ۀمقال
نور  یمتعدد مجله ھفتگ یھا در شماره ی. و»انت است؟ید یموجب بدنامزشت ما 

ه، یدر ھمان نشر یو ۀاز جمله نگاه کنید به مقال دارد. یھا مقاالت دانش و گاه، سالنامه
ن یچن ۱۶۹ ۀحق، شمار یندا ۀدر نشری یاز و ای هز عنوان مقالین؛ ۳۶سال اول، ش
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من از « ھم چنین بود: نیمسلم ۀدر مجل یاز و ای هعنوان مقال».  ا محققید یمقلد«بود: 

 ش).۱۳۳۰، سال ۱۷ ن، شی(مسلم»  فھمم ین میعاشورا چن
ن و یانحطاط مسلم«تحت عنوان  یا ، مقاله»فهیوظ« یۀگفتنی است که در نشر

) و ۱۳۳۸رماه ی(ت ۶۳۰از آن در شماره  ید که بخشیرس به چاپ می»  آن ۀچار
 ۀ. چند مقال است یار طوالنیآمده که بس »فهیوظ« یبعد یھا گر در شمارهید یھا بخش
به چاپ   »فهیوظ« یۀدر نشر ین استاد قلمداران و حاج سراج انصاریراد ھم بیرّد و ا

ن علل انحطاط و یھم ۀدربار یحاج سراج که بخش ۀنوشت ه. مجموع ده استیرس
در موضوع «أولو األمر است (تحت عنوان  یمسأله توسل و معنا ۀھم دربار یبخش

مه یمستقل در ھشت صفحه (ضم ۀک جزویبه صورت ») أولو األمر یتوسل و معنا
 است). ۱۳۳۹خ خاتمه آن، آبان ی(که تار  ده استی) به چاپ رس۶۹۷شماره  فه یوظ

، که آقایان »حکمت«وزین  ۀھمچنین مقاالت فقھی و ارزشمندی از استاد در مجل
زدند، به  ینیز در آن قلم م (ره)و مھندس مھدی بازرگان  (ره)طالقانی سید محمود 

 د.یرس می چاپ 
د یرس فرھنگ قم به چاپ می ۀادار یای که از سو طبق اظھار خود استاد، در مجله

ای قاطع و  هیای منتشر شد که به حجاب اسالمی اھانت کرده بود، وی نیز جواب مقاله
ک ی یبه چاپ رساند. این اقدام از سو استوار ۀروزناممستدّل در رّد آن نگاشت، و در 

 ۀک جلسیای که در اثنای  خشم رئیس فرھنگ قم را بر انگیخت به گونه یفرد فرھنگ
دش یفرھنگ تھد ۀعمومی در برابر حّضار از او به تندی انتقاد کرد و به اخراج از ادار

فتم و با کمال صراحت د: من نیز اجازه خواستم و پشت تریبون ریگو ینمود! استاد م
را در برابر حّضار پاسخ  یو یلھجه و با دلیل و برھان، سخنان پوچ و تھدیدات پوشال

دادم. پس از سخنان من جلسه به ھم خورد و الحمدلله بعد ھم ھیچ اتفاقی برایم 
 نیفتاد، اما رئیس فرھنگ پس از مدتی از قم منتقل شد.

قم، احتماًال اقدام آقای روح الله  فرمود: علت انتقال رئیس فرھنِگ  یاستاد م
داد و من نیز گه گاھی در درس وی  یخمینی بود که در آن زمان در قم درس اخالق م

اداره فرھنگ کسی را به منزل ما فرستاد که با شما  یۀشدم. ایشان بعد از قض حاضر می
من گفت:  کار دارم، وقتی نزد ایشان رفتم موضوع را جویا شد و پس از تعریف ماجرا به

گذارم این مردک در این شھر بماند، اگر  یتواند بکند من نم یابدًا نترس ھیچ غلطی نم
باز ھم چیزی گفت جوابش را بدھید. (در ضمن استاد اشاره کردند که آقای خمینی 
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گفت،  درس اخالق که راجع به والیت و مقام ولّی سخن می ۀیک بار در ھمان جلس
من نیز وقتی طرز » !شود ُپف کند چراغ آفرینش خاموش می ولّی خدا اگر«اظھار داشت: 

 تفکر او را چنین دیدم دیگر در درس وی حاضر نشدم). 

 استاد قلمداران و شعر *
مرحوم حیدر علی قلمداران با آنکه شاعر به معنای اخّص آن نبود اما در سرودن 

اشعار وی در ای خوش داشت، و چنان که پیش از این گفته شد برخی  شعر، قریحه
در  ید به شعری که از ویرسید. از جمله بنگر به چاپ می» نور دانش«و » یغما« ۀمجل

�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا﴿ یۀآ ۀدربار ۳۶ ۀ، سال اول، شمار»نور دانش«
َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
درج  ﴾أ

ون ھای گوناگ ز در شمارهیگر استاد نید ۀ. افزون بر این، یازده غزل و قصید شده است
. در اینجا غزلی چاپ  است چاپ گردیده  ۱۳۲۸تا  ۱۳۲۶ھای  ھمان مجله در بین سال

  گردد: نشده از وی تقدیم می
 ام من نوگلی ز گلشـن عشـق و جـوانی

 

 ام معنی شکاِف حکمـت و رمـز معـانی 
 

 امــا ھــزار حیــف کــه ماننــد عنــدلیب
 

 ام اندر قفـس شکسـته پـِر نکتـه دانـی 
 

 گردون محال نیستپرواز من به ُکنگر 
 

 ام گر زین قفس ز روی شـفّقت رھـانی 
 

 ام مفریــب ای شــکارچی بــا آب و دانــه
 

ــبانی  ــر ش ــّره و ِمھ ــز ب ــه ز رم  ام کاگ
 

 بـری پـزی و رنـج می سودای خـام می
 

ــراد خــویش مگــر َپرورانــی  ــر ُم ــا ب  ام ت
 

 ام بال و پرم چو ریخت زمینگیر گشـته
 

 ام ی آســـمانی شـــھباِز بـــال ســـوخته 
 

ــده ــوب وار، دی ــد یعق ــور ش  ام از ھجرک
 

 ام دیــدار یوســف اســت عــالج َار تــوانی 
 

 عشق ای حجابدار ی من َمحَرمم به نکته
 

 ام رمـانی از نو عروِس معنی َعبـث مـی 
 

 لیلی به انتظار من است ای فلـک چـرا
 

 ام دوانی مجنون صفت به دشت و َدمن می 

 مقراض جھل بال و پرم ریخت ای عجب
 

 ام پرانی شکسته پر به ھوا می کا کنون 
 ی کـه یـک نفـر از اھـل گـوش نیسـت در توده

 

 ام دارد چه سود زمزمه و نغمـه خـوانی 
 

 در انتظــــار مــــژدۀ آزادی تــــو َام
 

ــرگ می  ــانی ای م ــر واَرھ ــتاب مگ  ام ش
 

 شمسی) ۱۳۲۲بھمن  ۲۲(شب 
 سروده است.سالگی  ۳۰آید، استاد این غزل را در  چنان که از تاریخ مذکور بر می
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 تغییر نام خانوادگی استاد *
که ھنوز تحوالت فکری و عقیدتی در استاد به  -۱۳۲۷تا  ۱۳۲۵ھای  در بین سال

به عللی که بر کسی کامًال معلوم نیست، وی نام خانوادگی خود را  -وقوع نپیوسته بود
 ییھا سحد و رسد یبه ذھن م شتریب کهآنچه  امااز (قلمداران) به (ھیربد) تغییر داد. 

 یکه در برخ یاسیاست که آن مرحوم به لحاظ مواضع س نیا زنند، یم یو کانیکه نزد
مخالف حکومت وقت،  ۀسندینامش به عنوان نو نمود، یاتخاذ م شیھا مقاالت و نوشته

است.  کرده یجاد میاو ا یبرا ییھا تیو محظور ھا تیمحدود جه،یشناخته شده و در نت
 رییاش را تغ یناشناخته ماندن و مصون بودن از مشکالت، نام خانوادگ یلذا استاد برا

 . داده است

 مشی فکری و عقیدتی استاد قلمداران *
علل انحطاط  یو بررس یبه زنده کردن تمدن اسالم فکری استادش نخست یگرا

ان یق عریسلسله انتشارات حقا« عنوان ش را بایھا نوشته از یل برخین دلیھم به بود،
ن فضا بود که یھم در. کرد ینشر م » مسلمانان یارتقا عوامل انحطاط و علل و در

 یعیران شیا یفضا که در او، نظر از یگر ن اصالحیا و جلب شد یگر اصالح توجھش به
به سراغ  یسنت و یمذھب یکه با نگاھ ید. ویع گردیاصالح تش محصور در ست،یز یم
 ن بریاو  کرد، یم معرفی»  مبارزه با بدعت« عنوان حرکتش را با بود، ن بحث آمدهیا

 به غرب، در یجنبش فکر ریران تحت تأثیا بود که در یکسان یمش متفاوت با و خالف
 .دندیشیاند یم  یگر اصالح

ست یبا یم یعیطب نھاد، به طوربسیار دشوار گام  رین مسیا که قلمداران در یزمان
(م  یعت سنگلجیشر از یرویرا با پن کار یاو ا ست وینگر یم نیشیپ یھا تجربه به

خ محمد یشعالمه  زین و ) ش۱۳۱۶ (م ید اسدالله خرقانیس او از تر مھم و ) ش۱۳۲۲
 دنبال کرد. یخالص

 ته ازیمدرن و، ک سوی سنت ازه توجه ب از ھمزمان متأثر یگر اصالح ش،ین گرایا در
 افراد وجود دارد.ن یا ۀشیاند در یادیبن طور  بهویژگی، ن یا است و گرید یسو

احمد مقابل در  یو ،یحکومت اسالمه نیزم توجه داشت که در دیباھمچنین 
اسالم حکومت وجود  آن است که در یمدع یکه کسرو یحال در دارد و قرار یکسرو
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تاخته و تالش   »رامون اسالمیپ« ۀکتابچ مطالبش در و یو ندارد، قلمداران سخت بر
 . خاص وجود دارد ِیحکومت ۀینظراسالم،  کند تا ثابت کند در یم

ت یآن را ھدا شعاربزرگ  ۀخانواده ک زیتبر در یان مشابھیجر قلمداران باباری، 
ط ارتبا نمودند، یم انیقرآن ب ریقالب تفس در راد خو یتوحید یھا دگاهید و کردند یم

وسف یرزا یممرحوم استاد حاج  یبرا یا مهادنایش ۱۳۵۲سال  دره ک یزمان . داشت
دکتر آن که  چاپ شد، عالوه بر) وسف شعاریرزا یادنامه استاد حاج می( عنوان بار شعا

 و یبرقع ۀعّالممانند  یآنجا مقاله داشت، افراد در ،وسفی رزایمحاج  شعار، پسر جعفر
 ان مقاله خودیپار د استادادنامه نوشتند. یآن  در یمقاالت  ھمن قلمدارا یعل دریحاستاد 

  ه است.پرداخت (ره)شعار  وسفیرزا یماستاد حاج  ش ازیستا آن کتاب، به  ۴۲صفحه  در
ه است ین پایا ن نحله درباره مفھوم امامت، به طور معمول برینگرش وابستگان به ا

  انیعیش شبیهشان  اعتقاد ل کرده ویتأو وتفسیر  گرید یا هنصوص امامت را به گون که 
شاھراه قلمداران کتاب استاد  ن باره،یا در . استگاه آن یجا نسبت به امامت و یدیز

 . نصوص امامت نوشته است یرا در بررس اّتحاد
 کرد. خرافه آغازو عنوان مبارزه با بدعت  اش را با یحرکت فرھنگ یکه و دانیم می

 که معتقد بود او . داشت اریت بسیاھم او یشه اصالحیاند که در بود یمفھوم نھا دویا
نسل جوان  ییاعتنا یز بیو ن یجامعه اسالم یماندگ ھا سبب عقب بدعت خرافات و رواج 

  یو عبارت نیا شناساند، در یبه ما م یکه و ییھا بدعت از ای هنمون . ن شده استید به 
 :  است شده فھرست

و  ینیم که به عنوان اعمال دیھست یاریما خود امروز شاھد و ناظر اعمال بس«
 یحه اسالمیعت صحین خالص و شریکه نه تنھا در درد، یگ یصورت م یاوامر مذھب

فات نامشروع ی] مبارزه با آن است، چون تشر ست، بلکه شارع در [حالین  از آن یاثر
اء بر یم قبور و وقف امالک و اشید و تعظیح و تجدیاموات و ساختمان بقاع و ضرا یبرا

نذورات حرام بر ، و یمذھب یبدع یھا و مسافرت یاختراع یھا ارتیگور مردگان و ز
زن، و مخارج و مصارف گزاف و  نهیزن و س  ت و تظاھرات قمهیَانداد و تعز

ه در آوردن خالف شرع و یانه و شبیغال یھا یپرداز  دهیممنوع و قص یھا یخوان نوحه

ِ ﴿ یھا یعقل، و قربان هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
ام و یمجعول و نامعقول در ا یو خواندن دعاھا ﴾َمآ أ

م که آنھا را نام یستیبه اشاره ھم قادر ن یل، که ما حتّ ین قبیمتبّرکه و صدھا از ا یالیل

 .  »نعوذ باّ� من سخطه وغضبه م،یببر
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جھت مبارزه با  در یحرکت خود، یزندگ ریمس بود که در ن باوریا قلمداران براستاد 
وی  . داده است ب متعدد قراریمصا ات ویمعرض بل را در او ن امر،یھم داشته و  بدعت

 کند: مید یتأکچنین ش یمقام شرح باورھا در را رد کرده و یگر یسن اتھامات 
قرآن و  و ،معترف ءاولیا که تمام انبیا و خدا چنانی ما مسلمانیم که به یگانگ«
و به  ،دھد یمی عقل و وجدان گواھ کنند و یمی ائمه اطھار راھنمای اخبار البالغه و نھج

و به آنچه محمد  نماید یپیغمبران که قرآن رسالت ایشان را تصدیق م رسالت جمیع
ایمان داشته ، النشور بعث یومه بو اند  جانب خدا بیان داشتهاز  اول آ و  صرسول الله

 .)١(» کنیم یم قدرت ما بوده عمل کرده و آنچه در  ایمان بهن ای ۀانگیز در و

 های معاصر آشنایی استاد قلمداران با شخصیت *
 از علمای مجاھد مقیم عراق (ره)آیت الله عالمه شیخ محمدخالصی -۱

د و به یگرد یخ محمد خالصیت الله عّالمه شیآثار آ ۀفتیش یاستاد از ھمان جوان
نوشته  یبا نگاه اصالح یعیتفکر ش یرسم یمتفاوت از مش ی، که قدریآثار و ۀترجم

آثار  ۀشتر ترجمیبه بعد بن زمان یاز ا یو ینید ی. کارھا شده بود، ھمت گماشت
اإلسالم «، »إحیاء الشریعة«، »المعارف المحمدیة«مانند:  ییھا بود. وی کتاب یخالص

ترجمه کرد.  یرا به فارس یخ محمد خالصیش  »الجمعة« و ،»سبیل السعادة والسالم
را  یخالص ۀت عالمیو حما یھمراھ یشود روزگار ، که گفته می»فهیوظ« یھفتگ ۀینشر

چاپ  یخالص» الجمعة«کتاب  ۀاز استاد قلمداران در ترجم یاشت، مقاالتپشت سر د
ھم بود،  ینیاز مباحث مربوط به حکومت د یبرخ یحاو  ن مقاالت، کهیکرد که ا یم

به صورت کتاب درآمد. البته آقای خالصی مدتی بعد  ) یبعدھا تحت عنوان (ارمغان الھ
رات فکری او ییمرحوم قلمداران قرار گرفت و عالئم این تغ ۀتحت تأثیر افکار روشنگران

مشھود است. ھمچنین از تقریظ بلند و جامعی که عالمه بر کتاب اش  یدر آثار بعد
استاد نوشت، این تأّثر مشھود است؛ ایشان در بخشی از تقریظ خود  »ارمغان آسمان«
 سد:ینو یم

مانند استاد حیدر علی قلمداران در عصر غفلت و تجاھل مسلمین و  یجوان«
برد و مابین  یبه حقایق اسالمی م یفراموشی تعالیم اسالمی، بلکه در عصر جاھلیت، پ

 .١٨٤جلد دوم حکومت در اسالم، ص -١
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منتشر  یریجاھالن ُمعاند، این حقایق را بدون ترس و ھراس، با کمال شجاعت و دل
 ».ود؟توان نم ید. چگونه ادای حق این نعمت را مینما یم

که به شھرھای عراق، به ویژه کربال نمود، عالوه بر  ییاستاد قلمداران در سفرھا
الدین شھرستانی، مؤلف کتاب  ھبةعالمه خالصی با عالمه کاشف الغطاء و عالمه سید 

ھای  ی یافت. وی عالوه بر نامه نگارییز مالقات نمود و آشناین »الھیئة واإلسالم«
 یبرخی مسائل کالم ۀداشت، با عالمه شھرستانی ھم دربار که با عالمه خالصی فراوانی

 کرد. از طریق نامه، مباحثه و مناظره می

 (ره)مھندس مھدی بازرگان  -۲
مھندس بازرگان این  یبا آقااش  ییآشنا ۀکرد، نحو یآن گونه که خود استاد نقل م

اتوبوس  یک روز که برای برگشت از روستا به قم در کنار جاده منتظر«گونه بود: 
ک اتومبیل شخصی که چند مسافر یایستاده و مشغول مطالعه بودم، متوجه شدم 

داشت، به عقب برگشت و جلوی بنده که رسید آقایان تعارف کردند که سوار شوم. در 
ا آن یاز سرنشینان آقای مھندس مھدی بازرگان است که گو یکیمسیر راه فھمیدم که 

مسؤولیت صنعت نفت ایران را به عھده خورشیدی)  ۱۳۳۱ا ی ۱۳۳۰موقع (سال 
گشتند. آقای بازرگان به  یداشتند و به ھمراه آقای مھندس یدالله سحابی از آبادان بر م

روستا کنار جاده  یدر حوال یدم شخصیبنده گفتند: برای من بسیار جالب بود که د
 ». ستاده و غرق در مطالعه استیا

که  یید و بارور ساخت، تا جایان آن دو پاشیو موّدت را در م ین اتفاق، بذر دوستیا
» حکومت در اسالم«خود از کتاب » بعثت و ایدئولوژی«مھندس بازرگان در کتاب 

استاد قلمداران نیز » ارمغان آسمان«فراوان نمود. ھمچنین کتاب  ۀاستاد استفاد
 یعتیشر ید که برای دکتر علیبعدھا مورد توجه و پسند مھندس بازرگان واقع گرد

بازرگان پس از آزاد شدن از  یصف آن را گفته بود. گفتنی است که مھندس مھدو
 دار با آقای قلمداران به قم آمدند.یزندان، حد اقل دو بار برای د

 .(ره) یعتیشر یدکتر عل -۳
 استاد قلمداران را دیده بود و پس از شنیدن وصف کتاب» ارمغان الھی«وی کتاب 

از زبان دانشمندان و دانشجویان روشنفکر دانشگاه، به ویژه مھندس  »ارمغان آسمان«
ن امر باعث شد که دکتر شریعتی در آذر ید. ھمیبازرگان، بیشتر جذب افکار استاد گرد
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ای در این خصوص از پاریس برای استاد قلمداران بنویسد  شمسی، نامه ۱۳۴۲ماه سال 
که - یادگاران ماناوی در کتاب  ۀنام . (متندو تقاضای ارسال کتاب مذکور را بنماین

 سایت حیدر علی قلمداران درج شده است).  و نیز وب -مرحوم شریعتی است ۀیادنام
بعدھا که دکتر شریعتی به ایران بازگشت به یکی از دوستان خود، آقای دکتر 

ی داشت) گفته بود که: یاخروی (که با استاد قلمداران از دوران فرھنگ قم آشنا
دار او ھستم، یدر جھت بخشیدن به افکار من دارد و مشتاق د ین سھم بزرگقلمدارا

دار محقق نشد و دکتر یدار را بدھید. اما متأسفانه این دید ترتیب این دیتوان یاگر م
 .شریعتی به دیدار معبودش شتافت؛ خدایش بیامرزد!

 (ره)استاد مرتضی مطھری  -۴
م یپنھان به استاد قلمداران داشت، ولی از بای  وی نیز از جمله اشخاصی بود که عالقه
کرد. طبق اظھار مرحوم  اش را علنی نمی سرزنش ھمکیشان روحانی خود، عالقه
ک مالقات کوتاه یسخنرانی، آقای مطھری در  ۀقلمداران، یک شب پس از خروج از جلس

َبه «ه بود: به آقای قلمداران گفت -پایید در حالی که با احتیاط اطراف خود را می -خیابانی
 ».ار خوب بودیَبه آفرین آقای قلمداران! کتاب ارمغان آسمان شما را خواندم حظ کردم، بس

 (ره)ن علی منتظری یت الله العظمی حسیآ -۵
ھای پیش از انقالب با مرحوم قلمداران دوستی و موّدت  آن فقیه عالی مقدار از سال

نوع نگرش و تفکر دینی وی را خاصی داشت و بدون آنکه به دیگران ابراز نماید، 
 پسندید. شواھد این مّدعا از این قرارند:. می

آقای قلمداران را در  ُخمسکه آقای منتظری قضیه چاپ شدن کتاب  زمانی الف)
ریال  ۱۰۰۰آقای مھدی ھاشمی (برادر دامادش) مبلغ  ۀاصفھان شنیدند، به وسیل

 .اب خمس!فرستاده و گفته بودند: این ھم سھم ما برای چاپ کت
گفتند: وقتی آقای منتظری کمی قبل  بنده خاطرم ھست که مرحوم قلمداران می

عشقعلی قم آمدند.  ۀشان در محل از پیروزی انقالب از زندان آزاد شدند، به منزل
که بنده برای دیدار وی بدانجا رفتم، پس از ابراز شادمانی بسیار از دیدار  ھنگامی

شیرین خود  ۀکرده و با خنده و لھج -اغلب طلبه بودندکه -یکدیگر، روی به اطرافیان 
را از دست ما گرفتند و ما را  خمسفرمودند: ایشان ھمان آقای قلمداران ھستند که 

 .محروم کردند!
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استاد در موضوع  ۀسابق استثنایی و بی ۀشود آن فقیه بزرگوار به نظری لذا معلوم می
فقط به خمس در غنایم جنگ قائل دانسته که وی  خمس، نیک واقف بوده، یعنی می

 بوده است. 
ھا پیش از انقالب کتاب معروف،  استاد قلمداران، آقای منتظری سال ۀبه فرمود ب)

استاد را به عنوان تئوری حکومت  »حکومت در اسالم« ۀسابق جنجال برانگیز و بی
 است. کرده آباد تدریس می دینی، به طالب خویش در نجف

که آقای قلمداران، پس از سه  زمانی ۶۷تا  ۶۳ھای  بین سالشایان ذکر است در  ج)
مغزی در بستر بیماری بودند، آقای منتظری ابراز لطف نموده و چند بار  ۀبار سکت

پرسی نزد استاد  ایشان بود، برای عیادت و احوال ۀمتوالی یک روحانی را که نمایند
م. ن آن دو استاد مرحوفرستادند. این ھم یکی دیگر از عالئم دوستی و محبت مابی

 خدایشان بیامرزد!.

 جریان ترور و دیگر حوادث ناگوار زندگی استاد *
(بررسی نصوص  »شاھراه اتحاد«و » خمس«دو کتاب  ۀانیپس از انتشار مخف -۱

، یاز آیات عظام قم به نام شیخ مرتضی حائر یکیش از پیروزی انقالب، یپ یامامت) و کم
قم، به وسیله شخصی از آقای  ۀیعلم ۀمؤسس حوز یعبدالکریم حائرفرزند آیت الله شیخ 

 ۀقلمداران خواسته بود که به منزل ایشان برود. فردای آن روز که آقای قلمداران به خان
د؟ یا را شما نوشتهنصوص امامت  د: آیا کتابیگو یرود، ایشان به استاد م یم یآقای حائر

ام اما در کتاب که اسم بنده به چشم  ننوشتهم من یگو یدھد: بنده نم یاستاد پاسخ م
ف این کتاب به قتل یگوید: ممکن است شما را به سبب تأل می یخورد! آقای حائر ینم

ن که انسان به یباالتر از ا ید: چه سعادتیگو یبرسانند! آقای قلمداران ھم در پاسخ م
د ھمه را یتوان ید: اگر شما میگو یم یاش کشته شود، سپس آقای حائر دهیخاطر عق

دھد: در اختیار بنده  ید! ایشان پاسخ میا بسوزانیآوری نموده و در خاک دفن کنید  جمع
د ھمه را خریداری کنید و یتوان یاند، شما اگر م در تھران چاپ کرده یگریست، افراد دین

در این کشور چاپ و  یگر ید! از طرفی، این ھمه کتاب کمونیستی و تبلیغ بھائیبسوزان
 .د؟!یکن یآنھا اقدامی نم ۀشود، چرا شما دربار یر ممنتش

شمسی، شب  ۱۳۵۸باری، پس از گذشت چند ماه از پیروزی انقالب در تابستان 
که استاد طبق عادت ھر سال، تابستان را در -قمری  ۱۳۹۹بیستم رمضان سال 
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 جوان مزدوری که از جانب کوردالن متعصب فتوا گرفته -گذراند یجان میزیروستای د
استاد شد و در حالت خواب سر او را  ۀمه شب وارد خانیو تحریک و مسلح شده بود، ن

بسیار کم، گلوله فقط  ۀھدف گرفته و شلیک کرد و گریخت، لیکن علی رغم فاصل
 پوست گردن ایشان را زخمی کرد و در کف اتاق فرو رفت.

از قم نزد او  یکه از خود استاد نقل شده، روز قبل از حادثه جوان یطبق اظھارات
الذکور  کتاب فوق ۀای عقاید و نظریات ایشان، به ویژه دربار آمده بود و در مورد پاره

ا بررسی نصوص یشاھراه اتحاد  وخمس کرده بود! بدون شک تألیف کتاب  یسؤاالت

 این ترور بوده است. یقو ۀزی، انگامامت
که از اوایل انقالب  - ای ھای زنجیره ست اگر نام استاد در لیست قتلیراه ن یُپر ب

ت یقرار گیرد، که البته در مورد وی، نافرجام ماند! در ھر صورت مش -شکل گرفته بود
ن خاطر یو تقدیر الھی مرگ استاد قلمداران را در آن زمان اقتضا نکرده بود؛ به ھم

 لَّن قُل﴿داد و معتقد بود که:  یاستاد رفت و آمدش به روستا و فعالیتش را ادامه م
 ٓ ُ ٱ َكَتَب  َما إِ�َّ  يُِصيبََنا  .]٥١[التوبة:  ﴾...َ�َا �َّ

طبق شواھد موجود، در شب حادثه، فرد ضارب با استفاده از تاریکی شب و باز بودن 
کند.  یمنزل استاد شده و البالی درختان کنار دیوار کمین م ۀدرب خانه، وارد باغچ

کمری  ۀاند، با چراغ قوه و اسلح تهکند ھمه به خواب رف یشب که اطمینان م یھا مهین
وارد اتاق خواب استاد شده و به طرف سر استاد نشانه رفته، شلیک کرده و پا به فرار 

ھا بیرون آمده و به کمک پسرھا، استاد را که  گذارد. اھالی روستا سراسیمه از خانه یم
رسانند.  یقم م کامکارخون از گردنش جاری بوده به کنار جاده برده و به بیمارستان 

خواندند، به منزل استاد مراجعه  یم یچند روز بعد دو جوان که ظاھرًا درس طلبگ
رند؛ پس از رفتن، پسر آقای قلمداران آنھا را تعقیب یگ یرا م یکرده و سراغ احوال و

علمیه قم در  ۀاز مدارس طالب حوز یکیبیند که آنھا وارد  کند و با کمال تعجب می یم
 دند!.یاضی گردیخچال ق ۀمحل

تلخ دیگر در زندگی استاد، فوت ناگھانی سومین پسرش در فروردین ماه  ۀحادث -۲
خروج اتوبوس از جاده بود که باعث تألم روحی عمیق  ۀشمسی در سانح ۱۳۶۰سال 

مغزی آن مرحوم در اسفند ماه  ۀای که پس از این حادثه، سکت گردید. به گونه یو
و تحّرک جسمی محروم ساخت و دیگر نتوانست  یقلم یاھ تیھمان سال، او را از فعال

 رھا نساخت. نکار تألیف را ادامه دھد، لیکن مطالعه را حتی االمکا
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تلخ زندگی استاد قلمداران، دستگیری و حبس او در زندان ساحلی  ۀدیگر واقع -۳
، یک روز که من ۱۳۶۱در مھر ماه سال «فرمود:  یقم بود. از خود استاد شنیدم که م

تخت خوابیده بودم، دو نفر از طرف  یدر منزل رو یدر پ یمغزی پ ۀدر اثر دو سکت
ت با انقالب اسالمی با یضد یدادگاه انقالب قم به منزل ما آمدند و بنده را به اتھام واھ

م را بردارم! سپس یم با خود بردند و حتی اجازه ندادند داروھایھا مقدار زیادی از کتاب
ر انداز در سلول یک پتوی زیکه فقط  یقم منتقل کردند و در حالمرا به زندان ساحلی 

سلول تا صبح از سرما به دیوار چسبیدم و شام ھم  ۀشیداشتم به علت شکسته بودن ش
از زندانیان از سھم  یکیرا سایر زندانیان غذاھا را چپاول کردند! فقط یبه من نرسید، ز

ن منوال بود، لذا آن روز را یھم غذای خودش مقداری به من داد. صبح ھم اوضاع به
 ت روزه کردم. ین

البته فرزندانم جریان دستگیری و زندانی شدنم را به منزل آیت الله العظمی 
ک وقت دیدم چند نفر یمنتظری، که آن زمان قائم مقام رھبری بودند، اطالع دادند؛ 

، صبح ھمان روز یتوأم با احترام و عذرخواھ یپاسدار به سلول ما آمدند و با دست پاچگ
ام اطالع دادند برایم لباس بیاورند، سپس با گرو  مرا از سلول بیرون آورده و به خانواده

 ».گرفتن سند مالکیت منزل، بنده را آزاد کردند
حال تصور کنید اگر مرحوم استاد، عالوه بر لطف و عنایت خداوند متعال، دوستی 

ز ایشان حمایت کند، با آن حال داشت که ا یمانند آیت الله العظمی منتظری نم
 آمد؟!. یو بدون داروھای الزم، در شرایط آن سلول چه بر سرشان م یماریب

نمایشگاھی در گلزار  ۱۳۷۴اد آوری است که اداره اطالعات قم در سال یالزم به 
که چند اثر از استاد قلمداران  »!خاموش یھا مجاھدت«شھدای این شھر برپا کرد به نام 

ای از افکار و عقاید انحرافی، به نمایش گذاشته بود. نیز در کنار آنھا،  را به عنوان نمونه
 .خورد! یبه چشم م (ره)اسناد و مدارکی علیه آیت الله العظمی منتظری 

 اخالق واال و آزادَمنشی استاد *
کردار، عابد، زاھد، شجاع،  ، عفیف، راستوایشان در طول زندگی، شخصی راستگ

که به نحوی با ایشان ارتباط نزدیک  یکسان ۀاللھجه بود و ھم سخاوتمند و صریح
اعتناء به خوراک و پوشاک  یتکلف و ب یه، بیرایپ یاند ایشان را انسانی واال، ب داشته

و سایر بزرگان دین اقتداء  ÷شناختند. گویا استاد در این راستا به ھم نامش علی  یم
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به زندگی سلِف صالح و پیشگامان  یادیاز لحاظ سادگی، شباھت زاش  یکرد و زندگ یم
 راستین اسالم داشت.

توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و  یکه م یاو با وجود
تحقیقات وافرش، قبل و بعد از انقالب، به مناصب و مدارج دنیوی دست یابد و برای 

عش، یفراھم آورد، اما مشی زاھدانه و طبع من یمرّفھ ۀاش زندگی و آیند خود و خانواده
ه و یش گرفتن تقیبه متاع و حطام دنیا و در پ لمانع گرایش او به قدرت زمان و نی

مصلحت و جّو حاکم ذبح  یھمراھی با خرافات و اباطیل گردید، و ھرگز حقیقت را در پا
یا را فدای حق و حقیقت نمود؛ که البته به تبع نکرد، بلکه نام و نان و متاع زود گذر دن

مھری و  آن بزرگوار، افراد خانواده و وابستگان نزدیکش نیز به انحاء گوناگون مورد بی
طرد مسئوالن حکومتی واقع شده و از داشتن موقعیت اجتماعی شایسته، محروم 

 گردیدند.

 آثار و تألیفات استاد *
ھا و مجالت مختلف به  ای که در روزنامه دهیعداستاد قلمداران عالوه بر مقاالت 

ارزنده  یھا کتاب یف و ترجمه نیز دارد که ھمگیرساند، تعداد قابل توجھی تأل یچاپ م
 ای است. آثار وی به قرار زیر است: و محققانه

كُحلُ البرص يف سرية «بخشی از کتاب  ۀاستاد، ترجم ۀاولین اثر چاپ و منتشر شد -۱

اج شیخ عباس قمی است که حاوی اخالق و کردار پیغمبر بزرگوار اثر ح »خري البرش

اشعار عربی کتاب  ۀباشد. خود استاد از جمله امتیازات آن را ترجم می صاسالم
شمارد که در نظر ارباب ادب از اھمیتی خاص برخوردار است.  مذکور به فارسی بر می

 انتشار یافته است. ۲۵و  ۱۳۲۴ھای  این ترجمه در سال
از آثار عالمه خالصی است. این  یکیکه » محمديةـمعارف الـال«کتاب  ۀرجمت -۲

در قم » استوار« ۀروزنام ۀشمسی ترجمه و در چاپخان ۱۳۲۸کتاب در فروردین سال 
 چاپ و منتشر شده است.

خالصی که تقریبًا  ۀعالم »إحياء الرشيعة يف مذهب الشيعة«سه جلد کتاب  ۀترجم -۳
، ۱۳۳۰ یھا در سال» آئین جاویدان«توضیح المسائل بوده و با عنوان  ۀک رسالیشبیه 

 به چاپ رسیده است. ۳۷و  ۳۶
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اثر  »اإلسالم سبيل السعادة والسالم«کتاب  ۀترجم» ا احکام اسالمیآئین دین « -۴
حکمت قم چاپ و  ۀشمسی توسط چاپخان ۱۳۳۵خالصی؛ این کتاب نیز در سال  ۀعالم

 منتشر شده است.
در شرح علل و عوامل ارتقاء و انحطاط  »ارمغان آسمان«تألیف کتاب مشھور  -۵

 ۀشمسی، که قبال به صورت سلسله مقاالتی در روزنام ۱۳۳۹مسلمین، در سال 
 شده است. یچاپ و منتشر م» وظیفه«

در اثبات وجوب نماز جمعه، این کتاب که ترجمه کتاب  »ارمغان الھی« -۶
 افت.یشمسی انتشار  ۱۳۳۹عالمه خالصی است، در سال  »الجمعة«

 شمسی. ۱۳۴۰در سال  »عظیم اسالمی ۀا کنگریحج « -۷
نویس آن با خط مرحوم استاد  که دست »مالکیت در ایران از نظر اسالم« ۀرسال -۸

 باقی مانده و ھنوز چاپ نشده است.
 ق).  ۱۳۸۲اثر عالمه خالصی (» ینیقیام مقدس حس ۀفلسف«کتاب  ۀترجم -۹

 ۱۳۴۴در سال  »حکومت در اسالم«جلد اول کتاب ارزنده و معروف  -۱۰
ت تشکیل حکومت از یفیمبحث، اھمیت و ک ۶۸ یق منتشر شد و ط ۱۳۸۵شمسی/

ل یبد یسابقه و ب ینظر اسالم را بررسی کرده است. این کتاب تا آن زمان در نوع خود ب
ا نمود که تا کنون نیز نظیر آن در ایران تألیف نشده است. توان به جرأت ادع یبود و م

ای خواندنی و تا حّدی  (قابل ذکر است که حجت االسالم رسول جعفریان مقاله
نوشته » حیدر علی قلمداران و دیدگاه او در باب حکومت اسالمی«منصفانه، تحت عنوان 

 که در وب سایت شخصی وی نیز موجود است).
فرمود: آیت الله منتظری این کتاب را قبل از انقالب در  یه که ماز استاد شنیده شد

داده است.  ینجف آباد اصفھان به عنوان تئوری حکومت اسالمی به طالب درس م
 تألیف این کتاب را استاد چنین بیان داشته است:  ۀزیانگ

قمری مطابق ھیجدھم  ۱۳۸۴در شب دوشنبه بیست و ھفتم محرم الحرام سال «
که بر حسب عادت برای تھجد  ، ساعت یک بعد از نیمه شب، ھنگامی۱۳۴۳ خرداد ماه

شد که گویی با چند نفر در صحرای کربال ھستیم  مخاستم، در عالم رؤیا مشھود بر می
شریف او در زمین به  ۀنمود که وجود اقدس حسینی از دنیا رفته و جناز یو چنان م

کسانی ھم با من ھمکاری خواھند کرد.  د او را غسل دھم، و ظاھراً یمانده و من با یجا
من در صدد بر آمده و خود را آماده برای غسل دادن آن بدن مطّھر نموده و لنگی بر 
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خود پیچیده مھیا گشتم، و در این حال از این پیش آمد بسی مفتخر بودم که عالوه بر 
درک فضیلت تغسیل جسد أطھر حسینی، شکل و شمایل حقیقی و صورت مبارک آن 

خواستم ھر چه زودتر خود را به آن  .. بالعیان خواھم دید، و در حالی که می.اب راجن
بدن نازنین برسانم و مشغول تغسیل شوم، رعایت احترام را الزم دیدم که قبًال وضو 

که مقدمات وضو را  گرفته آنگاه متصدی چنین عمل پر افتخاری شوم. در حینی
شریف که  ۀب مبارک را بر نوشتن این رسالچیدم از خواب بیدار شدم، و این خوا می

حقیقی  ۀاوھام و خرافات از پیکر مقدس اسالم و نمایاندن چھر یحقًا شستشوی گردھا
آن به قیام تھجد اقدام نمودم،  ۀطلعت نورانی دین مبین است، تعبیر نمودم و به شکران

برای تألیف این در این موضوع تھیه و آماده  ییھا ادداشتیو الحمدلله؛ و پس از آنکه 
 یعنیرساله کرده بودم، پس از وقوع این رؤیای مبارک بال فاصله صبح ھمان روز 

که تعطیالت تابستان را  یجان قم، ھنگامیزید ۀیدر قر ۱۳۴۳ھجدھم خرداد ماه 
 ».گذرانیدم، به کار تألیف این رساله پرداختم یم

افت. این یانتشار  یبیشمسی در قطع ج ۱۳۴۴در سال  »آیا اینان مسلمانند؟« -۱۱
خالصی در بیمارستان است که در سال  ۀعالم ۀت نامیوص ۀکتاب کم حجم، ترجم

سلمون؟«ھجری قمری به منشی خود امالء فرمود و بعدًا تحت عنوان  ۱۳۷۷ م مُ ل هُ » هَ
که » ایران در آتش نادانی«کوتاھی است به نام  ۀآن، رسال ۀمیبه چاپ رسید. نیز به ضم

رُ فتنةِ اجلهل يف إيران«از کتاب  ییھا قسمت ۀترجم  باشد. یاثر عالمه خالصی م »رشَ
ای  که رّدیه »راه نجات از شّر ُغالت«پنج قسمتی  ۀمجموع -۱۶و  ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲

 ۱۳۵۴تا  ۱۳۵۰ یھا تألیف آیت الله نبوی، در بین سال» امراء ھستی«است بر کتاب 
، در اثبات اینکه فقط علم غیب شود: الف) ینوشته شده، و مباحث ذیل را شامل م

بحث در والیت و حقیقت باره؛ ب)  ھای مفصل در این خداوند عالم به غیب است، و بحث
، حاوی مباحثی در رّد بحث در شفاعت(که تا کنون مستقًال چاپ نشده است)؛ ج) آن 

کتاب  ۀمی[که به ضمان یبحث در غلّو و غالمردم؛ د)  ۀشفاعت مصطلح در میان عامّ 
، که به نام قِت زیارت و تعمیر مقابریبحث در حقشفاعت به چاپ رسیده است]؛ ھـ) 

 ۀکه یک بار به صورت مستقل و بار دوم به ضمیم» زیارت قبور«یا  »زیارت و زیارتنامه«
 برقعی منتشر گردیده است. ۀعّالم» خرافات وفور در زیارات قبور«کتاب 

مندان تذکر  وشن شدن ذھن محققان و عالقهآنچه که در اینجا الزم است برای ر
در ابتدای » بحث در والیت و حقیقت آن«کنند  داده شود، این است که اکثرًا فکر می
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که در سایت عقیده نیز موجود است، درج » راه نجات از شّر ُغالت«چاپ جدید 
ایی اند، که خط گردیده؛ از این رو، آن را به عنوان فصل اول تا چھارم، معرفی کرده

) در ابتدای بخش اول راه نجات از شّر غالت /بیش نیست! زیرا استاد قلمداران (
) که حاوی مبحث اختصاص علم غیب به خدای متعال ۱۳۵۷(چاپ اول، قبل از سال 

 نویسد: باشد، در پایان فھرست مندرجات و پیش از مقدمه می می
بحث در  -۱ت، در خاتمه یاد آور است که این کتاب شامل پنج بحث مھم اس«

بحث در  -۳بحث در والیت و حقیقت آن.  -۲اینکه علم غیب خاّص خدا است. 
بحث در شناختن غلّو و  -۵بحث در زیارت و تعمیر مقابر.  -۴شفاعت و حقیقت آن. 

ترین آفات شریعت حضرت خیر البریات است؛ که  غالیان و فتنه و فساد آنان که از بزرگ
کافی،  ۀکارشکنی تابعین ُغالت و نداشتن بودج ورزی و متأسفانه به علت غرض

نتوانستیم جز بحث اول آن را به چاپ رسانیم و اگر توفیق خدا و کمک طالبان حق، 

ِ ﴿کتاب نیز به چاپ رسد،  ۀیاری کند، امید است که بقی  ب
ِۚ ٱَوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ َعلَۡيهِ  �َّ

�ِيُب 
ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ  .﴾٨٨تََو�َّ

شمسی با ھمکاری مرحوم مھندس  ۱۳۵۱؛ که احتماًال در سال »زکات« -۱۷
مھدی بازرگان در شرکت سھامی انتشار برای اولین بار به چاپ رسید و تا مدتی از 

مندان استاد، یعنی حاج  انتشار آن جلوگیری به عمل آمد. بار دوم نیز یکی از عالقه
یکی از مسائل واجب بعد «تحت عنوان احتیاطًا آن را با نام خویش  (ره)احمد نواندیش 

 -برخالف بیشتر علمای شیعه -به چاپ رسانید. استاد قلمداران »از صالة در اسالم
دانست و بر اساس آیات  چیز ناچیِز کمیاب در این روزگار نمی ۹زکات را منحصر به آن 

نصاب  ھای فرد مسلمان را که به حّد  اموال و دارایی ۀقرآن، معتقد بود که زکات، کلی
 گردد.  زکات رسیده باشد، شامل می

گذاری استاد در پایان مقدمه بر  در کتاب و سّنت؛ چنان که از تاریخ »خمس« -۱۸
شمسی) نگارش یافته است، اما به علت  ۱۳۵۳قمری ( ۱۳۹۶آید، این اثر در سال  می

حساسیت روحانیت شیعه نسبت به موضوع خمس، کتاب تحویل چاپخانه نگردید. لذا 
ھای دستی  مان موقع تعدادی از ھمفکران استاد در اصفھان آن را با ھمان ماشینھ

قدیمی تایپ نموده و با ھزینه خودشان پلی کپی، تکثیر و منتشر کردند. پس از چندی، 
توسط اشخاصی ھمچون آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سید حسن امامی اصفھانی، 

بر این کتاب نوشته شد که استاد قلمداران پاسخ  ییھا رضا استادی اصفھانی و...، رّدیه
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کتاب خمس مذکور نموده است، که  ۀمیھا را نوشته و سه تای آنھا را ضم آن رّدیه ۀیکل
موجود در اینترنت، فاقد آنھاست. ناگفته نماند  ۀچاپ جدید ویرایش نشد ۀالبته نسخ

دانست و  میانفال را فقط مخصوص غنایم جنگ  ۀکه استاد، خمس مذکور در سور
خود، در صورت رسیدن میزان  ۀمعتقد بود که مسلمانان برای حسابرسی مالی ساالن

ھای نقدی و ارباح  اموالشان به حّد نصاب معین، باید زکات بپردازند. مثًال زکات دارایی
 مکاسب/ سود تجارت، یک چھلم است! 

یت شدید ؛ این کتاب ھم به سبب حساس»نصوص امامت«یا  »شاھراه اتحاد« -۱۹
روحانیت شیعه نسبت به موضوع آن، به صورت تایپ دستی تکثیر و مخفیانه منتشر 

در تھران این امر را به عھده داشتند.  یمندان و شد. اما نه توسط استاد، بلکه عالقه
روی ھم رفته، این کتاب چھار بار ویرایش و چاپ شده است. این کتاب حاوی بررسی 

ساعده، و موضوع  یبن ۀفیسق ۀھمچون واقع صحوادث پس از رحلت رسول خدا
 باشد. یم امامت جانشینی پیامبر اسالم و بحث جنجال برانگیز

چند سال قبل از پیروزی انقالب، » یذبیح الله محالت«شخصی روحانی به نام  -۲۰
امام جماعت سابق مسجد گذر وزیر  -) /( ید ابوالفضل برقعیکتابی در رّد عالمه س

و مطالبی » غدیر ۀضرب شمشیر بر منکر خطب«نوشت تحت عنوان  -دفتر تھران
سطحی و خالف حقیقت در آن جزوه درج کرد. استاد قلمداران نیز در جواب آن 

ای  تحریر کشید که نسخه ۀبه رشت »!یک دھاتی به آقای محالتیجواب «ای به نام  رساله
 ایت عقیده و وبالگ حیدر علی قلمداران موجود است.از آن در س

تویخمس از نظر حد« -۲۱
َ
س ینو دست ۀای است حدود چھل صفح ؛ جزوه»یث و ف

به صورت محدود انتشار  »دو رساله«پیشین تحت عنوان  ۀکه یک بار به ھمراه رسال
ر جداگانه یافته است، اما به لحاظ آنکه نیاز به بازنگری و ویرایش دارد مجددًا به طو

 منتشر خواھد گردید.
؛ در »وظایف حکومت در اسالم«با نام » حکومت در اسالم«جلد دوم کتاب  -۲۲
ه به بررسی وظایف حکومت و حاکم اسالمی کافت یشمسی انتشار  ۱۳۵۸سال 

پردازد. الزم به ذکر است که استاد شرح ترجمه و تألیفات خود را در پایان ھمین  می
 است.کتاب بیان داشته 

* * * 
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این بود شرح کوتاھی از زندگی، عقاید و آثار استاد حیدر علی قلمداران. اما قابل 
، ینیذکر است که استاد عالوه بر تألیف و تصنیف و ترجمه و نوشتن مقاالت د

ھا و جلسات تحقیقی بسیاری نیز در شھرھای تھران (مسجد گذر وزیر دفتر،  یسخنران
)، تبریز و اصفھان داشتند. ھمچنین طی یابوالفضل برقع دیدر زمان امامت آیت الله س

صورت  یو عقیدتی در و یرکه ھنوز تحّول فک یدر زمان-شان به کربال  یاز سفرھا یکی
ایراد فرموده که  ÷در روز عاشورا سخنرانی مھمی در صحن امام حسین -نگرفته بود

 آمده است.» زیارت و زیارتنامه«متن آن در کتاب 

 وفات *
ھا تحمل  نظیر ایران زمین، پس از سال علمی کم ۀدانشمند محقق و چھراین 

زندگی، مجاھدت در راه نشر احکام و حقایق دین مبین اسالم و  یھا مشقات و رنج
وار بود، در روز جمعه  وبیفرسا، که توأم با صبری ا طاقت یماریتحمل ھشت سال ب

قمری در سن ھفتاد و شش  ۱۴۰۹رمضان المبارک  ۲۹بعد از سحرگاه  ۱۵/۲/۱۳۶۸
اش به آسایش ابدی نایل گشت و  گانهیسالگی دار فانی را وداع گفت و با لقای معبود 

مراسمی ساده و عاری  یای از دوستان و ھمفکرانش و ط عصر ھمان روز با حضور عده
تشریفات خرافی زائد، در قبرستان باغ بھشت قم، در نزدیکی قبر  از ھر گونه بدعت و

 پسر مرحومش به خاک سپرده شد.
از درگاه قدس ایزدی صمیمانه امید آن داریم که راه طی شده اما نیمه تمام آن راد 

توحیدی را با  ۀمصلح و احیاگر عقیده و اندیش ۀدین، و آن عالم ۀشجاع عرص دمر
، به سر انجام مطلوب و مورد رضای خویش برساند؛ و از جایگزینی دعوتگری دیگر

 نماییم. قدر مسألت می حضرتش رحمت و غفران واسع برای آن استاد عالی
 

 ک تــن کــمیــاز شــمار دو چشــم، 
 

ـــیش   و زشـــمار خـــرد، ھـــزاران ب
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 عالم به غیب بودِن امامان از نظر قرآن و أئّمه

ون، عالم یکان وما کعاِلم به ما  ،ند امامیگو یه مکان ین مّدعیا یاّدعا دید دیبا کنیا
 ذاب است؟کا غلط و یح و راست یان است از نظر قرآن و خوِد امامان تا چه حّد صحکام

ٓ  ُقل﴿د: یفرما یگونه أمر م نیبد صغمبر آخر الّزمان یپجھان به  یخدا قُوُل  �َّ
َ
 أ

ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ
َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
تَّبِعُ  إِنۡ  َملٌَكۖ  إِّ�ِ  َلُ�مۡ  أ

َ
 َما إِ�َّ  �

ۚ  يُوَ�ٰٓ   ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل  إَِ�َّ
َ
فََ�  ِصُ�ۚ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ُرونَ  أ  ی(ا«] ٥٠ [األنعام: ﴾٥٠ َ�َتَفكَّ

دانم  یب نمیز من غیاست و نه خزائن خدا در نزد من کم یگو یمحّمد) بگو: من به شما نم
ور و کا ینم آک یشود متابعت نم یم یچه به من وح ام، من ُجز آن ه من فرشتهکم یگو یو نم

 .»د؟یشیاند یاند چرا نم ینا مساویب
چه  فه آنیۀ شرین آیر ایدر تفس یعین دانشمند و مفّسر شیتر بزرگ یخ طوسیمرحوم ش

را أمر  صغمبر خود محمد یپ یتعال یخدام یگو یمن م«ن است: یاش ا سد ترجمهینو یم
ه خزائن خدا در نزد من است تا بدان کم یگو ید: من نمیه به بندگان او بگوکفرمود 

دانم تا شما را  یه مخصوص خداست من آن را نمکب ھم یگردانم و علم غ یشما را غن
از مرگ و س پمر زنده شدن اه خدا از کن اندازه ینم، من ھمکتان آشنا  یایبه مصالح دن

ه کستم ین یز من مّدعیدانم، و ن یاد داده است میمرا  کر ذلیأمر بھشت و جھّنم و غ
د من یشناس یه شما حسب و نسِب مرا خوب مکھستم  یرا من انسانیام ز من فرشته

 یه خدا به من وحکچه را  ز من ُجز آنیستم! و نیفرشته قدرت دارد قادر ن یکبدانچه 
ه فرشته از جانب خداوند است، و کن کان یمردم ب یز براین نم وک ینم یرویپفرموده 

 .)١(»ستیه به افصاح اشاره و داللت نکاست  یان خاصّ یب یوح
ن جھت مأمور یغمبرش را بدیپخدا «سد: ینو یم (ره) یخ طوسیس مرحوم شپس

ردند ک یسیان دربارۀ عیحیه مسکرا  ییرد تا دربارۀ او ھمان اّدعاکن مطلب یگفتن ا

 .٦١٣، ص ١الّتبیان، چاپ تھران، ج  -١
                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٤

رد کس او را أمر پاورند، سین بییاپه استحقاق ندارد ک یز او را از منزلتینند، و نکناّدعا 
ه عارف به خدا و ک یسکا آن یآ یعنیاند؟  سانیکور ھر دو کنا و یا بید: آیه به مردم بگوک

قت یس در حقپسان ھستند؟ ھرگز؟! یکنش ین اوست با جاھل به خدا و دیعالم به د
خ ادامه ینش قرار داد. شیعارف به خدا و د یبرا ینا را َمَثلیجاھل و ب یور را َمَثل براک
ه از کستم یمن فرشته ن یعنیام  ه فرشتهکم یگو یه من نمک نیھمانا مراد از ا«دھد:  یم

ه کن یۀ مقّربکه مالئک نم چنانکب او، عمل بندگان خدا را بتوانم مشاھده یو غ یأمر إلھ
 ).یخ طوسیش شیان فرمایاپ( »اند، بوده باشم نیھا و زم وت آسمانکمخصوص مل

ه به کدھد  یغمبرش به او دستور میپروردگار سبحان دربارۀ په کۀ قرآن است ین آیا
ست یداند و فرشته ھم ن یب نمیغمرش علم غیپه کند کان ین مطلب واجب را بیمردم ا

 .فرشته را ندارد! یکقدرت  یعنی
تاب خود کن یدر بھتر یعین عالم شیتر ه بزرگکاست  یرین تفسیتر ن ھم مھمیو ا

 م.ینک یبدان اضافه نم یزیآورده است و ما چ
ات یفّر کعه را با ین عالم شیر بزرگترین تفسیفه و ایۀ شرین آیحاال خود شما مضمون ا

ه خدا دارد و کرا  ید ھمان علمیگو یه مکستم! یقرن ب یت الله الُعظماین آیا

ّ�َِك  َعن ُزُب َ�عۡ  َوَما﴿د: یفرما یم �ٖ  َقالِ ّمِثۡ  ِمن رَّ  ٱ ِ�  َذرَّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما ۡص  َوَ�ٓ  ءِ لسَّ

َ
 َغرَ أ

ٰ  ِمن �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�
َ
بِ�ٍ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�َ أ ب یغ یه داناک ییخدا] ٦١ونس:ي[ )١(﴾٦١ مُّ

تر، از او  ا بزرگیتر از آن و  کوچک یو حتّ  یا ن به قدر ذّرهیھا و در زم است، در آسمان
د ینید تا ببینکسه یباشد!! مقا یز میاء نیائّمه و اول یماند ھمان علم برا ینھان و دور نمپ

 ست.یا نیھست  کاو شر یھا گفته

ٓ  قُل﴿ د:یفرما یمتعال به رسول خود امر م یخدا مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ  إِ�َّ  َ�ًّ

ٓ  َما ۚ ٱ ءَ َشا ُ عۡ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ
َ
ِ�َ  َوَما ۡ�ِ �َۡ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ وٓ ٱ َمسَّ ۚ لسُّ ۠  إِنۡ  ُء نَا

َ
 إِ�َّ  �

خود  یمحّمد) به مردم بگو من برا ی(ا«] ١٨٨[األعراف: ﴾١٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ 
 یمن برا یعنیه خدا خواسته است (کچه را  ستم مگر آنین یگونه نفع و ضرر چیھ کمال

م مگر یرا از خود دفع ننما یچ گونه ضررینم و ھکتوانم جلب  ینم یگونه نفع چیخودم ھ
س در جلب نفع و که خدا به ھر کرا  یاریھمان اخت یعنیه خدا خواسته است کتا آن حّد 

تر و نه  کای، نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنھان نیست، و نه کوچ وزن ذّره و ھم -١
 ».] است تابی روشن [درج شدهکتر از آن چیزی نیست، مگر اینکه در  بزرگ

 

                                           



 ٣٥    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

نفع و  کن مالیش از ایخود، ب یبرا یس من حتّ پضرر داده است و در آن مسؤول است. 
م) و اگر من یشما جلب نفع و دفع ضرر نما یه بتوانم براک نیچه رسد به استم تا یضرر ن

به  یچ بدیردم و ھک یھا را به جانب خود جلب م یاز خوب یارینه بسیدانستم ھرآ یب میغ
 یآن از بشر، برا یه داناکن است یب ایداشتن علم غ یت قھریخاص یعنید (یرس یمن نم

نھان په از خلق ک ییھا یاز خوب یسکه کست یمعقول ند و یخود جلب نفع و دفع ضرر نما
ند) کبا خبر باشد و از آن احتراز ن یند و از ضررکاست علم داشته باشد و از آن استفاده ن

ه ک یگروھ یاران براکویکاران و بشارت دھندۀ نکت یستم ُجز ترسانندۀ معصین یسکمن 
 ].یو غال ک[نه مشر »اورندیمان بیا

غمبرش یپم: خدا یگو یمن م«رده است: کر ین تفسیه را چنیآ نیا (ره) یخ طوسیش
ستم ین یچ نفع و ضرریھ کخود مال یه من براکد ین بگویّلفکه به مکرد کرا مأمور 

در  یتعال یت خدایس مشپرده است، ک که خدا خواسته و مرا بدان مالکچه را  مگر آن
ت بر یه اگر مشک نیا ینفع و ضرر واقع است نه بر خود نفع و ضرر، برا که بر تملّ ین آیا

ر یامراض و اسقام و سا کشد و در آن صورت مال یم کشد، مال ینفع و ضرر واقع م
 د.یگرد یدھد، م یه خدا آن را انجام مکچه را  آن

ز ه خداوند مرا از اموال و اشباه آن اکم که من ھمان قدر مالکن است یه ایآ یمعن
شان قدرت تصّرف در آن را داده است یاند و بد کگر ھم مالیه مردم دک ییزھایھمان چ

ز ھمان یباشم و در ضرر ن یز ھمان قدر دارا مینند من نکخواھند تصّرف  یچه م ه آنک
گران یا به دیه با نفس خود انجام دھند کار داده یگر اختیه خداوند به مردم دکقدر 

 ار دارم.یقدر اختز ھمان یان رسانند من نیز

عۡ  ُكنُت  َولَوۡ ﴿ۀ یر آیو در تفس
َ
، »دانستم یب میو اگر غ« ]١٨٨[األعراف:  ﴾َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

ه چه کدانستم  ینه میب داشتم ھر آیه اگر من علم غکن است یه ایآ ید: معنایفرما یم
آورد،  یه سود مکان، لذا ھرچه را یز زیآورد و چه چ ینده سود میھا در آ ز از تجارتیچ
رات در یله اموال و خین وسیدم و بدیورز یان دارد، اجتناب میچه ز دم و از آنیخر یم

آماده  یو قحط یزمان سخت یبرا یو ارزان یشد و آن را در زمان فراوان یاد مینزد من ز
 د.یرس یفقر نم یعنی یو سخت یچ بدین صورت به من ھیردم، و در اک یم

دانستم در آن  یب میاگر من غ یعنیاست  گفته یفرموده: بلخ (ره)خ یگاه ش آن
ه ک نیداند. و ا یب نمیغ یرا ُجز خدا أحدینرسد ز یم را بدیم بودم و قدیصورت قد

۠  إِنۡ ﴿د: یفرما یغمبر میپاز زبان  یتعال یخدا نَا
َ
 ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٦

و  یاز عقاب و معاص یا ترسانندهن ُجز یمؤمن یمن برا :یعنی ]١٨٨[األعراف: 
ب یه عالم الغک نیستم بدون اینم، نک یض میه بر آن تحرکدھندۀ به بھشت  بشارت

 .(ره)] یخ طوسیش شیان فرمایاپ[. )١(باشم
غمبر ـ تا چه رسد به یپه دربارۀ کس کفه، آن یۀ شرین آیح ایه تصرکح بلیس به تلوپ

 .ست!ید، مؤمن نیب نمایعلم غ یگران ـ اّدعاید
ن یا یند، حاال چه مرضک ید مکید و تأییق و تأیقت را تصدین حقیا یات إلھیآ یتمام

ات یجھان در آ یه خداک یه در حالک(!) و نظائرش را گرفته است  یت الله الُعظمیآ
ه نه کزنند  یاد میات امامان ھمه فریخ حیغمبر آخر الّزمان و تاریپ یرۀ گرامیقرآن و س

ح قرآن، ھر یندارد و به تصر یب اّطالعیمتعال از غ یُجز خداس کچ یغمبر و نه ھیپ
ن یتر یتر از او قھر نییغمبر و چه پایپب اّطالع داشته باشد چه یه از علم غکس ک

س کچ یس ھپد، یخود جلب نفع و دفع ضرر نما یه براکن است یت آن علم ایخاص
گاھینون از اکتا  غمبر ویپرا در جلب نفع و دفع ضرر، یافته است، زین ین علم اّطالع و آ

ند امامان ھمان یگو ین شوربختاِن گمراه، میھذا ا اند. مع گر جلوتر نبودهیأئّمه از مردم د

ٰ ﴿ »ه خدا دارد!کرا دارند  یعلم �ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ�  ِب� َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ� َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  َوَ�  تِ َ�
 ٱ ِ� 

َ
 . ]٣ سبأ:[ ﴾ِض �ۡ�

ان گنندک مراهگِح ما أنزل الله و ین از صریات خدا و منحرفینندگان آک بیذکخدا ت
 د.یت فرمایعت حّقۀ خدا را ھدایمردم از شر

قُوُل  َوَ�ٓ ﴿د: یفرما یم÷ حضرت معبود در سورۀ ھود از زبان حضرت نوح
َ
 لَُ�مۡ  أ

ٓ  ِعنِدي ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ
َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َملَكٞ  إِّ�ِ  أ

َ
ِينَ  أ  َدرِيٓ تَزۡ  لِ�َّ

 ۡ�
َ
ُ ٱ �َِيُهمُ يُؤۡ  لَن ُيُنُ�مۡ أ ُ ٱ �ۖ َخۡ�ً  �َّ عۡ  �َّ

َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  بَِما لَمُ أ

َ
ٓ  أ َِّمنَ  اإِذٗ  إِّ�ِ ٰ ٱ ل  ﴾٣١ لِِم�َ ل�َّ

ۀ پنجاه سورۀ أنعام یر آیفه قبًال در تفسیۀ شرین آیر جمالت ایچون تفس .]٣١[هود: 
ن مطلب ید اکید و تأییفه را فقط به منظور تأیۀ شریم و آینک یرار نمکگر تیگذشت، لذا د

عۡ  َوَ�ٓ ﴿ه کن بوده است یا یإلھ یایه دانسته شود شعار تمام انبکم یآورد
َ
 ﴾َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

 دانم. یب نمیغ

ِ ﴿ د:یفرما ین سوره میز در ھمیو ن َ�ٰ ٱ ُب َ�يۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ٱ َجعُ يُرۡ  هِ �َ�ۡ  ِض �ۡ�

َ
 رُ مۡ ۡ�

بیان، چاپ  تھران، -١  .٧٧٣، ص١ج الِتّ

 

                                           



 ٣٧    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ۡ  هُ ُبدۡ �ۡ ٱفَ  ۥُ�ُّهُ  ا فِلٍ بَِ�ٰ  َر�َُّك  َوَما هِ� َعلَيۡ  َوتََو�َّ و دانستن « ].١٢٣: [هود ﴾١٢٣ َملُونَ َ�عۡ  َ�مَّ
 یاست و سرانجام أمور به سو ین فقط مخصوص ذات أقدس إلھیھا و زم ب آسمانیغ

ه شما کچه  ه پروردگار تو از آنکل نما و بدان کن و بر او توکاوست پس تنھا او را عبادت 
 .»ستید غافل نینک یم

َ�َٰ�ٰتِ �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿د: یفرما ین میچن ھم �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ُ إِ�َّ  ٱۡلَغۡيَب  ٱۡ�  ﴾ٱ�َّ

. »داند ُجز خدا یب نمین غیھا و زم س در آسمانکچ یمحّمد) بگو ھ ی(ا« .]٦٥[النمل: 
ن ید با اید دیدانند، حاال با یب نمیه باشند علم غکن ھریھا و زم آسماننان کسا یعنی

ب یاء غید ائّمه و أولیگو ی! میت الله العظمین آیه اکز باعث است یات چه چیصراحِت آ

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ه کداند  یه خدا مک یبیدانند، آن ھم ھمان غ یم  ِ�  َذرَّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�

َ
 ].٣ سبأ:[ )١(﴾ِض �ۡ�

ه کن است ی(!) ا ت اللهیآ یمّدعا ۀستند؟! الزمین و آسمان نینان زمکنان از سایا ایآ
جھان بوده باشند! نعوذ بالله، آخر خدا  یه خداکن و آسمان نبوده بلین زمینکآنان سا
 .!یو آزرم یرا شرم

ه کم یردکتفاء کاز آن ا یلیل به قلیه ما از خوف تطوکن باب بود یدر ا یاریات بسیآ
 است. یافکاھل انصاف  یبرا

 ».ای، نه در آسمانھا و نه در زمین، از وی پوشیده نیست [ھا] که ھموزن ذره ] دانای نھان ھمان«[ -١

 

                                           



 

 داند! پیغمبر ُجز وحی نمی

دانست ُجز  یب نمیاز غ یزیغمبر خدا چیه پکحًا داللت دارد یه صرک یاتیآ کنیا
شد آن را قوًال و عمًال به جا  یم یچه به او وح شد، و آن یم یوح یگاه به و چه گاه آن

 یزیدند و چیشن یا میده ین آن را دیچه مأمور به ابالغ آن بود عموم حاضر آورد و آن یم
 ده و پنھان نبود:یس پوشکاز 

ٓ  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗ� بِدۡ  ُكنُت  َما ُقۡل ﴿د: یفرما یمتعال م یخدا دۡ  َوَما
َ
 َوَ�  ِ�  َعُل ُ�فۡ  َما رِيأ

تَّبِعُ  إِنۡ  بُِ�ۡمۖ 
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  � ۠  َوَما نَا

َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  � محّمد)  ی(ا« ]٩[األحقاف:  ﴾٩ مُّ

دانم با من و با شما  یستم و نمیامبران] نیر پینو در آمد [متفاوت از سا یغمبریبگو من پ
نم و ک ینم یرویشود پ یم یچه به من وح ُجز آن یزیانجام خواھد شد؟ من چ یچه عمل

 .»ستمیارا نکآش یا من ُجز ترساننده

ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  إِ�ََّما قُۡل ﴿د: یفرما یز میو ن َما َّ�
َ
�  ٰ نُتم َ�َهۡل  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

َ
سۡ  أ  ١٠٨ لُِمونَ مُّ

ْ تََولَّوۡ  فَإِن ٰ  َءاَذنُتُ�مۡ  َ�ُقۡل  ا َ�َ  ٓ دۡ  �نۡ  ءٖ� َسَوا
َ
قَرِ�ٌب  رِيٓ أ

َ
م أ

َ
ا بَعِيدٞ  أ  َلمُ َ�عۡ  ۥإِنَّهُ  ١٠٩ تُوَعُدونَ  مَّ

دۡ  �نۡ  ١١٠ ُتُمونَ تَ�ۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رَ هۡ �َۡ ٱ
َ
 ِح�ٖ  إَِ�ٰ  عٌ َوَمَ�ٰ  لَُّ�مۡ  َنةٞ فِتۡ  ۥَلَعلَّهُ  رِيأ

 یه خداکشود  یم یوح ه بهکست ین نیمحّمد) بگو جز ا ی(ا«] ١١١-١٠٨: األنبياء[ ﴾١١١
گاه بگو من به  دند آنیگردان ید؟ پس اگر رویا شما مسلمان ھستیگانه است پس آیشما 

گاهکسان اعالم یکتمام شما  چه وعده داده  دانم آن یه نمکتان نمودم. ھرچند  رده، آ
ه کچه را  ار شما را و آنکه گفتار آشکر انجام خواھد شد؟ تنھا خداست یا دید، زود یا شده

باشد تا  یا ا بھرهیش و ین آزمایه اکدانم بسا باشد  یداند. و من نم ید، مینک یتمان مک
 .»یمّدت

شان یچه تو ا اگر از آن«ند: ک یر مین تفسیات را چنین آیا یخ طوسیعالم بزرگوار ش
شان بگو: من به شما انذار و اعالم ینند به اکاعراض  ینک ید خالص دعوت میرا از توح

 یسکرا به  یه مطلبکست یسان باشند و چنان نیکه در علم به آن ھمگان کردم ک



 ٣٩    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

است بر بطالن قول  یل بزرگین خود دلیم. و ایتمان نماک یگرینم و آن را از دکاظھار 
ه گروه مخصوص کاست  یبطون یند قرآن دارایگو یه مک ینات و آنانیاصحاب زُبر و ب

ٰ ﴿ده: ه فرموک نیدر علم به آن اختصاص دارند، و ا َ�َ  ٓ شان یعلم تو و علم ا یعنی ﴾ءٖ َسَوا

دۡ  �نۡ ﴿د: یفرما یه مک نیاست؛ و ا یباره مساو نیدر ا
َ
قَرِ�ٌب  رِيٓ أ

َ
م أ

َ
ا بَعِيدٞ  أ  مَّ

ه خدا از عقاب به شما وعده کچه را  دانم آن یه من نمکن است یش ایمعنا ﴾١٠٩تُوَعُدونَ 

دۡ  �نۡ ﴿د: یفرما یه مک نیا دور؟ و ایاست  یکا آمدنش نزدیداده است آ
َ
 َنةٞ فِتۡ  ۥلََعلَّهُ  رِيأ

ر در عذاب شما موجب شّدت ید تأخیدانم شا یمن نم یعنی ﴾١١١ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  عٌ َوَمَ�ٰ  لَُّ�مۡ 
اداش بر پس پار گردد کنھان است آشپر وشّر یچه در شما از خ در عبادت شما شود آن

 .)١(حسب عمل خالص داده شود
ه در کان اشاره فرموده یغال یاز بطالن دعاو یتۀ مھّم کبر ن (ره)خ یجا ش نیدر ا

ه کست یسان است و آن چنان نیکان یتمام عالم یچه ھست، دانستن آن برا قرآن آن
ردن عوام کار کش ین راه بتوان برایمخصوص باشد، و از ا یفھم آن خاّص گروھ

 .استفاده نمود!!
 یه قرآن داراکاند  ینان مّدعیه اکد ینیب ید میان آشنا باشیشما اگر باگفتار غال

ان یس از جھانکچ یاست تا ھفتاد بطن! و علم آن مخصوص به امامان است و ھ یبطون
 .ست!!ین یا را در آن بھره

ال و کم و در مقابل اشیباف یمان خواست از قول امامان م در واقع ما ھرچه دل یعنی
ه امام گفته است! و شما کبطن است از آن ھفتاد  یکین یم اییگو ین میرفتن مؤمنینپذ
 د.ینکد قبول یس ناچارپد ید خودتان بفھمیتوان ینم

ه کتاب خود آورده است ک ۳۱۱در صفحۀ  یت الله العظمین آیه ھمک چنان
ه کگفت  یر باء ِبْسِم الله میم تفسیشب برا یطالب از ابتدا یعّباس گفت: فرزند أب ابن

يا ابن عباس! لو شئت ألوقرت سبعني «دم. امام فرمود: یمؤّذن صبح را شن یناگاه صدا

ر یخواستم ھفتاد شتر را از تفس یاگر م ،ابن عّباس یا »بعرياً من تفسري فاحتة الكتاب
 ردم!!.ک یتاب بار مکفاتحه ال

از آن به  یزیچ÷ ن یر المؤمنیه نه خود أمکن مطالب چه بوده یست ایمعلوم ن

 .٢٩٧، ص٢التبیان، ج -١
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ه ک نیمانده است؟ مثل ا یبه جا یزیابن عّباس چ ر ابن عّباس فرموده است و نهیغ
نبوده است  یزین چیا اصًال چنیرده است!! (کده و ھمه را فراموش ید یعّباس خواب ابن

 اند!). ان آن را بافتهیو غال
چه  یا براید: آیگو یشد و مک یمستانه م یھا ن باره عربدهیدر ا یت الله العظمیآ

تاب کر فاتحة الیم در تفسیم و نسبتًا ضخیحجتاب ک یکه تنھا کّسر است یکسی م
د؟؟ یح و مناسب بگویا ال أقّل دو ساعت بتواند دربارۀ بسم الله سخِن صحیسد یبنو

ان کان و متصّرف در عالم امکون و مکشان ُمَدبر یدۀ ایند به عقکن یس چنک(والبد ھر 
 ست.یھمراه آن ن یلیه متأسفانه دلکد یگو یم ییزھایگاه از قول امام چ است!!). آن
ثابت است! تمام  یقتیان، حقیاز طرف غال ییه ھر اّدعاکندارد پ یت الله، میجناب آ

از آن  کیوچکه ال أقّل نمونۀ کبود  یح میصح یھا در صورت یھا و رجز خوان ن عربدهیا
ه ابن عباس گفته است (اگر گفته باشد!؟) در دسترس بود و شما آن را کھا  ریھمه تفس

ست، ین یخبر یش مانده و از خود ُمدعیه فقط اّدعاک یزید و گرنه چیردک یارائه م
 .ند!ک یآن را باور نم یچ عاقلیھ

 ۀن و أئمیر المؤمنین به أمیان و دشمنان دیه غالکا دروغ است پن اّدعاھا سر تا یا
ند یگو یه مک یسانکھم فرموده قول  یخ طوسیه شک اند، چنان بسته ‡ن یطاھر

 بدان اختصاص دارند، باطل است. یه گروھکاست  یبواطن یقرآن دارا
ا دشمناِن ائّمه و قرآن، به امامان نسبت یه دوستاِن نادان ک یریاز جمله تفاس

نسبت  ÷ یرکه آن را به امام مظلوم حضرت حسن عسکاست  یریاند، تفس داده
 نبود!.ه مسلمانان کان بلیعیان شیدر م یرین تفسیاش ھرگز چنک یه اکاند  داده

 »ارمغان آسمان«تاب کذب، و جعل بودن آن را در کر از پر ین تفسیا یاعتبار یما ب
ار کو منتشر شد، آش په دوازده سال قبل چاک) ۱۹۰تا صفحۀ  ۱۸۸(از صفحۀ 

 ۀف عّالمیتأل »األخبار الّدخیلة«مانند  یرارزش و بپتاب ک. و خوشبختانه بعدًا )١(میردک
دو سال  -دام الله ظله الوارفأ- »یشوشتر یمحّمد تق«خ یحاج ش یمحّقق جناب آقا

 ار نمود.کن صورت واضح و آشیبه بھتر ما راد و صّحت نظر یو منتشر گرد پقبل چا
ز به یعه را نیش یاز علما یا ارهپاز حّق و باطل است و  یه مخلوطکر ین تفسیدر ا

ھـ.ش. منتشر گردید. اینجانب نیز مطالب مذکور را در تحریر دّوم ١٣٣٩کتاب مذکور در سال  -١
 ام (برقعی). (فصل مربوط به ماه شعبان) آورده ام تألیف کرده» مفاتیح الجنان«کتابی که در نقد 

 

                                           



 ٤١    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

 یاند، مطالب نداشتهپح یصح÷  یرکاشتباه انداخته و نسبت آن را به امام مظلوم عس
 .زار است!یداشته باشد از آن ب یشعور یس أدنکه ھر کھست 

تا  ۱۵۲(از صفحۀ  »ةلیاألخبار الدخ«تاب کـ دام بقاءه ـ در  )1(یشوشتر ۀعّالم
رداخته، سرانجام پذب مندرجات آن کر و جعل و ین تفسی) به انتقاد از ا۲۲۸صفحۀ 

س اصل اسالم پح باشد یر است صحیتفسن یه در اک ین اخباریاگر ا«سد: ینو یم
 .)٢(ن و آن محال است!ین ضّد یرا متضّمن جمع بیست! زیح نیصح

ن و دوستان یه دشمنان دکشود  یمعلوم م یشوشتر یقدر آقا تاب گرانک ۀبا مطالع
ات یه خود أئّمۀ بزرگوار حک یدر زمان یعنینادان بدتر از دشمن، از ھمان صدر أّول 

ان را نه یاند و چگونه آن مظلومان گھرب زان بستهیافتراء بر آن عزذب و کداشتند چقدر 
ه آن بزرگواران ک یاند! تا حّد  ع در آوردهیا قلم و زبان به قتل فجیه کف وسنان بلیبا س

 یرستاِن خدا نشناس معّرفپقت و خودیاذ بالله ـ به صورت دشمنان حقیرا ـ الع
 .ن زمان!!یاند! تا چه رسد به ا ردهک

غ یان مردم تبلیھا و افتراھا و غلوھا را در م ه ھمان دروغکاند  یسانکھا  ز آنبدتر ا
ه کدھند  یروه جلوه مکن را آن چنان مشّوه و مید یدھند، و صورت نوران یرده رواج مک
 ۀلیه آن را وسکبه آن اندازد تا چه رسد  یه نظرکست یل نیراغب و ما یچ عاقلیھ

 ش سازد.یسعادت آخرت خو
انت یان علم و دیمشت مّدع یکعلم و دانش  یایم در دنینیب یمتأّسفانه مه ک چنان

ران! یان و قلندران ھند و ایول گداکشکزه خوار یونان وری ۀفالسف یبافته ھا ۀاز تفال

ای محقق، از  ایشان آیت الله شیخ محمد تقی بن شیخ محمد کاظم شوشتری ـ یا تستری ـ عالمه -١
ھجری در  ١٣٢٠باشد. در سال ھای معاصر امامیه در ایران می علمای علم رجال و از شخصیت

به تستر در جنوب ایران منتقل شد و نجف متولد شده و سپس در سنین کودکی ھمراه پدرش 
ھجری وفات کرد. از وی آثار ارزشمندی به جا مانده  ١٤١٥آنجا سکونت گزید، تا اینکه در سال 

باشد که بعدھا سه جلد دیگر در یک جلد می» األخبار الدخیلة«ھا کتاب  است که مشھورترین آن
احادیث، روایات موضوع و ساختگی و نیز به آن افزود. این اولین کتابی است که به بررسی 

قضاء أمیر المؤمنین «پردازد. از جمله آثار دیگر وی: تحریف احادیث در مصادر حدیثی امامیه می
قاموس «و کتاب بزرگی در باب رجال با عنوان » النجعة في شرح اللمعة«و» علي بن أبي طالب

 )ستمدکتر سعد ر( .جلد است ١١در » الرجال في شرح تنقیح المقال
 .٢٢٨األخبار الّدخیلة، ص -٢
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 )١(ییبنده خدا ینند و اگر روزک یگر به مردم عرضه مید یھا ھمان چرندھا را با قالب
و  ندبه یدعاو جعل  یاعتبار یا بی »تیاز وال یدرس«به نام  یتابکن أوھام یرّد ا یبرا

شود و  ین، قائم مین دلسوختگان دیامت ایه قکد، در آن روز است یأمثال آن منتشر نما
ر از فحش و دشنام، و عوام پو درافتاده و معابد و منابر را پاکرو و قدرت به تیبا تمام ن

 .!زند!!یانگ یه آن برمیالناس را به غوغا و ازدحام عل
س از علم کچ یغمبر و نه ھیپات قرآن، نه یح آیه به تصرکن بود ی، سخن در ایبار

م در یرکغمبر ابالغ شود. قرآن یپبر  یوح ۀلیه به وسکچه را  ب خبر ندارد مگر آنیغ

نۡ ﴿د: یفرما ین موضوع میا  ٱ ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َوِممَّ
َ
هۡ  َوِمنۡ  فُِقوَنۖ ُمَ�ٰ  َرابِ عۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ لِ أ  َمِديَنةِ ل

 ْ ُ�ُهم لَُمُهمۚۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ  لَُمُهۡمۖ َ�عۡ  َ�  �َِّفاقِ ٱ َ�َ  َمَرُدوا َ�ۡ�ِ  َسُنَعّذِ رَّ  َعَذاٍب  إَِ�ٰ  يَُردُّونَ  ُ�مَّ  مَّ
اند  ند منافقیرامون شمایپه در کن یه نشیاز اعراب باد یسانک« ]١٠١[التوبة:  ﴾١٠١ َعِظي�ٖ 

) یشناس ی(نم یدان یھا را نم محّمد) تو آن یاند (ا نه بر طبق نفاقیاز أھل مد یسانکز یو ن
 .»میشناس یم و میدان یشان را میما ا یول

ا یال تعرفھم  یا ﴾لَُمُهمۡ َ�عۡ  َ� ﴿ه نوشته است: ین آیر ایدر تفس (ره) یخ طوسیش

ھا  محّمد تو آن یا یعنیشان را یا یدان ینم .»نحن نعرفھم یأ ﴾لَُمُهمۚۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ ﴿ محمد 
 .)٢(میشناس یما آنان را م یعنیشان را یم ایدان یما م ،یشناس یرا نم
شناخته و  یرامون خود را نمیپمنافقان  یغمبر خدا حتیپح قرآن، یس به تصرپ

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ب یدانسته است تا چه رسد به علم غ ینم و احاطه به  ﴾َذرَّ
 .ان!!کعالم ام

 ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ د:یفرما یالّزمان مغمبر آخر یپخداوند سبحان به  
خ ی. ش»نکم یرویپ یه بدان علم ندارکرا  یزیغمبر) چیپ ی(ا«». ]٣٦: [اإلرساء ﴾مٌ ِعلۡ 

امبرش یپگاه خداوند  آن »أن يقفو ما ليس له به علم صثم هنى نبيه «فرموده است:  یطوس
 .)٣(فرموده است یه بدان علم ندارد، نھک یزیچ یرویپرا از 

، دعای ندبه و غیره را تألیف »درسی از والیت«منظور ایشان آیة الله برقعی است، زیرا ایشان کتب  -١
 اند. (ُمصحح) کرده

 .٨٥٤،ص١، ج»الّتبیان«تفسیر  -٢
 .٢٠٤،ص٢الّتبیان، ج -٣

 

                                           



 ٤٣    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ِ  �ِعلۡ  ِمنۡ  ِ�َ  َ�نَ  َما﴿ د:یفرما یغمبر بزرگوار میپپروردگار از زبان   ٱب
ۡ  ٱ َمَ�ِ ل

َ
�ۡ ٰٓ  إِذۡ  ۡ�َ

ه کگاه  ست آنین یگاه فرشتگان) علمی(جا یمرا به مأل أعل« ]٦٩ ص:[ ﴾٦٩ َتِصُمونَ َ�ۡ 
ه کغمبر خود را أمر فرمود یپگاه خدا  آن«د: یفرما یم یخ طوسیش». ردندک یمخاصمه م

ردند. مقصود از ک یه مخاصمه مکگاه  ندارم آن یبه مأل أعل یگونه علم چید من ھیبگو
 یه من در روکشان گفته شد یه به اک یه دربارۀ آدم ھنگامکاند  فرشتگان یمأل أعل

 .)١(»ردندک یدھم، محاّجه و مخاصمه م یفه قرار مین خلیزم
ه کد یفرما یم صرم کغمبر ایپفه خداوند عالم به یات شرین آیه در تمام اکد ینیب یم

منافقان اعراب و اھل  یه حتکداند بل یب نمیغمبر علم غیپه نه تنھا کند کبه مردم اعالم 
گران چه یداند خدا با او و د یھا ندارد، و نم شناسد و علم به احوال آن ینه را ھم نمیمد

انجام  یدھد به زود یدا به مردم وعده مچه از طرف خ ه آنکداند  یرد؟ و نمکخواھد 
 ر آن؟یا غیش است یر موجب آزماین تأخیداند ا ین نمیچن ر؟ ھمیا دیرد یگ یم

ب یغمبر علم غیپه کد یفرما یات مین آیمتعال در ا یه خداکد کین ھمه تأیحال با ا
ر، ائّمه و یند خیگو یه مک یإلھ یاِت عظماین آیا اید یگو ید او راست مید دیداند، با ینم

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ه کاء ھمان علم را دارند یأول َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَ�  تِ َ�
 ٱ

َ
 ؟؟!﴾ِض �ۡ�

داند و خود  ینم یُجز وح یزیغمبر چیپه کد یگو یاذ بالله ـ خدا دروغ میا ـ العیآ
 .نان؟!!یا ایغمبر ھم آن را به مردم ابالغ فرموده است؛ یپ

ند و به ک یم یر خدا نفیب را از غیه علم غکمات کات محین ھمه آیدر مقابل ا نانیا
ب یه او را از علم غکند که به مردم اعالم کدھد  یت میّررًا مأمورکر خود مبغمیپ

ر بشر ندارد، به یث با ساین حیاز ا یگریاز دی، و امتیر از مفاد وحیست غین یا بھره

ٰ ﴿اند و درست مصداق  دهیپۀ شریفۀ قرآن چسیآ یکاز  یا گوشه  ِهرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ�
 ٰ َحًدا ۦٓ بِهِ َ�يۡ  َ�َ

َ
 ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ُلُك �َسۡ  ۥفَإِنَّهُ  رَُّسولٖ  ِمن تََ�ٰ رۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

َعۡ  ٢٧ ارََصدٗ  ن لَمَ ّ�ِ
َ
بۡ  قَدۡ  أ

َ
� ْ َحاَط  َرّ�ِِهمۡ  تِ َ�ٰ رَِ�ٰ  لَُغوا

َ
يۡ  بَِما َوأ حۡ  ِهمۡ َ�َ

َ
 ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َ�ٰ َوأ

 ۢ گاه کچ یب خود ھیب است و از غیغ یخدا دانا« ].٢٨ ،٢٦[اجلن:  ﴾٢٨�َعَدَد س را آ
گاه او را از جلو و عقب مراقبت  سندد آنپه او را بکرا از جنس رسوالن  یسکند مگر ک ینم

 .٥١١، ص٢التبیان، ج -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٤

اند و خدا  ابالغ نمودهه آن رسوالن، رساالت پروردگار خود را کند تا معلوم باشد ک یم
 .»رده استکرا احصا  یزیھر چ ۀشان است احاطه داشته و شماریبدانچه نزد ا

ب خود به یاز غ یه خداوند گاھکاست  ین معنیات فقط اعالم این آیه در اکد ینیب یم
 یگاه از و ند و آنک یار مکسند اوست آشپه مورد کا بشر یاز جنس فرشته  یرسول

 ند.یاست به مردم ابالغ نما یإلھ یه وحکب را یشان آن غیه اک یزمان د تاینما یمراقبت م
 رد:ید مورد توّجه قرار گیته باکه چند نین آیدر ا
 رد.کس اظھار نخواھد کچ یب فقط خداست و آن را بر ھیغ یدانا -۱
 دارد. یده باشد، ابراز میسندپه او را ک یب بر رسولیاز غ یگاھ -۲
ند تا آن را به مردم ک یم یمراقبت و نگاھبان ب بر رسول، از اویس از ابراز غپ -۳

 ند.کابالغ 
است  یند تا زمانیگو یه در اصطالح به آن عصمت مکو مراقبت  ین نگاھبانیا -۴

 ند.یش را ابالغ نمایه آن رسوالن رسالت خوک
ر آن، احاطه دارد و اندازه و یب و غیچه در نزد رسوالن است از غ خدا بر آن -۵

گاه یم و زکدر نزد خدا معلوم است و از  یزیھر چ ۀشمار اد ابالغ رسالت، آ
اد یا زیم کتواند در ابالغ رسالت  یس رسول نمپند، ک یبوده و از آن مؤاخذه م

 ن و معلوم است.یز در نزد خدا معیرا شماره و حساب آن و ھر چیند زک
گاه م دهیسندپه خدا، رسول ک یبید آن غید دیبا کنیا  .ز است؟!یچه چند ک یاش را بدان آ

ه ک یبیم و غینک یم مراجعه میرکن مطلب باز ھم به خود قرآن یدن ایفھم یبرا
گاه شده و به مردم ابالغ  یا ارهپ  م:ینک یاند در آن جستجو م ردهکاز رسوالن از آن آ

ت یم و آوردن او به بیس از داستان نذِر زِن عمران وتوّلد مرپسبحان  یخدا

ٰ ﴿د: یفرما یا میرکفالت زکالمقدس و  � ِمنۡ  لَِك َ�
َ
ٓ أ  ُكنَت  َوَما َكۖ إَِ�ۡ  نُوِحيهِ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا

يۡ  ۡ�َ  إِذۡ  ِهمۡ َ�َ
َ
ْ ُعوٓ أ مۡ  ا

َ
ه به کب است یآن از اخبار غ ]٤٤: [آل عمران ﴾١٠٢ ُكُرونَ َ�مۡ  وَُهمۡ  َرُهمۡ أ

ل موجودۀ یخ داشته و أناجیاز تار یاطّالع که اندک یسکم ینک یم یتو وح یسو
ف آسمانکن یم در ایه داستان مرکند کان را مطالعه یحیمس قبل از قرآن به  یتب ُمحرَّ

را قبل از یب است، زین داستان از انباء غیه اکرد کبوده است! اقرار خواھد  یچه صورت
دانست. داستان حمل  یت نمیفکین یم را بدیداستان مر یسکان بشر ینزول قرآن در م

 یر مطالبیو سا یسیم از عیوسف نّجار شوھر مری یرستپو سر إ یسیم و توّلد عیمر
ه تا کن تا آسمان دارد یاز زم یچه در قرآن است تفاوت ل أربعه ھست با آنیه در أناجک

 



 ٤٥    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

گاھ یسکھنگام نزول قرآن   نبوده است. یرا از آن آ

د یش به توحیس از داستان نوح و دعوت او از قوم خوپپروردگار ودود در سورۀ ھود 
ن زمانش به ینه و سوار شدن او و مؤمنیاو از جانب خدا به ساختن سفافتن یو دستور 

� ِمنۡ  َك تِلۡ ﴿د: یفرما یسر نوح و غرق شدن او مپو مخالفت  یشتک
َ
ٓ أ  نُوِحيَهآ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا

ٓ َ�عۡ  ُكنَت  َما َكۖ إَِ�ۡ  نَت  لَُمَها
َ
ن از جمله یا« ]٤٩[هود:  ﴾...َذ�ۖ َ�ٰ  لِ َ�بۡ  ِمن ُمَك قَوۡ  َوَ�  أ

ش از یپه تو و قوم تو (مردم حجاز) کم ینک یم یتو وح یه به سوکاست  یبیغ یخبرھا
 .»دیدانست ین نمیا

ٰ ﴿د: یفرما یوسف میس از شرح داستان پم یرکقرآن  � ِمنۡ  لَِك َ�
َ
ٓ أ  نُوِحيهِ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا

معلوم ه ک، »مینک یم یتو وح یسو ه بهکب است ین از اخبار غیا« ]١٠١وسف: ي[ ﴾َك إَِ�ۡ 
ه خدا به رسولش که است یبیت از اخبار غیفکین شرح و یوسف بدیدارد داستان  یم

رده است و در کمال آن را به مردم ابالغ کز تمام و یفرموده است و رسول ن یوح
غمبر از یپن سوره یه قبل از نزول اکح فرموده یتصر ین معنیز بدیوسف نیسورۀ  یابتدا

 ﴾٣ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن ُكنَت  �ن﴿د: یفرما یه مک نداشته است چنان یآن اّطالع
 .»یخبران بود ین تو از بیش از ایپو ھمانا « ]٣: يوسف[

از رسوالن  یا ارهپه خدا، کرا  یبیه غکان معلوم و مسّلم است ین بیس با اپ
 ه ما آن راکاست  یبیو اخبار غ یدھد ھمان وح یاش را بدان اختصاص م دهیسندپ

ه رسول کست! بلین یا م و آن ھم مطالب محرمانهیخوان یم و میدان یمجموع قرآن م
ب به مردم، آن ین غیز با ابالغ اید و خدا نیب را به مردم ابالغ نمایه آن غکمأمور است 

 .ا اشتباه نشود!یان یه دچار نسکند ک یرسول را از اطراف و جوانب مراقبت و محافظت م
و مقصود  یه معنک نیه با اکھاست  ینگونه دغل بازیمجال ا گریت دیفکین یا با ایآ
ھات به ھم ببافند و با تصّورات کنگونه آشیآن ا ار وروشن است، آن گونه ال طائالت و ُترَّ

 .اوھام افتند؟! یاالت خام در وادیباطل و خ
ب را از یم علم غیدیه در قسمت اّول دکمسلمانان است  یتاب آسمانکات ینھا آیا
خاّص به  یتیفکیاز آن را با  یا ارهپن قسمت، یند و در اک یم یان عموما نفدگیآفر

 ند؟یگو یاِن شوربخت در برابر قرآن چه مین غالیدھد، حال ا یغمبران اختصاص میپ
 د مِصّدق آنھاست. یه قرآن مجکاز ائّمه اسالم  یثیم به نقل احادیردازپ ینده میدر فصل آ

*** 

 



 

 ای بری و بیزار بودند نین عقیدهچاز قائلین به  ‡ اطهار ۀأئم

ب یبه عدم علم غ کیم و حاکه حاکات شریفۀ قرآن یه از آیس از ده آپ کنیا
م یرکه قرآن کعه یتب معتبرۀ شکث از یتاب ده حدکن یغمبران و امامان است، در ایپ
ل و یبه ده دل یعادت ماست در ھر مطلبه ک چنانم و یآور یز مصدق آن است مین

ت قو ان گندیجو یه براکم یمان دارگو » تلك عرشة كاملة«ه کم، یینما یتفا مکا یحجَّ
 باشد. یافکقت واھل انصاف یحق

نِ «) ۱۴د (ص یخ مفیش ی) و أمال۲۵۲ربالء (ص ک پاچ، یّش کدر رجال  -۱ ........عَ

الَ  ةِ قَ ريَ
بْدِ اهللاِ بْنِ  :ابْنِ الـمغِ ْيَى بْنُ عَ حيَ نِ (أي اإلمام موسى الكاظم) أَنَا وَ نْدَ أَيبِ الـحسَ نْتُ عِ كُ

 : ؟! فَقَالَ ونَ أَنَّكَ تَعْلَمُ الغَيْبَ مُ عُ ُمْ يَزْ ! إِهنَّ اكَ عِلْتُ فِدَ ْيَى: جُ ، فَقَالَ حيَ ِ نيْ كَ «الـحسَ عْ يَدَ انَ اهللاِ ضَ بْحَ سُ

ا  اهللاِ مَ أْيسِ فَوَ ىلَ رَ يَ إِال عَ ا هِ اهللاِ مَ : ال وَ . قَالَ ثُمَّ قَالَ تْ امَ أْيسِ إِال قَ ال يفِ رَ ةٌ وَ عْرَ ي شَ دِ سَ يَتْ يفِ جَ بَقِ

ولِ اهللاِ سُ نْ رَ ةٌ عَ ايَ وَ ی بن عبد الله بن الحسن در نزد حضرت موسی بن یحیمن و « »صرِ

ندارند پ ین مینچت شوم، مردم یرد: فداکی به آن حضرت عرض یحیم، یبود إ جعفر
ه است خدا، دست خود را بر سر من بیدان یب میه تو علم غک ذار، به گ، حضرت فرمود: منزَّ

گاه فرمود: نه به خدا  خ شد! آنیه سک نیر اگنماند م ییه در بدن و سر من موکند، گخدا سو
 . »صاست از رسول خدا  یتیه رواکست بلیب نیم غییوگ یه ما مکنھا یا

ت یق روایه، ما آنرا به طریبیشده است، از اخبار غ یچه به رسول خدا وح آن یعنی
 م.ینک ینقل م
نده را یو أخبار آ کاز اخبار ُتر یا ارهپ ÷ن یر المؤمنیه حضرت امک س از آنپ -۲

ب به تو عطا شده است؟ ین علم غیر المؤمنیا أمیرد: کاز اصحاب او عرض  یکیخبر داد 
وَ «لب بود فرمود ک ۀطائفه از کحضرت به آن مرد  امَ هُ يْبٍ وإِنَّ وَ بِعِلْمِ غَ ! لَيْسَ هُ لْبٍ ا كَ ا أَخَ يَ

مٍ  لْ نْ ذِي عِ لُّمٌ مِ عَ  ینھا مطالبیست، ایب نیفتم علم غگ یه مکنھا یا یلبکبرادر  یا« »تَ
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ه رسول ک( یمن از دانشمند یعنی. »رفتگاد ی یتوان از دانشمند یه مکاست 
 ام. رفتهگاد یخداست) 

لِهِ «گاه فرمود:  آن وْ هُ بِقَ انَ بْحَ هُ اهللاُ سُ دَ دَّ ا عَ ةِ ومَ اعَ مُ السَّ لْ يْبِ عِ مُ الغَ لْ امَ عِ َ ٱ إِنَّ ﴿ وإِنَّ  ۥِعنَدهُ  �َّ
اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َث َغيۡ لۡ ٱ َوُ�َ�ّ

َ
اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما َحاِم� رۡ ۡ�  �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ

يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما
َ
� بِأ

َ
رٍ أَوْ  .ا�يَةَ  ﴾....َ�ُموُتۚ  ٖض أ كَ نْ ذَ امِ مِ حَ ا يفِ األرْ هُ مَ انَ بْحَ لَمُ اهللاُ سُ يَعْ فَ

نَا طَباً أَوْ يفِ اجلِ ونُ يفِ النَّارِ حَ نْ يَكُ عِيدٍ ومَ يٍّ أَوْ سَ قِ يلٍ وشَ يٍّ أَوْ بَخِ خِ ِيلٍ وسَ بِيحٍ أَوْ مجَ ثَى وقَ نِ أُنْ

ي ال لِلنَّبِيِّنيَ  يْبِ الَّذِ مُ الغَ لْ ا عِ ذَ هَ افِقاً، فَ رَ هُ اهللاُ  مُ لَّمَ عِلْمٌ عَ لِكَ فَ  ذَ وَ ا سِ دٌ إِال اهللاُ، ومَ هُ أَحَ مُ لَ عْ يَ

بِيَّهُ  ي.. صنَ انِحِ وَ يْهِ جَ لَ طَمَّ عَ ي وتَضْ رِ دْ يَهُ صَ عِ ا يلِ بِأَنْ يَ عَ نِيهِ ودَ مَ لَّ عَ نھج البالغة، الـخطبة ( »فَ
ار در فرمودۀ خود در گروردپه کچه را  ب علم ساعت است و آنیغھمانا علم « )»۱۲۸

فرستد [و  یامت است باران را فرو میام قگنزد خدا علم ھنه کد برشمرده است یقرآن مج
ه فردا کداند  یس نمک چیداند، و ھ یچه در رحم [مادران] است، م داند] و آن یوقت آن را م

اه گاردانا و آیخواھد مرد. ھمانا خداوند بسن یدام سرزمکداند در  یند، و نمک یه مچ
سر و دختر و پھا است از  چه در رحم داند آن یه مکسبحان است  یس خداپ. است

زم جھّنم یھ یسکه چه ک نیا خوشبخت و ایون بخت گل و نیا بخی یبا و سخیا زیزشت 
ه کاست  یبینھا علم غین خواھد شد. ایغمبران ھمنشیپھا با  ا در بھشتیخواھد بود 

ه خدا به کاست  ینھا است علمیر از ایچه غ داند اما آن یآن را نم یکس جز خدا احد
ه آن کرد کدربارۀ من دعا  ت، و آن حضرت ھم به من آموخت وغمبرش آموخته اسیپ

البالغه،  . (نھج»نجاندگھا را در خود ب من آن یھلوھاپند و کنۀ من حفظ یعلوم را س
 ).۱۲۸خطبۀ 
ه در کست یب نینجد علم غگھلو بپنه حفظ شود و در یه در سک یماست علو یھیبد

ه کمّطلع شود، بل یسکان کعالم ام یدادھایھمۀ ساعات، از حوادث جھان و رو
 ند.کالقاء  یرگیتواند به د یس مکه ھرکاست   یعلم

است (ص  یخ طوسیص شیعه به تلخیتب مشھور شکه از ک یشکضًا در رجال یا -۳

بْدِ اهللاِ «ن آمده: ینچ) ۲۴۸ الَ يلِ أَبُو عَ الَ قَ عَبٍ قَ صْ ةَ بْنِ مُ نْبَسَ نْ عَ ْ  :÷عَ نْ  أَيَّ يشَ عْتَ مِ مِ ءٍ سَ

إِنَّكَ  ! وَ نْسَ الَ تَ هْ وَ لْتَ لَهُ عِ قُ هِ وَ رِ دْ ىلَ صَ كَ عَ دَ عْتَ يَ ضَ قُولُ إِنَّكَ وَ تُهُ يَ عْ مِ : سَ الَ ؟ قَ طَّابِ مُ  أَيبِ اخلَ لَ عْ تَ

يَائِ  ىلَ أَحْ نيٌ عَ ا أَمِ نَ ِّ عُ رسِ ضِ وْ مَ نَا وَ مِ لْ يْبَةُ عِ لْتَ لَهُ عَ إِنَّكَ قُ يْبَ وَ سَّ الغَ ا مَ اهللاِ مَ : الَ وَ الَ اتِنَا! قَ وَ أَمْ نَا وَ
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 ْ ي الَ إِلَهَ إِالَّ  يشَ وَ اهللاِ الَّذِ ! فَ يْبَ مُ الغَ لَ لْتُ أَعْ : إِينِّ قُ لُهُ وْ ا قَ أَمَّ . وَ هُ دَ هُ إِالَّ يَ دَ سَ ي جَ دِ سَ نْ جَ ا ءٌ مِ وَ مَ  هُ

كَ يلِ  ارَ الَ بَ ايتِ وَ وَ َ اهللاُ يفِ أَمْ ينِ رَ . فَالَ آجَ لَمُ ةٌ  أَعْ يَ رِ يْ وَ هُ جُ امَ دَّ قُ : وَ الَ . قَ لْتُ لَهُ نْتُ قُ يَائِي إِنْ كُ يفِ أَحْ

هِ أَوْ  ذِ نِّي إِىلَ أُمِّ هَ انَ مِ دْ كَ : لَقَ الَ ، قَ جُ رُ اءُ تَدْ دَ وْ مُ  سَ لَ نْتُ أَعْ وْ كُ لَ هِ فَ ذِ تْنِي هَ أَتَ مِ فَ لَ طَّةِ القَ خَ هِ كَ ذِ إِىلَ هَ

لَ  أْتِينِي. وَ انَتْ تَ ا كَ يْبَ مَ لُ الغَ هْ هُ السَّ ابَ أَصَ يْنَهُ فَ بَ يْنِي وَ ائِطاً بَ نِ حَ سَ بْدِ اهللاِ بْنِ احلَ عَ عَ تُ مَ مْ اسَ دْ قَ قَ

ىلَ  نيٌ عَ ا أَمِ نَ ِّ
عُ رسِ ضِ وْ مَ نَا وَ مِ لْ يْبَةُ عِ وَ عَ لْتُ هُ : إِينِّ قُ لُهُ وْ ا قَ أَمَّ . وَ بَلُ نِي اجلَ ابَ أَصَ بُ وَ ْ الرشِّ يَائِنَا  وَ أَحْ

اتِنَا، فَالَ  وَ أَمْ !وَ ا قَطُّ ذَ نْ هَ يْئاً مِ لْتُ لَهُ شَ نْتُ قُ يَائِي إِنْ كُ كَ يلِ يفِ أَحْ ارَ الَ بَ ايتِ وَ وَ َ اهللاُ يفِ أَمْ ينِ رَ  » آجَ

؟ یدیه شنچبه من فرمود: از أبو الخطاب  ÷فت: حضرت صادقگ ْبِن ُمْصَعب هَعْنَبَس «
ن و کحفظ  یا گفتهنۀ او نھاده و یفت: تو دست بر سگ یه مکدم یردم: از او شنکعرض 

علم ما و  ۀتو خزان یا ه تو به او فرمودهک نیو ا یدان یب میه تو غک نین؛ و اکفراموش م
! حضرت فرمود: بدن من بدن او را ینی، بر زندگان و مردگان ما أمیمحرم اسرار ما ھست

ه من کست سوگند ین ییه ُجز او خداکتا یک یرده است مگر دستش را، به خداکَمّس ن
ند کن کم را مباریاداش ندھد و زندگپدانم، خدا مرا دربارۀ رفتگانم أجر و  یب نمیعلم غ

رد ک ینگونه اظھار برائت میه اک یگفته باشم! حضرت در حال یزین چیاگر من چن
ن یا خود ای کن دختریاو راه برفت، فرمود مرا با مادر ا یاه چھره در جلویس کیدختر

ن ین دختر به ای) بود، بنابراین ایا فاصله کبه قدر گردش قلم (اند یا دختر فاصله
ت یفکین ین دختر به ایب داشتم ال أقل ایس اگر من علم غپمن آمد،  یت برایفکی
م. یردکم یه تقسکت بود کن من و او به شریب یبا عبد الله بن الحسن باغاآمد،  ینم

ب یس اگر من علم غپتان به من. رد و قسمت سنگسکقسمت آباد و ھموار به او اصابت 
د و آن قسمت سنگستان به او یرس ینه آن قسمت آباد و ھموار به من میداشتم ھر آ

علم ما و محرم  ۀه او خزانکام  ه من به او گفتهکه او گفته است ک نیرد! و اّما اک یاصابت م
س خدا مرا دربارۀ أمواتم أجر و پن است، یسرار ما است و بر زندگان و مردگان ما اما
 .»ھرگز به او گفته باشم یزیچن ینگرداند اگر من چن کم را مباریاداش ندھد و زندگانپ

بن ھرثمه  ییحیاز  ینوشته است: مسعود یخ عّباس قمیه مرحوم شک چنان -۴
ت دادم و خودم قائم به کنه حری) را از مدیه..... آن حضرت (امام ھادکرده کت یروا

م یه در راه بودکام یس در آن أپنمودم  یم یرفتار او بودم و با آن حضرت خوش خدمات
ده و ُدم اسب خود را یوشپ ین جامۀ بارانکه سوار شده لکدم آن حضرت را ید یروز

ابر بود و  یه آن روز آسمان صاف و بکرا یاِر او زکن یردم از اکگره زده، من تعّجب 
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در آسمان ظاھر شد و  یه ابرک یمکس نگذشت مگر زمان پرده بود کآفتاب طلوع 
رد کس آن حضرت رو پ یمید به ما از باران أمر عظیو رس کد مانند دھان َمشیباران بار

از من و  یدیه دکچه را  آن یردکو تعّجب  یر شدکه منکدانم  یبه من و فرمود م
ست ین نی. چنیدانست یه تو نمکچه را  دانستم از أمر باران آن یه من مک یردکگمان 

ه در عقب، کرا  یشناسم باد یه و میام در باد ردهکست ین من زکل یا ردهکه تو گمان ک
ۀ یدم ال جرم تھیباران از آن شن ید من بویه وزک یردم بادکباران دارد و چون صبح 

 .)١()۳۷۸، ص۲ه، جیاسالم یتاب فروشکاآلمال،  یدم.......... الخ (منتھیآن را د
ىلَ الـحسن بن عيلّ ( »یافکأصول ال«ب تاکدر  -۵ در  ) وإ باب اإلشارة والنّصّ عَ

 اختالف آمده است: ک) با اند۱۵۳(ص »یة مسعودیاثبات الوص«در  و »نھج البالغة«
ل إىل منزله  ÷أمري الـمؤمنني  -لعنه اهللا-ا رضب ابن ملجم ـمـأنه ل« فحمد اهللا وأثنى عليه «ومحُ

مْ  . كَ هُ اتُ افَ وَ نْهُ مُ بُ مِ رَ اهلَ سِ وَ اقُ النَّفْ سَ لُ مَ هِ. األَجَ ارِ نْهُ يفِ فِرَ رُّ مِ فِ ا يَ القٍ مَ ئٍ مُ رِ لُّ امْ  ثم قال: كُ

فَ  أَبَى اهللاُ إِالَّ إِخْ رِ فَ ا األَمْ ذَ نُونِ هَ كْ نْ مَ ا عَ ثُهَ امَ أَبْحَ دْتُ األَيَّ رَ ون!أَطْ ْزُ لْمٌ مكنونٌ خمَ اتَ عِ يْهَ هُ هَ » اءَ

را ضربت زد و آن حضرت را به ÷ ن یر المؤمنیه ابن ملجم ـ لعنه الله ـ أمک یھنگام«
گاه خدا را حمد و ثنا  نند، آنکفیاو ب یبرا یا ردند دستور داد وسادهکمنزلش حمل 

از مرگ) سر انجام آن را  یعنیند (ک یچه فرار م از آن یسکس فرمود: ھر پگفت، س
ختِن از اَجل، یشود، و گر یده میشکاجل  یرد، و نفس خود به سوکمالقات خواھد 

ن امر ینون اکه از مکشت سر گذاشتم پدن به أجل است، چه قدر روزھا را یخود رس
َجل)  یدگیوشپ(

َ
ُرُه ـ از آن ابا داشت ُجز کـ َجلَّ ذِ  ین خدایکردم لکق یاوش و تحقکأ

را » أصول کافی« ١٠٣ل این کتاب حدیث سّوم باب در چاپ اّو  مخفی نماند که موّلف محترم -١
که مجلسی آن را مجھول دانسته است؛ آورده بود و دربارۀ آن نوشته بود: به عّلت تشویش و 

حتّی مجلسی نتوانسته است مطلبی » کافی«اضطرابی که در جمالت این حدیث ھست شارحیِن 
صدور اینگونه احادیث نیستند لذا سعی به دست بیاورد و عّلت آن، این است که غالیان راضی به 

رساند و حّجت  کنند که صورت آن را منسوخ کنند. اّما به ھر صورت سیاق حدیث مقصود را می می
عرض «تمام است و... نگارنده دربارۀ این حدیث و احادیث متعارض األجزاء در تحریر دّوم کتاب 

جا  ام و در این حدودی سخن گفته ) تا٥٣٠تا  ٥٢٧و  ٥٠٤(ص » أخبار أصول بر قرآن و عقول
کنم اّما قبًال با موّلف گرامی مکاتبه کرده و تغییر حدیث مذکور با حدیثی دیگر را به  تکرار نمی

پذیرفت و اجازه داد حدیث فوق جایگزین حدیث قبلی  ایشان پیشنھاد کرده بودم. آن بزرگوار 
 شود (برقعی).
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است  یه آن علمکھات یداشت) ھ یده میوشپخدا ھمواره آن را  یعنین را (آ یإخفا
 .»نھانپده و یوشپ

ل قاطع است ین دلیف آن حضرت خود بھترین ساعات عمر شرین جمالت در آخریا
گاه نبوده است، با اکه جنابش به وضع ک ه فوق العاده بدان عالقمند ک نیشته شدنش آ

ند آن یگو یه مک یان ژاژخایاست بر دھان غال یمکن حال سنگ محیبوده است. در ع
گاه بوده و حتّ یحضرت از علم غ دار یانجام قتل ب یدر مسجد قاتل خود را برا یب آ

 . لعنة اهللا عىل الغالني الـمرشكنينمود. 
) در ۴۸۶ف خود الّسرائر (صیتاب شرکدر  یالحلّ  یس العجلیمحّمد بن ادر -۶

ه او از عّباس از حّماد بن کبن محبوب آورده است  یتاب محّمد بن علکمستطرفات آن از 
 ÷ ذكرتُ أليب عبداهللا« قال:ه: کرده است کت یبن عبد الله از فضل روا یاز ربع یسیع

لفي حيفظ عىلَّ صاليت ؟! ربام أقعدتُ الـخادمَ خَ ينفلتُ من ذلك أحدٌ در «» السهوَ فقال: وَ

ن است کد: مگر مماد آورد شدم حضرت فرمویسھو را ÷ خدمت حضرت صادق 
شِت سرم پگزار خود را در  ه من خدمتکشود  ینار ماند، بسا مکاز سھو بر  یسک

 د).یعات آن را محافظت نماک(عدد ر »دارم تا حساب نماز مرا نگه دارد یوام
تواند  یند نمک یحفظ م یگرید کمکافعال نماز خود را به  یه گاھک یاست امام یھیبد

�ٖ  َقاُل مِثۡ  هُ َ�نۡ  زُُب َ�عۡ  َ� ﴿ه کباشد  یبیعالم به غ َ�ٰ ٱ ِ�  ذَرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
 .!]٣ سبأ:[ ﴾ِض �ۡ�

ن ید او را در دار المجانیه باکوانه است یا دیداشته باشد  یا دهین عقیس چنکو ھر 
 نار او نھاد.کان را در کمشر ید سزایه باکاست  کید و اگر نه مشریشکر یبه زنج
بْدِ اهللاِ«)...... ۲۵۲(ص یشکدر رجال  -۷ لْتُ أليبِ عَ ا ÷ قُ مَ : وَ الَ ! قَ ولُونَ قُ ُمْ يَ : إِهنَّ

عَ  رِ وَ ا يفِ البَحْ نَ مَ زْ وَ رِ وَ جَ قَ الشَّ رَ وَ ومِ وَ دَ النُّجُ دَ عَ طْرَ الـمطَرِ وَ مُ قَ لَ عْ ولُونَ يَ قُ : يَ لْتُ ؟؟ قُ ولُونَ قُ دَ يَ دَ

دَ  عَ يَ فَ رَ ؟ فَ ابِ َ ! الرتُّ ءِ امَ : هُ إِىلَ السَّ الَ قَ ا إِال اهللاُ فَ ذَ لَمُ هَ عْ ا يَ اهللاِ مَ انَ اهللاِ! ال وَ بْحَ انَ اهللاِ! سُ بْحَ  »سُ

ند، یگو یم ییزھایه مردم چکردم کعرض ÷ ر گفت: به حضرت صادق یبص ابو«
باران و عدد ستارگان و  یھا قطره ۀه تو شمارکند یگو یند؟ گفتم میگو یفرمود: چه م

؟ حضرت دست یدان یھا را م کاست و شمارۀ خایچه در در برگ درختان و وزن آن
رده فرمود: منّزه است خدا، منّزه است خدا، نه، به خدا کخود را به طرف آسمان بلند 

 .»داند ُجز خدا یس نمکچ ین خبرھا را ھیسوگند ا
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ٰ ﴿ :زھا ھم کسی راین چیه دانستن اک نیبا ا �ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ�  ِب� َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ�  ﴾َذرَّ
و  یھا را از خود نف آن÷ ند، مع ھذا امام ک یان نمکون و مک.... و مدّبر ]٣ سبأ:[

 ند.ک یمنحصر به خدا م
و در جلد  ۱۴۰ث ی) حد۴۰، ص۳نجف (ج پچا یخ طوسیام شکب األحیدر تھذ -۸

بْدِ الرَّ «)....... ۶۲۵(ص یانپمک پبحار، چا ۱۸ نْ عَ مِ عَ ُّ بْنُ الـحكَ يلِ َنِ عَ نْ محْ يِّ عَ مِ زَ رْ العَ

بْدِ اهللاِ  أَيبِ  ٌّ  ÷عَ يلِ ىلَّ عَ : صَ الَ ريَ  ÷قَ
نَادِيهِ أَنَّ أَمِ جَ مُ رَ رَ فَخَ انَتِ الظُّهْ كَ رٍ وَ هْ ِ طُ ريْ ىلَ غَ بِالنَّاسِ عَ

نِنيَ  مِ ائِبَ ÷ الـمؤْ دُ الغَ اهِ لْيُبَلِّغِ الشَّ وا وَ يدُ أَعِ رٍ فَ هْ ِ طُ ريْ ىلَ غَ ىلَّ عَ  ÷حضرت صادق« .»صَ

ا غسل ینماز جماعت را با مردم ندانسته بدون وضو ÷  ین علیر المؤمنیفرمود: أم
رون آمد و یآن حضرت ب یگاه مناد س داخل منزل شد، آنپخواند و آن نماز ظھر بود، 

س پا وضو) خوانده است ین نماز را بدون طھارت (غسل یر المؤمنیه: أمکرد کاعالم 
 .»ندکغائب ابالغ د حاضر به ید و باینکنماز را اعاده 

ارھا و عبادت کن یزتریه نماز در نظر او عزک ÷ یه علکند ک یباور م یه احمقچا یآ
ب و اسرار یعالم به غ یسکن ین حال ندانسته بدون طھارت نماز بخواند، چنیاست و با ا

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ه: کن است یآسمان و زم َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
خدا  ﴾ِض �ۡ�

 نندگان را.کان و بافندگان آن موھومات و گمراه یند غالکلعنت 

باشند  یه راسخون در علم أئّمۀ أطھار مکث وارد شده یاز احاد یاریدر بس -۹
نيَ «رده است: کباز  ی، بابیافکه در اصول ک چنان خِ اسِ ةُ  بَابُ أَنَّ الرَّ مُ األَئِمَّ  »†يفِ العِلْمِ هُ

 ن مطلب آمده است.یدر ا یثیز احادیو البرھان ن یر قمیو در تفس
ه در علم کاست  ین صفت (راسخ در علم) شامل ھر شخص دانشمندیھرچند ا

قائل شده  یھود و نصاری ین صفت را دربارۀ علمایمتعال ا یه خداک راسخ باشد چنان

ٰ ﴿د: یفرما یه مکجا  است آن ٰ ٱ ِ�نِ �َّ اّما چون  ]١٦٢ :[النساء ﴾ُهمۡ ِمنۡ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

ه کت شده یروا÷ از حضرت صادق  یافکعه مخصوصًا در اصول یث شیدر احاد
هِ «فرموده:  دِ عْ نْ بَ ةُ مِ األَئِمَّ نِنيَ وَ مِ ريُ الـمؤْ

مِ أَمِ ونَ يفِ العِلْ خُ اسِ راسخان در علم حضرت  »†الرَّ
 ند.یس از اوپو امامان  یعل

شان را در یرده، صفت اکاستفاده ÷ ن یالمؤمنر یش خود أمیز از فرمایما ن
مْ أَنَّ «د: یفرما یالعلم م ین فیه در صفت راسخکم یآور یب مینداشتن علم غ لَ اعْ وَ
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دِ ال دَ امِ السُّ تِحَ نِ اقْ مْ عَ نَاهُ ينَ أَغْ مُ الَّذِ نيَ يفِ العِلْمِ هُ خِ اسِ ةِ ـالرَّ لَ مْ ارُ بِجُ رَ قْ يُوبِ اإلِ ةِ دُونَ الغُ وبَ ُ رضْ مَ

ا يْبِ ال مَ نَ الغَ هُ مِ ريَ
سِ فْ لُوا تَ هِ ِيطُوا ـجَ ْ حيُ ا ملَ لِ مَ نَاوُ نْ تَ زِ عَ مْ بِالْعَجْ هُ افَ َ رتِ اىلَ اعْ عَ حَ اهللاُ تَ دَ مَ وبِ فَ جُ حْ مَ

وخاً..... سُ هِ رُ نْهِ نْ كُ ثَ عَ مُ البَحْ هُ فْ لِّ كَ ْ يُ قَ فِيامَ ملَ مُّ مُ التَّعَ هُ كَ رْ ى تَ مَّ سَ امً وَ لْ ، [نھج البالغه »بِهِ عِ
از ین یشان را بیه خدا اکاند  ن در علم آنانیه ھمانا راسخکبدان «» ]۹۱الخطبه 

جھان زده شده است خود را  یھا بیه در مقابل غک ییھا ردهپه ک نیده است از ایگردان
ر آن یه در حجاب است از تفسک ییھا بینند بدانچه از غک یبه زحمت اندازند و اقرار م

توانند به  یاز دسترس بدانچه نم یشان را به عجز و ناتوانیس خدا اعتراف اپاند.  جاھل
ه بحث از ک ییزھایشان را در چیتعّمق ا کابند، مدح فرموده است و تریعلم آن احاطه 

 .»ده استیرده است، رسوخ نامکف نیلکشان تینه آن را خدا به اک
د: یفرما یه در آن مکل متشابھات قرآن است یجا ندانستن تأو نیمراد حضرت در ا

  لَمُ َ�عۡ  َوَما﴿
ۡ
ُ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ  داند.  یل آن را جز خدا نمیتأو ]٧: آل عمران[ ﴾�َّ

ل یتأو÷ ن یر المؤمنیف أمیاند به تعر ه راسخون در علمک ‡س ائّمه پ
اند تا  جھان یدانند و به جھت إقرار به جھل خود ممدوح خدا یمتشابھات قرآن را نم

وانه زمان ما با یان دین غالیدانم ا یان! حال من نمکعالم ام یدادھایچه رسد به ھمۀ رو
 ند؟یگو یان، چه مین بیا

) از جمله ۳۴۵(ص یانپمک پو در جلد ھفتم بحار چا یدر احتجاج طبرس -۱۰
بن ھالل  یان به دست محّمد بن علیه از جانب امام دوازدھم در رّد بر غالک یعاتیتوق

ث ین احادیه ما آن را در خاتمۀ اکف است یع شرین توقیصادر شده است ا یرخک
كاً م یآور یگانه م ده سْ هُ مِ تامُ ونَ خِ  ن است:یع چنیع رفی. و آن توقلِيَكُ

اىلَ اهللاُ « عَ ! تَ ٍّ يلِ دَ بْنَ عَ َمَّ ا حمُ ال  أليَ هِ وَ لْمِ هُ يفِ عِ اءَ كَ َ نُ رشُ هِ لَيْسَ نَحْ دِ مْ بِحَ هُ وَ انَ بْحَ ونَ سُ فُ امَّ يَصِ عَ

تِهِ يفِ  رَ دْ :  قُ اىلَ تَعَ كَ وَ بَارَ مِ كِتَابِهِ تَ ْكَ الَ يفِ حمُ امَ قَ هُ كَ ُ ريْ يْبَ غَ مُ الغَ لَ عْ  ِ�  َمن َ�ۡعلَمُ  �َّ  قُل﴿ بَلْ ال يَ
َ�َٰ�ٰتِ  �ِض  ٱلسَّ

َ
ُ  إِ�َّ  ٱۡلَغۡيَب  َوٱۡ� نَ « د:یفرما یه مکجا  تا آن  ،......]٦٥: [النمل ﴾ٱ�َّ دَ بْ َمَّ ا حمُ يَ

ٍّ قَ  يلِ ي العَ دُ اهللاَ الَّذِ هِ أُشْ نْهُ وَ حُ مِ جَ ةِ أَرْ نَاحُ البَعُوضَ نْ دِينُهُ جَ مَ مْ وَ هُ اؤُ َقَ محُ ةِ وَ يعَ الءُ الشِّ هَ ا جُ انَ إِلَهَ  دْ آذَ

هِ  أُشْ كَ وَ دُ هِ أُشْ هُ وَ لِيَاءَ أَوْ هُ وَ بِيَاءَ نْ أَ تَهُ وَ الئِكَ مَ ولَهُ وَ سُ داً رَ َمَّ حمُ يداً وَ هِ ى بِهِ شَ فَ كَ وَ وَ عَ إِال هُ مِ نْ سَ لَّ مَ دُ كُ

ي ا أَينِّ بَرِ ذَ نَا  كِتَايبِ هَ ِلُّ لْكِهِ أَوْ حيُ كُ اهللاَ يفِ مُ ارِ يْبَ أَوْ نُشَ مُ الغَ لَ عْ ا نَ قُولُ إِنَّ َّنْ يَ ولِهِ ممِ سُ إِىلَ رَ ءٌ إِىلَ اهللاِ وَ
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دَّ  تَعَ نَا لَهُ أَوْ يَ قَ لَ خَ بَهُ اهللاُ لَنَا وَ ي نَصَ لِّ الَّذِ  الـمحَ وَ َالً سِ رِ حمَ دْ يَّنْتُهُ يفِ صَ بَ هُ لَكَ وَ تُ ْ دْ فَرسَّ امَّ قَ  بِنَا عَ

نْ  كِتَايبِ  لُّ مَ َّ   فَكُ ممِ نَ اهللاِ وَ نَةُ مِ عْ يْهِ اللَّ لَ لَّتْ عَ دْ حَ قَ لَ َيْتُهُ فَ هنَ هُ وَ تُ رْ دْ أَمَ ا قَ عْ إِىلَ مَ جِ رْ ْ يَ ملَ مَ كِتَايبِ وَ هِ نْ فَ

نيَ  احلِِ بَادِهِ الصَّ نْ عِ تُ مِ رْ كَ چه او را  برتراست از آن أل یخدا ،یعل بن محّمد یا«. »ذَ
م، ما در علم خدا و در قدرتش ینند منّزه است او و ما به حمد او مشغولک یوصف م

 یتعال یتاب خداکم که در محک داند چنان ینم یسکب را ُجز او یه غکم بلیندار یتکشر
ن ُجز خدا ینه در زم ھا و س نه در آسمانکچ یبگو: ھمحّمد)  ید: (ایفرما یه مکاست 

شه په بال ک یسانکشان و  عه و احمقانیجاھالن ش یمحّمد بن عل یاداند.....  یب نمیغ
 ییه ُجز او خداکنند، و من الله را ک یت مین آنان رجحان دارد ما را آزار داده اذیبر د

ن محّمد رسول او را و یچن رم و ھمیگ یاست، شاھد م یافکشھادت ھمو  یست و براین
ه کرم یگ ین نامۀ مرا بشنود گواه میه اکرا  یسکز ھر یغمبرانش را و نیپشتگان و فر

س ھر پم یدان یب مید ما علم غیه بگوک یسکزارم از آن یمن به جانب خدا و رسول او ب
نمودم باز نگردد در  یرده و نھکن نامۀ مرا بفھمد و بدانچه او را امر یه اک یسک

ر که ذکغمبران) یپقت لعنت از جانب خدا و از جانب بندگان صالح او (فرشتگان و یحق
 ردم بر او واجب و حالل است.ک

در عالم به ‡ ش خود ائّمه یعه از فرمایتب معتبرۀ شکه از کت است ین ده روایا

ٞ  تِۡلَك ﴿ .میب نبودن امامان، آوردیغ ة  .)١(﴾َ�ِملَةٞ  َعَ�َ
 یچ بشریغمبر ونه ھیه نه پک نیقرآن در ا ۀات شریفیاز آه یش از ده آین بیقبل از ا

م و یآورد» انیالّتب«عه یش یریتب تفسکن یر از بھتریدارد با تفس یب اّطالعیاز علم غ
وتاه کم و کمان داشته باشد ھر چند عقل و وجدانش ھم یه به خدا و رسول اکس کآن 

َ� ﴿ه ک یبید آن ھم علم غینما یا امامیغمبر یپ ۀب درباریعلم غ یتواند اّدعا یباشد نم
 �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡعُزُب َ�ۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
 .!]٣ سبأ:[ ﴾ٱۡ�

طان است یاران شیمان و یماران از این بیعارض ا یه چه مرضکداند  ینم یسکحال 
ه کاند  معتقد شده یو وجدان یل شرعیچ دلیو بدون ھ یعقل ۀزیچ انگین ھوه بدک

ائنات و عالم کم بر موجودات و مّدبر کمحصور و مرزوق و محدود و محتاج، حا یمخلوق
ث و یه از عقل و وجدان و حدک ین ھمه تودھنیت است و با اان و سماویب أرضیبر غ

 ».این ده تمام است« -١
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اند، و  ران و سرگردانیه ضاللت حیچنان در ت فر خود برنگشته ھمکخورند از  یقرآن م
ث سند و یث مجھول از حیه چند حدکنند ک یتشّبث م یشیبه ھر حش یقیمانند غر

تب کاز  یا ث اعتنا درپارهیو ملعون از ح یث معنیث متن و منفور از حیجعول از حم
د از خدا شرم و از عقل و ید و توعین ھمه تھدیمانده است و با ا یقدماء سفھاء باق
 .نند!!ک یوجدان آزرم نم

*** 

 



 

 آن بزرگواران ۀدربار ‡نظر أصحاب ائّمه 

ه کم یآور یرا م‡مختصر از اعتقادات أصحاب خاّص ائّمه  ۀن فصل چند نمونیدر ا
 ۀتر از آن را ھم دربار مک یب بودِن أئمه نداشتند حتیگاه اعتقاد به عالم به غ چیآنان ھ

 اند: یگمراھان تا چه حّد در ین غالیه اکشود  مشخصشان قائل نبودند، تا یا
) و در جلد ھشتم بحار األنوار ۹۹نصر بن مزاحم (ص» نیوقعة الّصف«تاب کدر  -۱

 ن است: یه مضمون آن چنکاست  ی) عبارات۴۵۰ز (صیچاپ تبر
نند و با او به جنگ پردازند. کعت یب ÷ یان قرآن با علیه قارکد یترس یه میمعاو«

زند و ینست یزد تا آنان با ویبر انگ یا لهیطنت حیر و شکلذا خواست تا از راه م
رخواه یخ یخدا ۀنوشت: از بند یریت ه بریابند، لذا معاوی ینان مھلتیستند تا ایبازا

رده کخواھد فرات را بر شما روان  یه میه معاوکنم ک یناصح، ھمانا من شما را خبر م
 د).ینکاط یند (پس احتکشما را غرق 

ر به دست ین تیند، اکن افیر المؤمنیأم یاردور را به جانب یه آن تیگاه معاو آن
مردم  ۀقش ھم خواند، پس چون ھمیرف یوفه افتاد و آن را خواند و براکاز أھل  یمرد
ن یه چنکماست  رخواهِ یسنده، برادر خین نویش و پس آن را خواندند گفتند: ایاز پ

ن نامه یوسته ایاست. پس پ ردهکه باخبریمعاو ۀشما نوشته و شما را از اراد یبرا یزیچ
د، به یرس ÷ نیرالمؤمنیماگشت تا به دست  یشد و دست به دست م یخوانده م

ھا  دست آن ه درکنار نھر فرات فرستاد کارگر به کست نفر یه دوین عمل، معاویدنبال ا
ندن نھر شدند. کول حفر و غمش یر علکھا بود تا در مقابل لش لنگ و مانند آنکل و یب

 یش گرفته است برایه در پیه معاوک یارکن یا ،بر شما یفرمود: وا ÷ن یالمؤمن ریأم
ل یگاھتان زایاز جا ما راخواھد ش یندارد و فقط م ین قصدیز چنیان ندارد، و او نکاو ام

رده او کست و به حضرتش اعتناء نین نیر چنیه خکردند کن أصحاب او اصرار کند، لک
ر یرد! أمکن ساعت نھر را حفر خواھند ینان ھمیرده و گفتند به خدا سوگند اکرا رھا 
خودم  یبر شما مرا از رأ ید، وایف نباشین قدر ضعیاھل عراق ا ین فرمود: ایالمؤمن
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ن، کوچ ک یخواھ یم حال تو مینک یوچ مکآنان گفتند: به خدا قسم ما  ید! ولیبازمدار
ن ھم سر یالمؤمن ریردند و خود امکوچ کر کلش ین جا باش! پس با تمامیھم یخواھ یم

 .»ندکوچ کر شد یانجام ناگز
 یه اصحاب آن جناب آن را بروکن یمکن داستان رفع مصاحف و نصب حیچن ھم

ب به اّتفاق أصحاب یثر قرکاه کدارد  یه معلوم مکگر یھا داستان د ردند و دهکل یتحم
است و یرا در س یو یه متأسفانه حتّ کدانستند بل یب نمیاو، نه تنھا حضرتش را عاِلم الغ

د: یفرما یه خود آن حضرت بارھا مک گرفتند چنان یتر م نییز پایه نیاز معاو یشوردارک
ن آورد تا یین آورد و پاییروزگار آن قدر مرا پا» الدهر أنزلني أنزلني حتى قيل معاوية وعيل«

 )1(!.یه و بعد علیأّول گفتند معاو
در حّق  یغال ۀعیه شکرا  یز معتقداتین یخ و اخبار، فرزندان ویبر حسب توار -۲

 اند. آن حضرت قائل است، ھرگز قائل نبوده
 یند ھنگامک یت مید روایخ مفی) از ش۳۵۳ه در جلد ھشتم بحار االنوار (صک چنان

 ÷ن یالمؤمن ریبه أم ÷رده بودند، حضرت امام حسن ک هه مردم، عثمان را محاصرک
، «رد: کعرض  لْ تَزِ اعْ ينَةِ وَ نَ الـمدِ جْ مِ رُ نْتَ اخْ لَوْ كُ ُمْ لَيَأْتُونَكَ وَ إِهنَّ ، وَ نْكَ مْ مِ دَّ لَـهُ إِنَّ النَّاسَ ال بُ فَ

هُ  ُ ارضِ أَنْتَ حَ لُ وَ جُ ا الرَّ ذَ تَلَ هَ قْ افُ أَنْ يُ أَخَ ، وَ اءَ نْعَ ر یناره بگکرون شو و ینه بیاز مد» «بِصَ
مد ھر چند تو در ند و خواھند آیایه به سراغ تو بک نیندارند ُجز ا یا ن مردم چارهیھمانا ا

شته شود و تو در کن مرد (عثمان) یه اکترسم  یرا من میز یمن) باشیتخت یصنعا (پا
 ».یمقتل او حاضر باش

داً «حضرت در جواب فرزندش فرمود:  ا أَظُنُّ أَحَ مَ ؟! وَ يتِ رَ جْ ارِ هِ نْ دَ جُ عَ رُ ! أَأَخْ نَيَّ ا بُ يَ

... هِ لِّ لِ كُ وْ ا القَ ذَ ىلَ هَ ئُ عَ ِ ْرتَ رون بروم، یھجرت خود ب ۀا من از خانیپسر جان، آ یا«. »جيَ
 .!»من بزند ۀدربار ین حرفیند چنکجرأت  یسکه کگمان ندارم 

 یب و دانایه او عالم الغکپدربزرگوارش معتقد بود  ۀا حضرت حسن درباریحال آ
را تقاضا و اشاره  یریناره گکنه و یخروج از مد ،ھذا از او نھان است و مع ار وکآش

بدان استناد کرده است، برگرفته از مصادر  تدر بارۀ معاویه / استاد قلمدارانمطالبی که  -١
و سایر  تۀ کینه و عداوت شیعیان رافضی با معاویه ھندد روایی شیعیان است که نشان

 توان بر آنھا اعتماد نمود. [ُمصحح] باشد. بنابراین، نمی صحابه می
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لُونرده است؟! ک یم قِ عْ  ؟أَفَال تَ
 یطوس ید و أمالیخ مفیش ی) و أمال۳۸۷در جلد ھشتم بحار األنوار (ص -۳
نزول  ربذهجنگ بصره در  ین برایالمؤمن ریه أمک یه ھنگامک) آمده است ۵۱(ص

آن حضرت بدان صوب، سؤال نمود به او گفته  ییفرما فیفرمود طارق بن شھاب از تشر
ر یاند لذا أم رده و به بصره رفتهکشه با آن حضرت مخالفت یعا ر ویه طلحه و زبکشد 

ز به ید: من نیگو یشان است. طارق میرون آمده و در دنبال اینه بین از مدیالمؤمن
ه از نماز ک نیناب نمازش را خواند، ھمجه آن ک نیده و نشستم تا ایخدمت حضرت رس

آن حضرت نشست،  شد و در نزد بلند ÷ یفارغ شد فرزندش حضرت حسن بن عل
م! و باز یتوانم با شما سخن بگو ین من نمیر المؤمنیا أمیرده، عرض نمود: که یگاه گر آن

ةِ «ن به او فرمود: یر المؤمنیه پرداخت، أمیبه گر يَ ارِ نِنيَ اجلَ ِنَّ حَ ال حتَ لَّمْ وَ تَكَ نَيَّ وَ ا بُ بْكِ يَ » ال تَ
 ن!. کخورده] ناله م کتکز [ینکن و سخن بگو و مانند که میم گرکپسر یا

رده و از او کن مردم عثمان را محاصره ین، ایر المؤمنیا أمیرد: کامام حسن عرض 
ا مظلوم! من آن روز از شما تقاضا یا ظالم بودند یخواستند حال  یچه م خواستند آن یم
شان بر  عقل ونند که ملحق شو تا عرب بازگشت کر و به میناره بگکه از مردم کردم ک

نند، به خدا قسم اگر در سوراخ کد، و جماعت مردم بر تو وفود یایبش یسرجا
رون آورند، باز تو یراندند تا تو را از آن سوارخ ب یتو م ی، شترھا به سویبود یسوسمار

شان را واگذار، پس اگر أّمت ین و اکر را دنبال میه طلحه و زبکرا به خدا سوگند دارم 
 یراض شدو اگر اختالف  یخواھ یه مکاست  یزین ھمان چیرد، اکرامون تو اجتماع یپ

تو را به خدا  ،ه به عراق مروکنم ک یامروز از تو درخواست م کنیخدا باش، ا یبه رضا
فرمود:  ÷ن یر المؤمنی! امیع و مقتول شویترسم تو در آن ضا یه مکشوم  یادآور می

ه ک ی! در حالعثمان محاصره بود، آن موضوع به من چه مربوط بود؟ یه گفتک نیاّما ا
 یسکه به خدا سوگند من کبرو به م یه گفتک نیبودم، اّما ادخیل ناو  ۀمحاصر درمن 

نار باش و طلحه کاز عراق بر  یه گفتک نیاستحالل باشد، اّما ا یه بر او جاکه مکستم ین
فتار باشم که مانند کستم ین یچنان ر را به حال خود واگذار، به خدا سوگند من آنیو زب

او  یھا او بگذارد تا پاشنه یسمان در پایوارد شود و ر یادش بر ویه صکه انتظار برد ک
پسر من، در راه  یا تن پدرکند، لکرون آورد و قطعه قطعه یگاه او را ب ند، آنکرا قطع 

ه به حّق پشت ک یسکآورده با  یه به حّق روکس کآن  یله و ھمراھیحّق و به وس
 دارد. یوگام بر مزند  یر میرده است، شمشک
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ه از اصحاب خاّص آن ک یان ویر والیومت او بر بصره و ساکعّباس و ح ابن داستان
ردند، خود کانت یھا خواھد آمد و به حضرتش خ از آن یا حضرت بودند و شرح پاره

 نبوده است. ین عقائدیآن حضرت چن ۀرا دربار یسکه ھرگز در آن زمان کل است یدل
يَانُ بْنُ أَيبِ لَيْىلَ « ÷ضرت امام حسن از اصحاب خاص ح یکی -۴ فْ ه ک است چنان» سُ

رده است: کت یروا ÷بن جعفر  ی) از حضرت موس۱۵در رجال خود (ص یشکخ یش
 ...» ٍّ يلِ نِ بْنِ عَ يُّ الـحسَ ارِ وَ نَ حَ نَادِي أَيْ مَّ يُ ةَ  ÷ثُ اطِمَ نَ فَ ولِ اهللاِ أَيْ سُ دٍ رَ َمَّ يَانُ بِنْتِ حمُ فْ ومُ سُ يَقُ ؟ فَ

.. يُّ ارِ يدٍ الغِفَ ةُ بْنُ أَسِ فَ يْ ذَ حُ ، وَ ُّ اينِ دَ مْ  .».بْنُ أَيبِ لَيْىلَ اهلَ

) از ۱۰۳( یّش کت یباز طبق روا ÷امِت حضرت حسن یخاّص روز ق ین حواریھم
نِ «ه فرمود: ک ÷حمزه از حضرت امام محمد باقر  یاب ابِ الـحسَ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ اءَ رَ  ÷جَ

هِ فَ  ارِ ْتَبٍ يفِ فِنَاءِ دَ وَ حمُ هُ نِ وَ ىلَ الـحسَ لَ عَ خَ دَ ةٍ لَهُ فَ لَ احِ ىلَ رَ وَ عَ هُ يَانُ بْنُ لَيْىلَ وَ فْ الُ لَهُ سُ قَ : يُ الَ لَهُ قَ

تَ  لَ احِ قَلَ رَ عَ لَ فَ نَزَ لْ فَ ال تَعْجَ لْ وَ زِ : انْ نُ الَ لَهُ الـحسَ قَ ! فَ نِنيَ مِ لَّ الـمؤْ ذِ ا مُ يْكَ يَ لَ المُ عَ ارِ السَّ هُ يفِ الدَّ

ا مُ  يْكَ يَ لَ المُ عَ لْتُ السَّ : قُ الَ ؟ قَ لْتَ ا قُ : مَ نُ الَ لَهُ الـحسَ قَ الَ فَ . قَ ى إِلَيْهِ تَهَ تَّى انْ يشِ حَ بَلَ يَمْ أَقْ لَّ وَ ذِ

نُقِكَ  نْ عُ تَهُ مِ عْ لَ ةِ فَخَ رِ األُمَّ تَ إِىلَ أَمْ دْ مَ الَ عَ لِكَ قَ كَ بِذَ لْمُ ا عِ مَ : وَ الَ ! قَ نِنيَ مِ ا  الـمؤْ ذَ هُ هَ تَ دْ لَّ قَ وَ

نُ  الَ لَهُ الـحسَ قَ الَ فَ لَ اهللاُ قَ زَ ا أَنْ ِ مَ مُ بِغَريْ ْكُ يَةَ حيَ ... ÷الطَّاغِ لِكَ لْتُ ذَ عَ َ فَ كَ ملِ ُ ربِ أُخْ از  یمرد» «سَ

ه ک یگفتند آمد و در حال یم یلیل یأب یان بیاو سف هه بک ÷اصحاب حضرت حسن 
 ۀخان ۀه آن حضرت در آستانک یدر حال شد سوار بود، بر حضرت حسن وارد یبر اسب

ن، امام یمؤمن ۀنندکل یذل یخود زانو به بغل نشسته بود، به او گفت سالم بر تو ا
ش یخود را در خانه بست و پ ۀان فرود آمد و راحلین، سفکا و عجله میفرمود: فرود ب

 یتو ارد: گفتم سالم بر ک؟ عرض ید، امام به او فرمود: چه گفتیآمد تا به حضرت رس
ه أمر أّمت را به ک ؟ گفت از آنیجا دانستکن! حضرت فرمود: تو از یمؤمن ۀنندکل یذل

ه را بر گردن مردم یمعاو یعنی ین طاغیو ا یگاه از گردن خود برداشت ، آنیگردن گرفت
گاه حضرت امام حسن او را به صبر و اصطبار أمر فرمود و ھرگز اّدعا  ـ آن یردکسوار 

دانم چه خواھد  یا میدانستم چه خواھد شد  یب بودم و میلم به غه چون من عاکرد کن
نداشت نه او و نه  یا دهین عقیآن حضرت چن ۀان ھم درباریردم!! و سفکن یشد چن

 یّش که به رجال ین قضیل ایتفص ۀمطالع ی(برا». ان زمان آن حضرتیعیس از شکچ یھ
 مراجعه شود).
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 یکی( یفزار ۀب بن نجبیه مسک) آمده است ۱۱۵در جلد دھم بحار األنوار (ص -۵
 ۀاز صحاب یکی( یمان بن صرد خزاعیان حضرت حسن) و سلیعیوفه و از شکاز سران 

ردند: تعّجب ما تمام کان معروف به امام عرض یعیوفه و از شکبزرگوار و از أشراف 
وفه کاز  یه چھل ھزار مرد جنگک نیوحال ا یردکعت یه بیه تو با معاوک نیشود از ا ینم
ب یست؟ مسین بود، حال نظر تو چیچن یبا تو بود، حضرت فرمود: آر ر اھل بصرهیغ

مان را یه پیرا معاوی، زیه بر گردکنم یب ین صالح میگفت به خدا قسم چن
ست و گرنه من ھم ین یریخ ینکمان شیب در پیمس یاست. حضرت فرمود: ا ستهکش

 .ردم!ک ین میخواستم چن یاگر م
ب بودِن آن حضرت ین دو نفر اصحاب بزرگوار آن حضرت ھرگاه اعتقاد به عالِم به غیا

 یین اّدعایه حضرت داد چنکھم  یردند و در جوابک ینم یشنھادین پیداشتند ھرگز چن
ه ک» یحجر بن عد«ن مجلس یه در ھمکند ک یشھر آشوب اضافه م رد. مناقب ابنکن

د یگو یاست به امام م إن و حضرت حسن یر المؤمنیاز خواّص اصحاب ام یکی
را  ین روزیم! و چنیمرد ی! ما ھم با تو میمرد یتو م ین روزیه در چنکدوست داشتم 

 زند؟ یم ین حرفیِب امام چنیا معتقد به علم غیم. آیدید ینم
حسن با عت حضرت امام یرا از ب ÷ن یراھِت حضرت امام حسکخ، یتب توارکدر 

ر کخ ابن عسایل تاریخ از قبیتب تارکتوان به  یاّطالع از آن م یه براکاند  ه نوشتهیمعاو
 .)١(!ردکمراجعه 

 ÷ ان با اخالص حضرت امام جعفر صادقیعیزراره از اصحاب خاص و از ش -۶
عه یتب شکه در ک وارد شده است. بنابراین چنان یادیث زیلت او احادیاست و در فض
از  یا ه درپارهکدانست بل یب نمیرا عالِم به غ ÷تنھا حضرت صادق  آمده است نه

(ص  یشکه در رجال ک د داشته است مثًال چنانیآن حضرت ھم ترد یشات عادیفرما
او نوشته  یه فضل بن شاذان براکد: یگو ی) آمده است: محّمد بن مسعود م۱۴۱

عقوب احمر ھر سه یاسامه شحام و  یمنصور و اب یبن اب یسیه عکجا  است..... تا آن
ه زراره بر آن حضرت واردشد و کم ینشسته بود ÷اند در خدمت حضرت صادق  گفته

ه آن حضرت کند ک یت می) روا÷از پدرت (حضرت باقر » نهییم بن عکَح «گفت 
اور، یه) بجابکاست در م یتر از مزدلفه (محلّ  نییپا یفرموده است: نماز مغرب را در محلّ 

 (ناشر).. ٢١٢حاشیۀ صفحۀ » شاھراه اّتحاد«ر.ک. -١
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 یزین چیردم پدر من ھرگز چنکن مسأله را تأّمل یدق به زراره فرمود: من احضرت صا
د: زراره از خدمت یگو یم ید! راویگو یم از قول پدر من دروغ مکنگفته است! و َح 

م از قول پدر او (حضرت باقر) که َح کده ندارم یگفت: من عق یه مک یرون آمد در حالیب
 د!.یدروغ بگو

ثر که أک یداند (در حال یب نمینه تنھا حضرت را عالم به غ ثین حدیه در اکد ینیب یم
ه کت شده است!!) بلیب آمده است از حضرت صادق روایه در آن علم ائّمه به غک یأخبار

 .ند!ک یم یحًا از حضرت نفیتواند داشته باشد تلو یس مکرا ھم ھر ین علم عادیا یحتّ 
صادر شده  ÷از حضرت صادق  یا ) در رساله۱۴۰(ص یّش کضًا در رجال یا -۷
ه کن رساله را یشده بود ا یاران خود، مخفکس طلبره از تکانش یعیاز ش یکی ۀدربار

كنت أر جعفراً  إين«د: یگو یرده، مکه حضرت داده زراره را قانع نک یده و جوابیزراره د

 .ه ھست!.کدانستم  ین میتر از ا من جعفر را عالم» .....أعلم مما هو
ه کرسد  یر میم القصیت به عبد الّرحی) سند روا۱۶۶،ص۱ح المقال (جیدر تنق -۸

شان بگو یا یو به ھردو» دیبر«و » زراره«گفت: حضرت صادق به من فرمود: برو به نزد 
ةٌ «فرمود:  صه رسول خدا کد یدان یست؟ مگر نمین بدعت چیا

َ
ھر « »لُكُّ بِْدَعٍة َضالل

 یث مرادیترسم، ل ین دو نفر میا ه من ازکردم کمن عرض ؟ »ضاللت است یبدعت
م و ھرچه حضرت صادق یز با من بفرست، پس ھر دو به نزد زراره آمدیر) را نیبص (ابو

به خدا قسم، خود او موضوع استطاعت را به من «م، زراره گفت: یفرموده بود به او گفت
عَ » «د!ینفھم یداد ول ا شَ ةَ وَ مَ تِطَاعَ َ االسْ طَاينِ دْ أَعْ اهللاِ لَقَ  ». رَ وَ

عُ «د گفت: یه برک) آورده و نوشته است ۲۰۸ث را در (صین حدیا یّش ک جِ اهللاِ ال أَرْ وَ

ا أَبَداً  نْهَ  .!»گردم ین مسأله ھرگز بر نمیبه خدا قسم از ا«» عَ
 :الحالل گفته است یاد بن أبیه زک) آمده است ۱۳۳(ص یّش کدر رجال  یثیحد -۹
رده بود به آن جناب کت یمن از حضرت صادق روا یه زراره براکاستطاعت را  ۀمسأل

وفه برگشتم، که به ک یرد و ھنگامکن یب و زراره را نفریذکردم و امام آن را تکعرضه 
أما إنه قد أعطاين االستطاعة من «ن ـ به زراره خبر دادم. زراره گفت: یداستان را ـ ُجز نفر

صاحبكم هذا ليس له بصرية بكالم الرج استطاعت را ندانسته  ۀخود او مسأل» الحيث ال يعلم، وَ
 به سخنان دانشمندان ندارد!. ییق شما (حضرت صادق) آشناین رفیبه من داد و ا
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ه حضرت کن است، وارد شده یامام چن ۀه اعتقادش دربارکن زراره یھم ۀدربار
ث پدر من یر او نبودند احادیه اگر او و نظاکند زراره را کصادق فرمود! خدا رحمت 

 رفت!. ین میشده، از ب مندرس
ه ید بن معاویو محّمد بن مسلم و بر یث المرادیر لیاو و ابو بص ۀباررن دیچن و ھم

ابِقُونَ إِلَيْنَا يفِ «فرمود:  یعجل مُ السَّ هُ هِ وَ امِ رَ حَ اللِ اهللاِ وَ ىلَ حَ نَاءُ أَيبِ عَ أُمَ ينِ وَ اظُ الدِّ فَّ الءِ حُ ؤُ هَ

ة رَ يفِ اآلخِ يَا وَ نْ ِن] خدا ین پدرم در امور حالل و حراِم [دین و امیحافظان دنان یا«» الدُّ
 .»ندیما یسو ا و آخرت از سابقون بهیشان در دنیبوده و ا
تب رجال مخصوصًا رجال کتوانند به  یل مین تفصیه طالبکگر یث دیھا حد و ده

 نند.کمراجعه  یّش ک
ت شده یر روایاز ابو بص یب عقرقوفی) از شع۱۵۴و۱۵۳(ص یشکدر رجال  -۱۰
ه ک یرده در حالکه شوھر ک یردم از زنکسؤال  ÷ه گفت از حضرت صادق کاست 

شود، حضرت فرمود: بر زن حّد رجم (سنگسار  یه معلوم میشوھر دارد و بعدًا قض
 است. ردهکق نیه چرا تحقکشود  یانه زده میشود و به مرد صدتاز یم یشدن) جار

 یوارد شدم و گفتم: زن ÷) اظمکد بر حضرت ابو الحسن (امام یگو یب میشع
بر آن  یزیشود و چ یه شوھر دارد، حضرت فرمود زن سنگسار مک یرده در حالکشوھر 
رده که شوھر ک یزن ۀم من مسأله را دربارترده گفکر را مالقات یست. بعدًا ابو بصیمرد ن

دم حضرت فرمود: زن یاظم) پرسکه شوھر دارد از حضرت ابو الحسن (امام ک یدر حال
ا «د و گفت: یشکاش  نهیر دست به سیست. ابو بصین یزیشود و بر مرد چ یسنگسار م مَ

دُ  عْ هُ بَ مُ كْ ى حُ نَاهَ بَنَا تَ احِ مش و کاظم) حکق ما (حضرت ینم رفک یگمان نم«» أَظُنُّ صَ
 .!!»ده باشدیرس ییعلمش به جا

 .ب بودِن امام چقدر تفاوت دارد؟!یده با عالم به غین عقیا
جا  ور را آورده و در آنکمذ ۀمسأل یب عقرقوفین شعیگر از ھمیبه سند د یّش ک۱

د، یخاران یه آن را مک یخود زد و در حال ۀنیر دست خود را به سیابو بص«سد: ینو یم
ه«گفت:  لْمُ لَ عِ امَ ا تَكَ بَنَا مَ احِ حضرت «ق ما یه ھنوز علم رفکنم ک یگمان م«» أَظُنُّ صَ

 .!!»امل نشده استک» اظمک
ند امام یگو یان میه غالک یریعلم امام است ھمان ابو بص ۀر درباریابو بص ۀدین عقیا

ه در ک م چنانیدان یامت میون را تا قیکاَن و َما کبه او گفته است ما ِعلِم ما  ÷صادق 
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 !!)١(صفحات قبل بدان اشاره شد
ب یه نه تنھا به عالِم به غکاست  ‡ن ده فقره از شرح حال أصحاب خاّص ائّمه یا

ان کا امیھم به آنان اعتراض داشتند، آ یه در أمور عادکشان معتقد نبودند بلیبودِن ا
 م؟! یب ھستیه ما عالم به غکند یبگو یسانکن یه امامان به چنکداشت 

ن یامت دارد چنیو قرآن و روز ق مان به خدایه اک یسکه ھر ک نیبا صرف نظر از ا
دشمنان اسالم  یھا ا بافتهیو ان بوده ین اّدعاھا عمومًا از جانب غالید، و ایگو ینم یسخنان

ب امامان است و یه راجع به علم غک یاست. شما به تمام اخبار ‡دشمنان ائّمه و 
د ییدّقت نما ر آن آمده،ینة المعاجز و غیو بصائر الّدرجات و مد یافکعه از یتب شکدر 
ھا  ه اگر فرضًا سند آنکھا بر خالف قرآن است  ه متون آنک د صرف نظر از آنینیتا بب

د خود ھمان ید و دستور شدکیح بود باز ھم قابل اعتنا نبوده و طبق أمر أیھم صح
 ستند؟یح نیھم صح از لحاظ سند ید؛ حتّ یوبکوار ید ۀنیھا را به س د آنیبا ‡امامان 

ن یتر ین و عالیان پس از قرآن بھتریعیه در نزد ما شک» یافک« تابکن یمثًال ھم
ن یچون ا یسانکه کرده است کم یه در خصوص علم ائّمه تنظک یمستند است، در ابواب

نند، در باب ک یھا استناد م ب بودن امامان بدانیعالم به غ یاّدعا یبرا یالله العظم تیآ
ةَ « وا †أَنَّ األَئِمَّ لِّمُ وا عُ لَمُ عْ وا أَنْ يَ اءُ ا شَ  ۀص عّالمیه به تشخکث آورده است یسه حد» إِذَ

و ثالث آن مجھول است  یث ثانیف و حدیث اّول آن ضعیحد» مرآة العقول«در  یمجلس
ه ک ھا مخالف عقل و قرآن است ـ چنان ه متون آنک نیچ!! صرف نظر از ایآن ھ ۀجیو نت

 .قبًال اشاره شد
ةَ  أَنَّ «در باب  وتُونَ  †األَئِمَّ مُ تَى يَ ونَ مَ مُ لَ عْ ث اّول و یه حدکث است یھشت حد» يَ

ث پنجم آن یث دّوم آن مجھول و حدیف است و حدیتم آن ضعفسّوم و چھارم و ھ
ح ھم در آن یث صحیحد یک یششم و ھشتم آن حسن است و حتّ  یھا ثیرسل و حدم
ةَ «در باب ه مخالف نّص قرآن است. ک َصرِف نظر از آن ،ستین مَ  †أَنَّ األَئِمَّ لْ ونَ عِ لَمُ عْ يَ

م يْهِ لَ اتُ اهللاِ عَ لَوَ ءُ صَ مُ اليشّ يْهِ لَ ى عَ ْفَ هُ ال خيَ أَنَّ ونُ وَ كُ ا يَ مَ انَ وَ ا كَ ه کث ھست یشش حد )٢(» مَ
ث یث پنجم و ششم آن مجھول و فقط حدیف و حدیث اّول و دّوم و سّوم آن ضعیحد

 . ٢٥٢ر.ک. کتاب حاضر، ص-١
عرض اخبار أصول بر قرآن و «ھا رجوع فرمایید به  در مورد سه باب مذکور و احادیث مندرج در آن-٢

 به بعد (برقعی). ٦٠٦صفحۀ » عقول
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از علِم ما  یه در آن ھم سخنک )١(ح استیصح یمجلس ۀص عّالمیچھارم آن به تشخ
ه چرا شما علِم امامان خود را با علم کند ک یباقر گله م مست فقط امایوُن نیکاَن َوما ک

َضَ «ه کن جمله ید با ایدان یسان میکاماماِن مخالفانتان  اىلَ افْرتَ عَ تَ كَ وَ بَارَ نَ أَنَّ اهللاَ تَ وْ رَ أَتَ

ىلَ  لِيَائِهِ عَ ةَ أَوْ اعَ ضِ  طَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ بَارَ السَّ مْ أَخْ نْهُ ي عَ ْفِ بَادِهِ ثُمَّ خيُ دُ   عِ رِ مِ فِيامَ يَ ادَّ العِلْ وَ مْ مَ نْهُ طَعُ عَ قْ يَ وَ

م امُ دِينِهِ َّا فِيهِ قِوَ مْ ممِ يْهِ لَ ائش یاطاعت اول یو تعال که خداوند تبارکد یپندار یا شما میآ» « عَ
ده یشان پوشین را از ایھا و زم اه اخبار آسمانگ سازد و آن یرا بر بندگانش واجب م

شان ین ایشود و قوام د یه به محضرشان وارد مک یسؤاالت رۀدارد و مواّد علم را دربا یم
 .»ند؟ک یاست از آنان قطع م

ن باشد علِم ما یه در آن قوام دکن یه مراد از اخبار آسمان و زمکو پر واضح است 
ه مربوط به کاست  یست، و علمیرند نیگ ینان میه اک یون به آن معنیکان و ما ک

 ید مرتضین سبب، سیاند. و به ھم املکأطھار  ۀه در آن البّته أّئمکن است یام دکاح
ايف يف اإلمامة«تاب کدر  )٢(یَعَلم الُھد ه قائل کمعاذ الله «) فرموده: ۱۸۹و۱۸۸(ص» الشّ

ه مربوط ک یز علومیومت و نکت و حیوال یه الزمه و مقتضاک یم امام به ُجز علومیباش
باشد] واجب است علوم  ین میه قوام دک یھمان علم یعنیباشد، [ یعت میام شرکبه أح

ه امام کست ین الزم نیچن ست. ھمیعلوم مربوطه ن ۀب از جملیگر را بداند و علم غید
د یه باکعت ندارند، بداند بلیبه شر یه ارتباطکع و فنون و مشاغل مختلف را یصنا ۀھم
 .»ور رجوع شودکور به اھل فّن و خبر گاِن علوِم مذکعلوم و فنون مذ در

ه امام به کست یالزم ن«) فرموده: ۳۲۱(ص» تلخیص الّشافي«ز در ین یخ طوسیش
ومت] مراجعه کت و حیشان به وال ھا [به سبب عدم ارتباط ه در مورد آنک یأمور و علوم

 .»ومت است عالم باشدکمربوط به حچه  ه واجب است در آنکشود، عالم باشد؛ بل ینم

واحد الکناسی راوی مّتصل به معصوم این حدیث ضریس الکناسی است که اگر ضریس بن عبد ال-١
 شود. باشد به تشخیص عّالمۀ مامقانی حالش مجھول است، پس حدیث مجھول می

سید شریف ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراھیم بن موسی کاظم  -٢
مشھور » سید مرتضی علم الھدی«ھـ) معروف به شریف مرتضی بوده و نزد امامیه به ٤٣٣-٣٥٥(

ھا  یکی از علمای مشھور شیعه امامیه و فقھای قدیمی آن یباشد. و ریف رضی میاست و برادر ش
دار بود و مؤلفات ارزشمندی از خود باشد. ریاست مذھب امامیه را در عصر و زمان خود عھدهمی

تنزیه األنبیاء «؛ »الشافي في اإلمامة«ھا عبارتند از:  به جای گذاشته است که مھمترین آن
َررالغُ «و » واألئمة  )دکتر سعد رستم». (االنتصار«و » أمالي المرتضی«که معروف است به: » َرر والدُّ
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ن موضوع آمده است و یدر ا» یافک«تاب که در کاست  یثیحاداھا  نی، ایبار
ث یه اگر فرضًا حدک نیست. با ایح ھم در آن نیث صحیحد یک ید حتّ ینیب یه مک چنان

ھا بر خالف قرآن است ـ به  ن آنیث ھم بود چون مضامیح و لو چند صد حدیصح
از  یحداب مخصوص خداست و یه علم غکم یفه آوردیات شریدر آه قبًال ک یشرح

ھا را رّد  د آنیبا ‡ست ـ طبق دستور خوِد ائّمه ین یره را بر آن اّطالعیبشر و غ یبن
 .رد!کد و اعتناء نیوبکوار ید ۀنیرده بر سک

رجاتتاب (کچه در  و اّما آن  )١(»محّمد بن الحسن الّصفار«منسوب به » بصائر الدّ

د بن الـحسن بن الوليد«ه کآن قبًال گفته شد  یاعتبار یاست در ب خ یاستاد ش» حممّ
از ارباب رجال  یا دانست، و پاره ید آن را از صّفار نمیصدوق از آن اعراض داشته و شا

ه کرا  یگریرا ثقه و د یکیه کاند  قائل به دو صّفار بوده یخ بھائیداود و ش چون ابن
 ییذاکن اخبار یا با ایاند. حال آ دانسته هر ثقیاست غ» جاتبصائر الّدر« ۀسندینو
 نار گذاشت؟!.کتوان به جنگ قرآن رفت و عقل و وجدان را  یم

*** 

معرفة «را در نقل حدیث متساھل شمرده است ر.ک. » صفار«نیز » محّمد باقر بھبودی«استاد -١
 (برقعی). ١٠٩مرکز انتشارات علمی و فرھنگی، ص » الحدیث

 

                                           



 

 در موضوع علم غیب †ی ائّمه  تاریخ و سیره

ش آمده یاز ائّمه پ یبعض یه براک یعین باب به شرح چند فقره از حوادث و وقایما در ا
ن حوادث یبه چن ه مبتالک یسانکابد یبه وجدان خود در یسکم تا ھر یپرداز یاست م

ن یرد، نفس خود ھمک یب از آنان نمیعلم غ یم به آن شدت نفیرکه قرآن کاند فرضًا  بوده
گاھیغ ۀاز پشت پرد یزیان به آن به چیه مبتالکداد  یم یع گواھیوقا  اند: نداشته یب آ

ن بنده و رسول خداست در ینش و بھتریآفر ۀه زبدک ص غمبر خاتمیپ -۱
 یه اگر در آن موارد به آن جناب وحکبود  یاز موارد و حوادث منتظر وح یاریبس
 .دانست! ینم یزیشد، چ ینم

ِع یه متضّمن آن وقاکآن حضرت  ۀریتب سکد به یآمدھا با شیاّطالع از آن پ یبرا
 م:ینک یھا اشاره م ن آنیتر جا به روشن نیدر ا رد و ماکفراوان است مراجعه 

ابان و مصاحبت یدر ب ییاو به تنھا ۀتوتیشه از قافله و بیو دور ماندن عا کإف ۀیقض
او از  ۀزشت دربار یوع مطالبیو ش» صفوان بن المعطل«گر با یدر آن سفر روز د یو

نور  ۀکمبار ۀدر سوره در قرآن یه چند آکجا  خ اسالم است، تا آنیع تارین وقایتر واضح
ر آن حادثهیمب  است. ن و مفِسّ

ه کغمبر محترم گذشته است یبر پ ین واقعه چه حالیه در اکو معلوم است 
ن یردند، و آن حضرت اکگانه یب ین زنان حرم او را مّتھم به تھمت زنا با مردیتر جوان

نداشت! و  یا رفع آن چاره یبرا ید ولیشن یه و صراحت میناکّرات و به کتھمت را به 
غمبر یاست، پ ردهکت یز آن را روایشه نیره آمده است و خود عایتب سکه در ک چنان آن

امد. تا ین  یشه وحیعا ۀباره نگران بود و از جانب خدا دربار نیماه در ا یکب یخدا قر
ةُ «شه آمد و فرمود: یغمبر خدا نزد عایخود پ یروز ائِشَ ا عَ إِنْ  ،يَ ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ نْكِ كَ نِي عَ غَ لَ هُ بَ إِنَّ

إِنَّ العَ  ، فَ تُويبِ إِلَيْهِ ي اهللاَ وَ رِ فِ تَغْ اسْ ، فَ نْبٍ تِ بِذَ نْتِ الـممْ إِنْ كُ ئُكِ اهللاُ، وَ ِّ يُربَ سَ ، فَ يئَةً رِ نْتِ بَ ا كُ بْدَ إِذَ

يْهِ  لَ بِهِ ثُمَّ تَابَ إىلَ اهللاِ تَابَ اهللاُ عَ نْ فَ بِذَ َ رتَ ن و یچن ییشه از تو به من خبرھایعا یا« )١(»اعْ

 ). (د. سعد رستم).٢٧٧٠دیث ()، و صحیح مسلم، ح٣٩١٠صحیح بخاری، حدیث ( -١
                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٦٦

چه  دارد! و چنان یخدا تو را از آن بر یھست یه اگر تو از آن برکده است یچنان رس
ه بنده به کن یرا ھمین زک، پس از خدا آمرزش بخواه و توبه یا ردهک یاقدام به گناھ
 .»ردیپذ یاو را م ۀند، خدا توبکخدا توبه  یگاه به سو رده آنکگناه اعتراف 
 صه رسول خدا کآور بود  رتیح نچنا آن  هیه قضکھست  رتیستب کاز  یا و در پاره

 ۀشان درباریخود را خواند و با ا ۀد بن حارثه پسر خواندیو ز ÷ ین علیر المؤمنیأم
شه را طالق ندھد، یه حضرت عاکد ید صالح در آن دیرد! زکشه و طالق او مشورت یعا

 یھا است، زن خدا بر تو سخت نگرفته ،ا رسول اللهی« رد:کعرض  ÷ن یر المؤمنیاّما أم

گر یو به عبارت د» یریبگ یگریاو زن د یبه جا یتوان یارند و تو میشه بسیر عایگر غید
اح خود کر او را به نیرده است او را طالق ده و غکخدا طالق آن را بر تو حالل «فرمود: 

» او به تو راست خواھد گفت ینکشه است سؤال یعا ۀه خادمک یزینکدرآور، و اگر از 
رد، کق یباره تحق نیشه) را خواست و از او در ایز عاینک(» هریبرِ « صرسول خدا 

 .داد! یشه گواھیعا کیبه پا» هریبرِ «
باره مطلب را  نیدر ا» رهیبر«ه ک نین به منظور ایر المؤمنیاند: أم ه گفتهک ییتا جا

 کیر و پایگفت: به خدا سوگند من در او ُجز خره یند او را زد! و بنابراین برکتمان نک

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿آن  یه ابتداکآمد  یاتیشتر، آیا بیماه  یکه پس از گذشت ک نینم! تا ایب ینم َّ� 
 ٓ ِ  ُءوَجا  ُهمّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  لَُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  َسُبوهُ َ�ۡ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  َبةٞ ُعۡص  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب
ا ِيٱوَ  ِم� ثۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  تََسَب �ۡ ٱ مَّ َّ�  ٰ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ لَّوۡ  ١١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ۥَ�ُ  ُهمۡ ِمنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  تََو�َّ

ۡ ٱ َظنَّ  ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل نُفِسِهمۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ْ  �َخۡ�ٗ  بِأ ٓ َ�ٰ  َوَقالُوا بِ�ٞ  كٞ إِفۡ  َذا  ]١٢-١١[النور:  )١(﴾١٢ مُّ

 .رد!کر و تبرئه یشه را تطھیبود و عا
ن یرا او را مّتھم به چنیه نازل شده زیه قبطیمار ۀات دربارین آیاند ا گفته یا پاره

 .ردند و به ھر صورت مطلب ھمان است!ک یتھمت

ای از شما بودند. آن  ] آوردند، دسته ] را [در میان در حقیقت، کسانی که آن بھتان [داستان ِافک« -١
] است. برای ھر  ] را شّری برای خود تصّور مکنید بلکه برای شما در آن مصلحتی [بوده [تھمت

] ھمان گناھی است که مرتکب شده است، و آن کس  مردی از آنان [که در این کار دست داشته
چرا  ) ١١از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت خواھد داشت.(

این «] را شنیدید، مردان و زنان مؤمن گمان نیك به خود نبردند و نگفتند:  ھنگامی که آن [بھتان
 »)١٢؟(»بھتانی آشکار است
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ب بود، و بنابراین در یغمبر خدا عالم الغید: پیتواند بگو یم یسکن وصف چه یبا ا
م یات قدین آیند ایگو یه مک یاحمقاند؟ ُجز آن ید و تھمت شنیشکقدر رنج  باره آن نیا

سال  ۲۷ یعنیغمبر خواند! یھا را بر پ در ھنگام توّلد خود، آن ÷ یعل یبوده و حتّ 
را  یبیدانست! مرده شور آن علم غ یغمبر خدا نمیپ که! و مع ذلین قضیقبل از وقوع ا

 :یسعدخ یا نه؟ به قول شیب زنا شده است که زنش مرتکآن نفھمد  ۀه دارندکببرد 
ــت ــی چیس ــه دان ــک چ ــر اوج فل ــو ب  ت

 

 چون ندانی که در سراِی تو کیسـت؟! 
 

دانست؟  یب میغمبر علم غیه پکتواند معتقد شود  یم یدام مسلمانکت یفکین یبا ا
دور و  ین إلھیور وچقدر از دکشان  عقل ۀدیھاچقدر د ن نسبتیبافندگان ا ،ایخدا

ه کع و بئر معونه یَرج یه و ماجرایقضن یبه ا صمھجوراند؟! ما در احوال رسول خدا 
آن  ۀریتب سکل را به ین تفصیتفاء نموده و طالبکرخ داد ا یدر صفر سال چھارم ھجر

 م.یدھ یه ـ حواله میحضرت ـ صلوات الله عل
ش یآن حضرت ب ۀه دربارکم یالزم است بدان ÷ ین علیر المؤمنیاّما در أحوال أم -۲
 ۀان و خطبیالب ۀاند چون خطب بر آن جناب بافته ییھا ر امامان غلّو شده و خطبهیاز سا
تاب خود از آن حضرت، ک ۴۵۲ ۀ! در صفحیت الله العظمین آیه اک یا ا خطبهی )١(هیتطنج

رد، در کشتر دّقت ید بیرده است، لذا باکنقل  یرازیر شکار معتبر!!!! أبو بیار بسیتاب بسکاز 
 یه بارکرا  یرده است و صفاتک ییخدا یاّدعاحًا یاذ بالله ـ صرین خطبه آن حضرت ـ العیا

 ٱ ُهوَ ﴿د: یفرما یبه شرح صفات خود اختصاص داده و م یتعال
َ
ُل ۡ� ٰ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ  اِطُنۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ

ز یاو اول و آخر و ظاھر و نھان و او به ھر چ ]٣د: ي[احلد )٢(﴾٣ َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ 
ھم در بصره آن صفات و باالتر از آن را به خود نسبت داده و گفته ن یر المؤمنیأمداناست. 

 یجار ھا را ردم! من چشمهکجاد یا ھا را وهکن را به گردش در آوردم! من یمن زم«است: 
ردم! کرا نازل  ھا را به وجود آوردم! من قطره ردم، من ابرھاک یھا را خوردن وهیردم! من مک

 ٨١٣برسی ( ای طوالنی، ساختگی و جعلی است که شیخ حافظ رجبخطبه» خطبه تطنجیة« -١
روایت کرده و به » مشارق أنوار الیقین في حقائق أسرار أمیر المؤمنین«را در کتابش ھجری) آن

است. اسم این خطبه در این بخش از عبارت خطبه آمده است که  امیرالمومنین نسبت داده
ْطَنَجْین«گوید:  می ْطَنَجْین«و طبق برداشت برسی، » أنا الواقُف علی التَّ ام دو خلیج است. ن» التَّ
که دھد، درحالیالسالم آن را به خود نسبت میبکار رفته که علی علیه ییھا این خطبه عباراتدر 

 باشد. (د. سعد رستم).ھمۀ آن از افعال الھی می
 ».اوست اول و آخر و ظاھر و باطن، و او به ھر چیزی داناست« -٢
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جا  ردم!........ من........ من.......... تا آنک، من ماه را طالع ممن آفتاب را به روز درآورد
لِيْم«د: یگو یه مک ءٍ عَ لِّ يشَ بِكُ الْبَاطِنُ وَ رُ وَ الظَّاهِ رُ وَ اآلخِ لُ وَ من اّول و آخر و ظاھر و »  أَنَا األَوَّ

 .م!!یمن خدا یستیرودربا یب یعنیم!! یز دانایباطن و بر ھر چ
 ‡ ن و أئمهیر المؤمنیرا از زبان أم یاتیفرکن یه چنکرا  یسانکند آن کخدا لعنت 

دھر  ن ویأبد اآلبدتا ھا را  نندگان آنکندگان و نشر یند گوکردند و خدا لعنت کجعل 
 .نیالداھر

عقل و وجدان،  یل بر جعل آن پس از صراحت قرآن و گواھین دلیتر ن و بزرگیبھتر
 ث مجعول است.یاحاد یز براین چیتر نندهک رسوا ید ثانیش شھیه به فرماکخ است یتار

عت مردم در یه پس از بکداند  یخ اسالم داشته باشد میاز تار یاّطالع کس اندکھر
ه از آن ک یر از مقاماتیوس شدن طلحه و زبیبه خالفت و مأ ÷ن یر المؤمنینه با أمیمد

ن یر المؤمنیبا ام یعداوت ۀه سابقکشه ید فتنه با عایتول یحضرت انتظار داشتند، برا
ن و ارادت به عثمان از یر المؤمنیه در عدالت با امکداشت ھمداستان شدند و به بصره 

ن را به خالفت قبول یر المؤمنیه بصره نه تنھا أمکرا یز. د، رفتندوتر ب آماده یھر شھر
را قاتل عثمان پنداشته و  ÷ ین شھر علیان، مردم ایغات فتنه جویه با تبلکنداشت بل

اھان عثمان و وھواخ یغات شبانه روزیدانستند، و با تبل یقتال با او را بر خود واجب م
ن را به یر المؤمنیقبل بصره را متصّرف شده بودند و أم یه مّدتکان یجو ر فتنهیسا

ن یمنر المؤیم سر انجام أمیدیه دک ییرده بودند، تا جاک یصورت اعدا عدّو اسالم معّرف
 .)١(دین شھر گردیه تلفات آن سر به ھزاران نفر زد، قھرًا وارد اکار یشتار بسکبا قتل و 

به سوی بصره ذکر  شدر مورد خروج طلحه و زبیر و ام المومنین عایشه  /لفؤمطالبی را که م -١
 نموده، به دالیل زیر صحیح نیست:   

از باب حرص و طمع برای به دست آوردن خالفت یا ھر پست و  بالف) خروج طلحه و زبیر 
آنان بلکه انگیزه و باعث خروج  –به این مطلب اشاره دارد / چنانکه مولف  –مقام دیگری نبود 

: -کند چنانکه یکی از نویسندگان معاصر ذکر می –گردد به سوی بصره به چھار سبب اساسی بازمی
در که نتوانستند از ایشان  داشتندتکه در حق عثمان  ندامت و پشیمانی و جبران کوتاھی -۱

قصاص  ایمان آنھا به ضرورت -۲کند. این عامل را ذھبی ذکر می .مقابل حملۀ اوباشان دفاع کنند
. و این سببی بود که عموم مسلمانان در مظلومانه به شھادت رسانیدندکه او را  ت قاتالن عثمان

رسد که آنان بر این باور بودند که انگیزه و عامل سوم چنان به نظر می -۳آن با ایشان ھمراه بودند. 
ست. و در قصاص قاتالن وی تاخیر کرده ا تبا گذشت چھار ماه از شھادت عثمان تعلی 
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در چنین بطلحه و زبیر، اما ای ھم برای آن وجود داشتعلی رغم این تاخیر دلیل قانع کننده
چه بسا طلحه و زبیر  -۴برای تنفیذ قصاص بودند.  و سریع وقفهشرایطی معتقد به ضرورت اقدام بی

ھمین امر  بر این باور بودند که علی در چنین شرایطی توانایی الزم برای اجرای قصاص را ندارد و
سبب شد تا به مکه و از آنجا به سوی بصره حرکت کند تا سربازانی را گردآورد و به وسیله آنھا نیرو و 

 داشته باشد. وی توانایی کافی برای خونخواھی عثمان و در ھم شکستن شوکت قاتالن
-آنھا به یک سبب اساسی بازمی ۀرسیم که ھمبا دقت در این اسباب چھارگانه به این نتیجه می

توسط اوباشان و پیروان عبد الله بن سبأ مظلومانه به که  ت خونخواھی عثمان گردد و آن
 باشد.می وی قاتالن قصاص شھادت رسیده بود و

در تاریخ  و طبری امام احمد در مسندسازد، روایتی است که  از دالیلی که این عامل را روشن می
طلحه بن عبیدالله و زبیر بن عوام و ام المؤمنین  رساند که مفاد آن می کهاند روایت کرده خود

برای خونخواھی عثمان که ظالمانه کشته شده بود، به بصره رفتند.  -عنھماللهرضی–عایشه 
کند طلحه و زبیر برای مطالبه خون ] و ذھبی ذکر می۳۵-۳/۳۴؛ و تاریخ طبری ۱/۱۶۵[المسند: 

دند تا اینکه قصاص خون او را از قاتالنش بگیرند. [الخلفاء الراشدون، ص: عثمان از مدینه خارج ش
] ذکر کرده است. و روایت امام احمد را ۷/۲۳۲] و این خبر را ابن کثیر در [البدایة والنھایة: ۲۸۸

گوید: اند. و ھیثمی در مورد آن میحافظ ضیاء المقدسی و محدث شعیب ارناؤوط َحَسن دانسته
ا دو سند روایت کرده است و راویان یکی از این دو سند، راویان صحیح ھستند. را باحمد آن

] اما ۲۷/ ۷. و مجمع الزوائد: ۵۷پاورقی ص:  ۱. و سیر أعالم النبالء: ج۳/۳۳[األحادیث المختارة: 
ھایی را که ذھبی و اسناد روایت طبری صحیح است چراکه راویان آن از ثقات ھستند. اما روایت

موافق  با آنھا مسند احمد و تاریخ طبری اما روایت ،باشداند بدون سند میذکر نمودهابن کثیر 
روشن شد که طلحه و زبیر برای  -تر ذکر نمودیمبنابر آنچه پیش –بوده و در تناقض نیستند. 

 بصره خارج شدند.  سپس مطالبه خون عثمان و قصاص قاتالن وی به سوی مکه و
خروج طلحه و زبیر به سوی بصره، گناه و معصیت و از  -گویدقرطبی میچنانکه امام –بنابراین 

از شھید  -علیه الصالة والسالم-روی سرکشی و نافرمانی نبود چراکه اگر چنین بود رسول خدا 
و شھادت ) وارد شده است.] ۲۴۱۷، حدیث ش: (۴/۱۸۸۰[چنانکه در صحیح مسلم: داد. بودن آنھا خبر نمی

 باشد.مسیر اطاعت و فرمانبرداری نمیجز با کشته شدن در 
ھرگز خروج ام المومنین برای جنگ یا عداوت و دشمنی  ؛ل منین عایشهؤاما خروج ام الم

خون عثمان  ۀو مطالب میان مسلمانان برای اصالح ایشان نبود بلکه بدیرینه بین او و علی 
-به عنوان مثال به برخی از آنھا اشاره می ؛خارج شد. و دالیل در این زمینه بسیار است ت

خواست از رفتن به  می تکه عایشه  ھنگامی کند که:کنیم. امام احمد در مسند روایت می
عسی الله عز وجل أن  ،ترجعین«گفت:  ایشانبه  ت زبیر بصره منصرف شده و به مکه برگردد،

شاید که خداوند متعال به  ن][چنین نک ،یگرد خواھی به مکه] بر [می»: «یصلح بك بین الناس
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؛ شعیب ۲۴۶۹۸حدیث ش:  ۶/۹۷[مسند أحمد: ». میان مردم اصالح برقرار کند [در بصره] تو ۀوسیل
کند که منین روایت میؤو ھمچنین ابن حبان از ام الم گوید: إسناد آن صحیح است.]ارنؤوط می

تقدمین فیراك المسلمون فیصلح الله ما أظنني إال أني راجعة فقال بعض من کان معھا بل «فرمود: 
کنم بازگردم بھتر باشد. پس برخی از ھمراھان وی گفتند: بلکه گمان می»: «عز وجل ذات بینھم

حضور داشته باشید تا مسلمانان شما را ببینند و اینگونه خداوند متعال روابط میان آنھا را سامان 
؛ شعیب ارنؤوط ۶۷۳۲حدیث ش:  ۱۵/۱۲۶ان: [صحیح ابن حب». و صلح میان آنھا برقرار گردد بخشد

قعقاع بن  ـ رضی الله عنه ـ و زمانی که علیگوید: إسناد آن بنا بر شرط شیخین صحیح است]. می
عمرو را به سوی عایشه و ھمراھان وی فرستاد تا جویای سبب آمدن آنھا شود، قعقاع بر ام 

شما را به این سرزمین آورده است؟  منین وارد شده و سالم کرده و گفت: مادرم، چه چیزیؤالم
منین به سوی جنگ ؤاما خروج ام الم«گوید:  فرمود: فرزندم، اصالح میان مردم. ابن العربی می

جمل، برای جنگ نبود بلکه مردم به او روی آورده و از فتنه و ھرج و مرجی که به وجود آمده 
 مسلمانان اصالح صورت گرفته و اوضاعمنین ؤبود، شکایت کردند و امیدوار بودند به وسیله ام الم

سر و سامان گیرد و چه بسا چون در میان مردم حاضر شود، از او شرم کنند و از مواضع خود 
منین با اقتدا به این کالم ؤمنین نیز این بود. و اینگونه بود که ام المؤعقب بنشینند و گمان ام الم

ۡو إِۡصَ�ٰ� �َّ َخۡ�َ ِ� كَ ﴿فرماید: الھی خارج شد که می
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ثِ�ٖ ّمِن �َّ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
ِ فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ در « ]۱۱۴[النساء:  ﴾١١٤َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

نیست، مگر که (با این کار) امر به صدقه دادن یا شان خیری  بسیاری از (در گوشی و) نجواھای
کار نیک یا اصالح در میان مردم کند. و ھرکس برای خشنودی الله چنین کند، به زودی پاداش 

نین عایشه جز با ھدف اصالح میان مسلمانان خارج ؤمام الم ،بنابراین». بزرگی به او خواھیم داد
ری بود و با اینکه به عدم خروج از خانه امر شده بود نشد و سفر ایشان از باب طاعت و فرمانبردا

منافاتی نداشت. و این سفر ھمچون سفرھای دیگری بود که بر مبنای فرمانبرداری از الله و 
 .مانند سفر برای حج و عمره ،شدرسولش انجام می
این  بود، درمنین به سوی بصره به دلیل عداوت و دشمنی دیرینه با علی میؤاگر خروج ام الم

صورت این سوال مطرح خواھد بود که چرا امام علی حد و حکم شرعی را بر ایشان اقامه نکردند؟ 
کرد. و پس از صدا می» مادرم«منین را با کلمه ؤبلکه ایشان را با احترام به مکه بازگرداند و ام الم

ا مورد آمده و به ایشان گفت: خداوند شما ر لنزد عایشه  تپایان یافتن جنگ جمل، علی 
[تاریخ طبری؛ و ». منین فرمود: و شما را نیز؛ ھدفی جز اصالح نداشتمؤمغفرت قرار دھد. ام الم

 ]، ابن الجوزیالبدایة والنھایة، و المنتظم في تاریخ الملوك واألمم
در خروج به سوی بصره اجتھاد کردند و مجتھد در ھر  شبه ھر حال، طلحه و زبیر و عایشه 

به  صواب دست یابد یا دچار خطا شود. اگر به صواب دست یابد دو پاداش جور است چه أصورت م
ھم رو این سه نفر و کسانی که با ایشان دارد و اگر دچار خطا و اشتباه گردد، یک اجر دارد. از این

 باشند. ماجور می ، ان شاءاللهبودند نظر
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را از حق خود در این طمع خالفت و کسب جاه و مقام داشتند، پس چ بب) اگر طلحه و زبیر 
آنھا را در میان شش نفری که خلیفه باید از میان آنھا  تمورد تنازل کردند  زمانی که عمر 

ھیچگونه  تشد نامزد خالفت نمود؟! و براستی چرا در طول مدت خالفت عثمانانتخاب می
سال خالفت که عثمان دوازده اعتراض یا مخالفتی از سوی آنھا در این زمینه دیده نشد درحالی

شده  ابتکرد؟! عالوه بر این چرا با علی به عنوان خلیفه بیعت کردند چنانکه در روایات صحیح ث
چرا در ابتدای خالفت علی و  ، پساست؟! و اگر به طمع خالفت و جاه و مقام خارج شدند
 بالفاصله چنین اقدامی نکردند و چند ماه منتظر ماندند؟!    

زبیر و عایشه و دیگران بر این باور بودند که علی به قتل عثمان  ج) اما این سخن که طلحه و
راضی بوده، سخنی باطل است و ھرگز صحیح نیست. و مستند این قول روایتی است که بیھقی 

چراکه علی  ذکر نموده و مفاد آن این است که طلحه و زبیر برای خونخواھی عثمان خارج شدند
که  این را برایشان گفته بودند خاطر بود که برخی از مردم به قتل عثمان راضی بود. و این بدان

منین عایشه رفته و او را به ؤنزد ام الم طلحه و زبیر علی به قتل عثمان راضی بوده است. پس
خروج برای خونخواھی عثمان و اصالح میان مردم وادار نمودند. اما این روایت صحیح نیست 

تن آن منکر است. چراکه معقول نیست طلحه و زبیر از چراکه اسنادی برای آن وجود ندارد و م
اطالع باشند تا اینکه مردی مجھول نزد آنھا آمده و ایشان را از  موضع علی در برابر قتل عثمان بی

گاه کند و آنان نیز او را تصدیق کنند و برای خونخواھی عثمان خارج شوند. با اینکه  این مساله آ
قصاص قاتالن عثمان این نبوده که خود به قتل عثمان راضی دانستند سبب تاخیر علی در  می

بلکه عجز و ناتوانی وی از اجرای حکم قصاص بر قاتالن  ،گویدبوده است چنانکه روایت چنین می
سیطره داشتند. و  ھااز نیرو و قدرت برخوردار بوده و بر شھر آنھا عثمان بوده است چراکه

دانستند و می بھمچنین دلیل صحیحی وجود ندارد که اھل بصره علی را قاتل عثمان 
 دانستند. را واجب میتجنگیدن با علی 

ھرکس اطالعی از تاریخ داشته باشد و از اتفاقات این برھه از زمان اما در مورد جنگ جمل؛ 
از صحابه نه علی و نه طلحه و زبیر و یک  داند که این جنگ به تدبیر ھیچمطلع باشد، می

 آغاز گردید ت، جنگ توسط قاتالن عثمانرخ نداد؛ بلکه بدون اختیار و اراده آنان شعایشه
 چون فتنه گران نزدیک بودِن صلح صحابه را متوجه شدند این جنگ را به راه انداختند چنانکه

 اند:تصریح کرده به آنمورخان  دانشمندان
ای که در بصره بین صحابه رخ داد تصمیم اند واقعهبزرگان اھل علم گفته«گوید: باقالنی می

ور نمودند چنانکه گران شعلهرا فتنهصحابه در آن نقشی نداشت بلکه ناگھان رخ داد و آتش آن
کرد دیگری خیانت کرده و برای دفاع از جان خود با وی درگیر ھریک از افراد دو گروه گمان می

پیش از این به توافق نظر رسیده بودند و امور سر و سامان گرفته و صلح برقرار  کهشد؛ درحالیمی
رو قاتالن عثمان که اوضاع را به زیان خود شده بود و با رضایت از یکدیگر جدا شده بودند؛ از این
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دیدند و ترس آن داشتند که صحابه به آنھا دست یافته و بر آنھا چیره شوند، جمع شان میو منافع
رای شدند که صفوف صحابه را  ه و مشورت کردند و با یکدیگر اختالف کردند اما پس از آن ھمشد

ور کنند. و کسانی از آنھا که در میان متفرق نموده و شبانه جنگ را میان سربازان دو طرف شعله
سربازان علی بودند فریاد برآورند که طلحه و زبیر خیانت کرده و کسانی از آنھا که در میان 

رای شده سربازان طلحه و زبیر بودند فریاد برآورند که علی خیانت کرده است؛ بنابراین چنین ھم
ور نمودند. و اینگونه ھریک از افراد دو گروه به دفاع از و آتش جنگ را در میان دو گروه شعله

از سوی ھر دو گروه  -دفاع از جان -جان خود و ریخته نشدن خونش پرداخت. و چنین عملی 
باشد. و این ھمان دیدگاه رست بوده و چون چنین شرایطی رخ دھد اطاعت از الله متعال مید

 ».صحیح و مشھور است که بدان معتقدیم
علی به بصره وارد شد. آنان به ھم نزدیک شدند تا تدبیری بیندیشند. اما «گوید: و ابن العربی می

پرستان آنان را رھا نگذاشته و شروع به خونریزی کردند و در میان آنان جنگ برپا شد و غوغاء  ھوی
ی این مسائل به این خاطر بود که حجت و برھانی ارائه نگشته و و ھرج و مرج مستولی گشت. ھمه

اند تدبیر توآنچه پنھان بود آشکار نگردد و قاتالن عثمان نھان بمانند، زیرا شخصی واحد در لشکر می
گوید: و ابن حزم می». آن لشکر را فاسد کند، حال چه رسد به اینکه ھزار نفر این کار را انجام بدھند

-و کسانی که با آنھا بودند ھرگز امامت علی را باطل نمی شو اما ام المؤمنین و زبیر و طلحه «
رای جنگ با علی و مخالفت با کردند... و به یقین ثابت شده که آنھا بدانستند و از آن عیبجویی نمی

او و نقض بیعت با وی به بصره نرفتند... و دلیل این امر آن است که آنان جمع شده و با ھم 
نجنگیدند؛ چون شب فرا رسید قاتالن عثمان دانستند که اوضاع به نفع آنان نیست پس چون گروه 

ز خود دفاع کردند تا اینکه جنگ به طلحه و زبیر خوابیدند، در میان آنھا شمشیر کشیدند و آنان نیز ا
میان سربازان علی کشیده شد و آنان نیز از خود دفاع کردند و اینگونه ھریک از دو گروه گمان برده 
و بلکه تردید نداشتند که گروه دیگر جنگ را آغاز کرده است؛ پس چنان اوضاع به ھم ریخت و ھرج 

ور ود نبود و کسانی که آتش جنگ را شعلهو مرج به پا شد که ھیچکس را یارای جز دفاع از خ
 ».    کردند ھمان قاتالن عثمان بودند. خداوند آنان را لعنت کند

مردم این «گوید: ابن کثیر در توصیف شبی که در آن دو گروه از صحابه با ھم درگیر شدند می
ده و به شب را با خیر و خوبی خوابیدند و قاتالن عثمان این شب را به بدی؛ گردھم جمع ش

 ».ور کنندمشورت پرداختند و اتفاق کردند که جنگ را در تاریکی آخر شب شعله
ور ی علی و طلحه و زبیر شعلهفتنه جمل بدون اختیار و اراده«گوید: و ابن أبي العز حنفی می

 ». گردید و مسبب آن مفسدان بودند بدون اینکه صحابه در آن نقشی داشته باشند
قق بود که ھمگی متفقند جنگ روز جمل بدون دخالت و تصمیم صحابه رخ این اقوال علمای مح

داد بلکه آنان از این جنگ راضی نبودند و صلح را بر جنگ ترجیح دادند و ھیچیک از صحابه 
ھای آتش این فتنه را کمترین نقشی در آغاز این جنگ و برانگیختن آن نداشتند بلکه شعله

 برافروختند. (ُمصحح) تدیگر قاتالن عثمان  توز ویھودی کینه أعبدالله بن سب
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ه صرف نظر از مقام ک ÷ن یر المؤمنیه نه تنھا أمکند ک یباور م یا وانهیچ دیا ھیآ
 یا وانهیچ دیه ھکن است بلیزم یرو ی، از أعقل عقالصامبر یپ یپروردگ دست یواال
و قاتل  یاغیت مردم آن او را متجاوز و یثرکاه ک یشھرن ین است در چنکمم

ن را به گردش یه: من زمکاد بزند یبه منبر مسجد آن نھاد، فر یه پاک نیشناسند ھم یم
الْبَاطِنُ «د: یو سر انجام بگو ...من ...من ...در آوردم...... من رُ وَ الظَّاهِ رُ وَ اآلخِ لُ وَ ا األَوَّ أَنَ وَ

 ْ لِّ يشَ بِكُ لِيْمءٍ  وَ  م؟!!.یز دانایمن أّول و آخر و ظاھر و باطن و برھر چ »عَ
ن مردم از تھمت قتل عثمان تبرئه یداشت خود را در نزد ا یه سعکن یر المؤمنیأم

د، یجوش یاو م ۀنکیشان از  نهیه سک ین مردمین است در مقابل چنکند چگونه ممک
 .م؟!یخدا یعنین و چنانم، ید من چنیزد و بگویخ بر

لمات است کن چه یه آخر اکند کنفر به او اعتراض ن یک یحتّ  ین شھر عاصیاو در 
نفر نبود  یکو دشمن ث از دوست یخ و حدید؟! و از ارباب تاریآ یرون میه از دھان تو بک
ه معلوم ک یرازیر شکاورد ُجز ابوبیخ بیث و تاریتب حدکرا در  یمھم ۀین قضیه چنک
 .است؟! یست چه جانورین

نند چه ک ین مردم منتشر مین در بین چرندھا را به نام معارف دیه اکنان یا ایخدا
 .دارند؟! یحمقاجنون مطّبق و چه مغز 

را  تداشتند و ُغال یمردم را از آن بر حذر م ۀھم ،اسالم ۀه أئّم ک ین غلوّ یدانم ا یمن نم
 .است؟! ز بودهیچه زھا نبوده است پس چین چیردند اگر اک یشان اظھار برائت میلعن و از ا

ان یعیشاّما  )١(دانستند یغمبر را غلّو میپ زسھو ا یعه نفیش یه قدماکب است یعج
ه ک یسکشمرند! و  ین میه معارف دکشان غلّو ندانسته بلیرا از ا ییخدا یامروز اّدعا

رده و از مصادر کت او را ناقص قلمداد یوال ،داند ن خرافات روایدر ا یدیترد کاند
 .شود!! یم ر او صادریفک، تیفتو

 یمقام واال و عال یخین حوادث تاریم با شرح ایخدا شاھد است ما ھرگز قصد نداشت
عت یه اصول مسّلم شرکان ین غالین غلّو اکم لیمتر جلوه دھکچه ھست،  ائّمه را از آن

تب کاز  یخیر حوادث تارکه با ذکدارد  یسازد، ما را وام یدار م ن را خدشهییخاتم الّنب
گاه ساز نیمردم را از خطر غلّو در د عه،یش معتبرۀ  یھا را از ابتالء به نھ م و آنیشان آ

 که ضمیمۀ ھمین کتاب است مراجعه شود (ناشر).» سیری در رسالۀ سھو الّنبی«به رسالۀ  -١
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ْ َ�غۡ  َ� ﴿ه فرموده کم یرکقرآن   م.یبر حذر دار ]١٧١ :[النساء )١(﴾دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا
از » س بن سعد بن عبادهیق«ت یخ مفّصل و معتبر، داستان والیدر تمام توار -۳

به از دست دادن آن حضرت  ه منجرکدر مصر و عزل او  ÷ن یر المؤمنیطرف أم
د، ین راه به آن جناب رسیه از اکرا  یشه و صدمات و خساراتیھم یشور مصر را براک

به  ۳۳۶(ص » الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة«تاب پرارزش کضبط است و ما آن را از 
آن  ۀترجم م وینک یعه است، نقل میاز أعالم ش یکیه ک یخان شوشتر ید علیبعد) س

 م:یآور یم یبه فارس یرا از عرب
 یس فرموده به سویخالفت را به دست گرفت به ق ÷ن یر المؤمنیه أمک نیھم

رون یس با ھفت نفر از خاندانش بیپس ق، ردمک یت والیه من تورا بدان والکمصر برو 
بود بر مردم  ه با اوک یا گاه به منبر بر آمد و دستور داد نامه آمد و به مصر رفت آن

ن یر المؤمنیخدا أم ۀاز طرف بند«ن عنوان ابتدا شده بود: یخوانده شود و آن نامه با ا
س بن سعد یرسد. من ق یشان مین نامه بدیه اکاز مسلمانان  یسانک یبه سو یعل

د ینک یاریشما فرستادم پس او را مدد داده و بر حّق  یر به سویرا به عنوان أم یانصار
رد و با یند و بر بدخواھان سخت گک یکیان شما نیکه به نکام  تور دادهو من به او دس

ده یاو را پسند ییه من راھنماکاست  یسانکاز  ید. ویمت نمایعوام و خواّص رفق و مال
ل و یجم یو ثواب کپا یردارکما و شما  یدوارم و از خدا برایتش امیو به صالح

 اته.کالله وبر ةم و رحمیکع خواستارم. و السالم علیوس یرحمت
خطبه برپا خواست،  یس برایتمام شد ق ÷ن یر المؤمنیأم ۀه خواندن نامک نیھم

خود درآورد و  یه حّق را به جاکراست  یش خدایه ستاکو خدا را حمد وثنا گفت 
ه بعد از ک یسکن یما با بھتر مردم، یات، ساخسار  اران را نگونکراند وستمیباطل را م

تاب کد و به یزیم، پس شماھم برخیردکعت یم بیسراغ داشت صغمبرمان محّمد یپ
الله عمل  تاب خدا و سّنت رسولکد پس اگر ما به ینکعت یخدا و سّنت رسول الله ب

 ست.ین یعتیم ما را بر گردن شما بیردکن
گاه  افت. آنیس استقامت یردند و مصر و توابع آن بر قکعت یمردم برخاستند و ب

ه مردم که یقر یکل داشت، مگر یھا گس فرمانداران خود را به شھرستانس ُعّمال و یق
د بن یزی«ه او کنانه بود کاز  یه مردیشمردند و در آن قر یم میشتن عثمان را عظکآن 

 ».در دین خود غلّو مکنید« -١
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م ییآ یه ما نزد تو نمکس فرستاد و گفت یق یسو را به یسکگفتند، او  یم» الحارث
به حال خود واگذار تا  ما ران کتوست، لن قلمرو ین سرزمیرا ایعامل خود را بفرست، ز

ز ین» مسلمة بن خملّد بن صامت األنصاري«شود!  یم یجا منتھکار مردم به کم ینیبب
 یسکس یرد. قکنمود و مردم را به طلب خون او دعوت  یرد و بر عثمان زارکشورش 
ه من دوست ک؟! به خدا سوگند یدیبر من شور ایبر تو آ یه واکاو فرستاد  یرا به سو

شته باشم، پس خون خود را کشام و مصر از آن من باشد و من تو را  که ملکندارم 
 یمصر باش یه تو والک یه تا زمانکس فرستاد یق یبه سو یکیپ» مسلمه«ن! کحفظ 

 ع و فرمانبردارم). یمط یعنیھستم ( یافکمن از جانب تو 
را به جانب  یسانک ین، ویرز ین و رأیعقل مت یبود دارا یس بن سعد شخصیق
ن شما را به یکنم لک یعت مجبور نمیه من شما را به بکناره گرفتند فرستاد که کآنان 

رد، و با ک ام، پس با آنان ُمھادنه و مدارینما یت و حراست میفاکخود واگذارده، از شما 
س با کچینمود، و ھ یات را جمع آوریرد، و خراج و مالکھم مدارا » بن مخّلد ۀمسلم«

 به منازعه برنخواست.او 
 یرون آمد در حالیبه جانب جمل ب ÷ید: علیگو یث است میحد یه راوکم یابراھ

در » سیق«بازھم و وفه آمد کبود و آن حضرت از بصره به  یبر مصر وال» سیق«ه ک
را مصر و توابع یتر بود، ز نیه سنگیخلق خدا بر معاو ۀاز ھم یخود بود، و یھمان جا

 یشام رو یسو با مردم عراق به ÷ یه علکد یترس یه میبود و معاو یکآن به شام نزد
 یرو محاصره شود، لذا زمانین دو نین ایه در بیھم از جانب مصر، و معاو» سیق«آورد و 

ه ید معاویت نماکن حریصفّ  یه به سوک وفه بود و قبل از آنکن در یر المؤمنیه أمک
 بود:ن یس فرستاد، عنوان نامه چنیق یبرا یا نامه

تو  یس بن سعد، سالم بر تو. ھمانا من به سویق یان به سویسف یه بن ابیاز معاو
ب یست. اّما َبْعُد، اگر شما بر عثمان عیُجز او ن یه معبودکنم ک یرا حمد م ییخدا
ا ی یسکزد در شنعت  یسکه بر ک یا انهید تا تازیدیه بر او دکبخشش  ید در فزونیگرفت

ار گماشت، با تمام کشان خود را به یه جوانان و خوک نیا در ای یسکرت یجودت و س
قت یشود، پس در حق یھا حالل نم ن بھانهیه خون او بدکد یدان یحوال خود شما مان یا

پروردگارت  یس به سویق ید، پس ایردکناھنجار  یارکد و یشد یمیب أمر عظکمرت
ه ک یبود یسانکه تو از کند. از آن رو کت یفاک یزیقبل از مرگ از چ ۀن، اگر توبکتوبه 

ه او مردم را به قتل کم یرن دایقی) ما یقت (علی، و اّما رفیدیمردم را بر عثمان شوران
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شتند و تو کرا  یه وک نیشتن او واداشت تا اکشان را به یرد و اکق یعثمان اغراء و تشو
 یسانکاز  یتوان یس اگر میق ی، پس ایرھ یشانت از خون او به سالمت نمیبا انبوه خو

ن در آن کعت یب» یعل«ه ینند با ما علکه تو را به خون عثمان مطالبه نک یبوده باش
وفه و بصره) از آن کن (یام سلطنت عراق ه زندهک یابم تا زمانیصورت اگر من ظفر 

ه را کاست! ھر  خاندان تو یه من سلطان ھستم سلطنت حجاز براک یتوست و مادام
را ھر چه را یاز من بخواه ز یه دوست دارکچه را  ا ھرھ نیر ایو از غ یه تو دوست دارک

 یا ات را در جواب نامه دهیو عق ین باب رأیبه تو خواھم داد، پس در ا یاز من بخواھ
 س.یم بنویه به تو نوشتم براک

ه با او به دفع الوقت رفتار کد چون دوست داشت یس رسین نامه به قیه اکن یھم
 ند، لذا به او نوشت:کرده و به جنگ با او شتاب نکنار کند و نظر خود را بر او آشک

ه کاست  یارکن یدم، ایفھم یادآورشدیچه از أمر عثمان  د و آنیتو رس ۀاّما َبْعُد، نام 
ه مردم را بر کاست  یسک) یقم (علیه رفک یادآورشدیز یام و ن نشده یکمن به آن نزد

است  ین امریشتند! اکسه نمود تا عثمان را یشان دسیه ایرده و علکقتل عثمان اغراء 
من از خون  ۀریه انبوه عشک یور داشتکه مذک نیست و اّما این یه مرا بر آن اّطالعک

ت که در امر او شرک ین مردمیه أّولک نید از ایآ یمنرھند پس الزم  یعثمان به سالمت نم
ه با تو در ک یاز من خواسته ک نیرده باشد! و اّما اکمن بودند، مرا خشنود  ۀریداشتند عش

ن یدم ایفھم یچه در مقابل آن بر من عرضه داشت نم و آنکعت یعثمان ب یخواھ خون
د. و یه در آن عجله شاکست ین یارکن ید و ایشه بایه مرا در آن نظر و اندکاست  یامر

ه تو را ناخشنود بدارد، رخ ک یزیھستم و از جانب من چ یافکجا از جانب تو  نیمن در ا
اءَ اهللاُ. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ینیم و ببینیخواھد داد، تا ببن  .إِنْ شَ

شود و  یم یکنزد یه گاھکافت ین یس را خواند، او را چنیق ۀه نامیه معاوک نیھم
 د. لذا به او نوشت:ید بر آکیس با او در مقام خدعه و یه قکد یدور و ترس یگاھ

ه که در شمار صلح آورم و نه دور کدم ید یکتو را خواندم، تو را نه نزد ۀاّما َبْعُد نام 
ه کستم ین یسکافتم! و من چنان ید یاه و سپیسمان سیدر حساب جنگ! تو را چون ر

ه با من ک یب داد، در حالین او را فرکید و کیا با یرد ک یبا او بتوان به خدعه، باز
ه بر تو عرضه کچه را  است. پس اگر آن افسارن و یبا ز یھا بکپر شمار و مر یرجال

 ینک یار را نمکن یاست و اگر ا ام از آن تو هه وعده دادکچه را  ، آنیردکردم قبول ک
 نم! و السالم.ک یاده پر میمصر را بر تو از سواره و پ

 



 ٧٧    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

مطاوعه و مطاوله را  یه از ویه معاوکه را خواند و دانست یمعاو ۀس نامیچون ق
 ار نمود و به او نوشت:که در دل داشت آشکچه را  ناچار آنند ک یقبول نم

ه ک نیان. اّما َبْعُد، عجب است از ایسف یه بن أبیس بن سعد به معاویاز جانب ق
 یداریش خریه مرا از پک یا و طمع در آن بسته یبقبوالن ورخود را به ز یرأ یخواھ یم
ِن تمام مردم به امر خالفت یسزاوارتره ک یسکر تو را پدر مباد تا من از اطاعت ی! غینک

ن مردم به رسول یتریکن آنھاست و نزدیتر یشان به حّق است و ھادین ایاتریاست و گو
ن یه دورترکداخل شوم  یسکه در طاعت ک ینک یخداست، خارج شوم و تو مرا امر م

مردم به  نیتر گانهیشان و بین ایتر ن مردم و گمراهیھا از امر خالفت بوده و دروغگوتر آن
تر از  هنندکگمراه و گمراه  یرامون تو قومیه در پک یرسول خداست، در حال

اده یه مصر را بر من از سواره و پک یه گفتک نیاند. و اّما ا س، گرد آمدهیابل یھا طاغوت
در آن  یه به خود مشغول باشکار مشغول نداشتم کن یرد، اگر من تو را از اک یُپر خواھ

 ن. و السالم.کب یخواھ یصورت ھرچه م
 یلین شد و خیسخت سنگ یگاه او برویرد و جاکوس یه را از او مأیس معاویق ۀن نامیا

او و تمّرد و  یرویرا از نیبود ز یم یگریس دکس یق یاش بر جاک یا هکعالقه داشت 
اش  نهیو بر س یه سختیمعاوبر  یش خوب باخبر بود و امر ویمرد و بزرگ یو یشکسر

ش یرده است!! پس براکعت یب یس با ویه قکن وانمود یلذا بر مردم چنرد، ک یم ینیسنگ
نشان داده بود، بر مردم خواند و  یس قبًال نوشته بود و در آن نرمیه قک یا د! و نامهینکدعا 

 ن مضمون:یس نسبت داده بر مردم شام خواند بدیرد و آن را به قکجعل  یا ز نامهیخود ن
س بن سعد، اّما َبْعُد، ھمانا قتل یان از جانب قیسف یبن أب هیر معاویأم یبه سو

دم ین خود شدم، دیدر اسالم بود و من نگران نفس خود و د یمیعظ ۀعثمان حادث
خود را  یار با تقواکویکه امام مسلمان محرم نکنم ک یبانیتپش یتوانم از گروھ ینم
ز حضرت او نم و اک یگناھان خود طلب آمرزش م یسبحان برا یاند! پس از خدا شتهک

گاه باشینما ین خود را مسألت میحفظ د عت یه من به جانب شما صلح و بکد یم. آ
آورم پس  یمظلوم رو ینندگان آن امام ھادکقتال  یه به سوکام و دوست دارم  آورده

م دارم ی، تا آن را با شتاب تمام تقدیه از اموال و رجال خواھانکچه را  از من بخواه آن
 .ات او!کر و رحمت خدا و بریو سالم بر أم ،ِإْن َشاَء اللهُ 

رده است!! که مصالحه یس با معاویه قکع شد یدر تمام شام شا :دیگو یم یراو
ن ماجرا را به حضرتش گزارش دادند، آن جناب یوفه آمده اکبه  ÷ یجاسوسان عل
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ن و یگاه دو فرزند خود حضرات حسن رد! آنکم شمرد و تعّجب یعظ یه را بسین قضیا
گاھین قضیشان را بدیه و عبد الله بن جعفر را خواند و ایگرش محّمد حنفید فرزند  یه آ

ه در کچه را  ن آنیر المؤمنیا أمیست؟ عبد الله جعفر گفت: یشما چ یداد و گفت: رأ
 ن.کس را از مصر معزول یپرداز! ق کن و بدون شیقیواگذار و به راه  یدارا کآن ش
ا یالله گفت:  نم! عبدک ینم ورس بایعمل را از قن یفرمود: به خدا قسم من ا ÷ یعل

متوّجه  یشود حّق است از عزل او ضرر یچه گفته م ن، اگر آنکن او را عزل یر المؤمنیأم
آن  ۀه در خانکر را [کب یس را خلع و محّمد بن أبیق ÷ یشود. باألخره عل یتو نم

ر داشت و کب یمحمد بن أبه خود به ک یحضرت بزرگ شده بود] و بنا به عالقه و اعتماد
ت مصر گماشت و یرا بر وال ین امر بود ویاو در ا یھم دلخواه عبد الله جعفر برادر مادر

د: یس پرسیس رفت، قیقنزد مردم مصر نوشت. محّمد به مصر و به  یبرا یا با او نامه
و داخل ن من و ایب یسکا یر داد؟ آییاو را تغ یز رأیبود و چه چ کن را چه بایر المؤمنیأم

ن سلطنت ھم مال توست! یست، این ینه! موضوع مھّم  :رد)؟ محّمد گفتکت یشد (سعا
قحافه خواھر  یدختر أب» سهیفر«را یبود، ز یس قرابت سببیر و قکب ین محّمد بن أبی(ب

س گفت: نه به خدا قسم، من یمحمد بود) ق ۀس شوھر عّم یس بود، و قیر، زن قکابو ب
ومت مصر کن او را از حیالمؤمن ریماه ک نیساعت ھم با تو نخواھم ماند! و ھم یک یحتّ 

وفه نرفت! تا کبه  ÷ ینه آورد، و به جانب علیبه مد یجا خارج شد و رو عزل نمود از آن
 حاضر شد. ÷ن یالمؤمن ریام رکابن در یه سر انجام در جنگ صفک نیا

رخ  ÷ن یر المؤمنیماه در زمان کخ است یاز مسّلمات تار یکین داستان یا
ر بر مصر مسّلم نشد، و چون کب یومت محّمد بن أبکم حیدان یه مک است. و چنان داده

شته شد و کن صورت یتر عیخره مصر را از دست داد و خود به فججوان و ناپخته بود باال
ه خود ک ن برنگشت. چنانیر المؤمنیماگر مصر به یست و دیآن حضرت بر مرگ او گر

ت یه به رواک یا از نامه ین معنیه اظھار ندامت فرمود، و این قضیاز ا ÷ن یالمؤمن ریمأ
ن نامه را ید، ایآ ی) گزارش شده به دست م۹ یمجلس ۴۸(ص ید در امالیخ مفیش
ن جمله از نامه، یت مصر به او داد. و ایاشتر بر وال کھنگام إعزام مال ÷ن یالمؤمن ریأم

َ «ه فرموده: کساند ر یور را به صراحت مکمذ یمعن رٍ  مِرصْ دَ بْنَ أَيبِ بَكْ َمَّ لَّيْتُ حمُ نْتُ وَ دْ كُ قَ وَ

مَ لَهُ بِ  لْ ثاً ال عِ دَ انَ حَ كَ جُ وَ ارِ وَ يْهِ خَ لَ جَ عَ رَ َهُ اهللاُ...الْـفَخَ محِ دَ رَ هِ تُشْ اسْ وبِ فَ رُ خود من محمد  »حُ
ج بر او خروج ت مصر دادم، پس خواریند ـ والکش رحمت یه خداکر را ـ کب یبن أب
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د شد، یاز فنون جنگ نداشت لذا شھ یبود و علم و اّطالع نردند و او چون جواک
 ند.کش رحمت یخدا

س بن سعد بن عباده از بزرگان اصحاب یه قکست یده نیبر دانشمندان مّطلع پوش
ن حّق و ید اصحابو امام حسن از  ÷ن یر المؤمنیان أمیعیو از أعالم ش صرسول خدا 

او  ۀدربار یخ طوسیش ۀتب رجال از جمله خالصکه در ک نامدار روزگار بود چنانشجاعان 
هو و ÷قيس بن سعد بن عبادة، من السابقني الذين رجعوا إىل أمري الـمؤمنني «آمده است: 

آوردن به  یشتازان رویس بن سعد بن عباده از پیق »مشكور، مل يبايع أبا بكر

 ر است.یتقد ۀستیرد شاکعت نیر بکه چون با أبو بکاست  ÷ن یالمؤمنریأم
و قال أنس: و كان قيس بن سعد من «خود نوشته است:  ۀقیدر تعل (ره) ید ثانیو شھ

ش یس بن سعد در پیمنزلت ق »بمنـزلة صاحب الرشطة من األمري ص النبي

در  ÷از طرف فرمانروا بود و حضرت رضا یس شھربانیچون مقام رئ صخدا رسول
ه ک نید و ھمیچیبر گردن او پ ینماز افع ۀه در حال سجدکاو فرمود  یخلوص و تقوا

 .چ وجه متعّرض آن نشد!یگرفت، اّما او به ھ یسر از سجده برداشت در لباس او جا
إنه كان من كبار شيعة «او نوشته است:  ۀد در شرح نھج البالغه درباریالحد یابن أب

آن  یداران واقع و دوست یروان علین پیتر او از بزرگ» والـمتحقِّقني بمحبته ÷عيلٍّ 
 حضرت بود.

از جھت نقصان ارادت و محّبت او  یومت مصر، موجبکپس عزل او از ح
از  یکیه او را ک یت شھرت بود به طوریز در غایو فطانت او ن کیریاست، و ز نداشته

 اند. اء عرب شمردهکیأذ
 یاست؟ آن ھم عالم بیه عالم به غکاست  یسکه با او شد، عمل ک ین عملیا ایآ

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ه ک َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
 .؟!]٣ سبأ:[ ﴾ِض �ۡ�

ه کن است کا عقًال ممیاند، آ شده ین اعمال میب اکب مرتیه با علم غک ییاگر گو
د: یفرما یه مک یبه قرآن کیند؟ و اگر متّ کگونه به ضرر خود اقدام  نیب ایعلم غ یدارا

عۡ  ُكنُت  َولَوۡ ﴿ر است یثار خکب، استیت علم غیخاص
َ
 ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

 .؟!]١٨٨[األعراف:  )١(﴾ۡ�ِ �َۡ ٱ

 ».اندوختم دانستم قطعًا خیر بیشتری می و اگر غیب می« -١
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داللت  ÷ یب حضرت علیه به وضوح تمام بر عدم علم غک یاز جمله امور -۴
رمان کرا بر بصره و اھواز و فارس و » هیاد بن أبیز«ردن آن حضرت ک یند والک یم

ت بصره یومت و والکاتب ابن عّباس بوده و در امور حک» هیاد بن أبیز«است. چون 
ت داد و یبعد از ابن عّباس او را وال ÷ن یر المؤمنیبوده لذا أم یاّطالعات یدارا

ه را ب یان علیعیه شکاد بر بصره موجب شد یومت زکت و حیم والیدان یه مک چنان
ت او را یز والین ÷ن حضرت امام حسن یر المؤمنیبشناسند و چون بعد از أم یخوب

 یبود و ھنگام ÷یان علیعیش یھا یاز بدبخت یکیومت او خود کرد لذا دوام حکإبقاء 
ن را یومت عراقکرد و او را فریفت و حکخود استلحاق  یرا به برادر» ادیز«ه یه معاوک

ات یه شرح جناکبر آوردند  ÷یان علیعیدمار از شسرش پبه او واگذار نمود، او و 
 رد.کخ حواله یتب مفّصل تارکد به یشان را بایا

ه در ھمان زمان خالفت، کاست » منذر بن جارود«ومت دادن به کت و حیگر والید
ه: کاو نوشت  یه آن حضرت نامه براک رد چنانکمان یشپن عمل ین را از ایر المؤمنیام
دُ « ا بَعْ يَ أَمَّ قِّ ا أَنْتَ فِيامَ رُ إِذَ هُ فَ بِيلَ لُكُ سَ هُ وتَسْ يَ دْ تَّبِعُ هَ نَنْتُ أَنَّكَ تَ نْكَ وظَ ينِ مِ رَّ الحَ أَبِيكَ غَ إِنَّ صَ َّ  فَ إِيلَ

يَاداً وال قِ اكَ انْ وَ عُ هلَِ نْكَ ال تَدَ لُ  عَ تَصِ ، وَ تِكَ رَ ابِ آخِ رَ يَاكَ بِخَ نْ رُ دُ مُ عْ تَاداً، تَ تِكَ عَ رَ خِ بْقِي آلِ تَكَ تُ ريَ
شِ عَ

ةِ دِينِكَ  نْكَ  بِقَطِيعَ ٌ مِ ريْ لِكَ خَ عْ عُ نَ سْ شِ لِكَ وَ لُ أَهْ مَ اً جلََ قّ نْكَ حَ نِي عَ لَغَ ا بَ انَ مَ لَئِنْ كَ تِكَ  وَ فَ انَ بِصِ نْ كَ مَ وَ

كَ  ـرَ رٌ أَوْ يُشْ دْ عْىلَ لَهُ قَ رٌ أَوْ يُ ذَ بِهِ أَمْ نْفَ رٌ أَوْ يُ غْ دَّ بِهِ ثَ لٍ أَنْ يُسَ لَيْسَ بِأَهْ بِلْ  فَ أَقْ ةٍ فَ بَايَ ىلَ جِ نَ عَ مَ ؤْ انَةٍ أَوْ يُ يفِ أَمَ

اءَ اهللاُ ا إِنْ شَ ذَ لُ إِلَيْكَ كِتَايبِ هَ نيَ يَصِ َّ حِ ردم کفت و گمان یدرت مرا فرپ یو خوب یستگیشا» إِيلَ
ه ک چنان نون آنک، اّما ایرو یو به ھمان راه او م ینک یت میت او را تبعیز راه ھدایه تو نک

، یاندوز ینم یزیآخرت خود چ یخود بوده و برا یشود تو منقاد ھوا یگزارش مبه من 
دن و یشانت را با بریوستن به خویپو  ینک یردن آخرتت آباد مکخود را با خراب  یایدن

رسد راست باشد ھر  یه از تو به من مکن خبرھا ی، اگر ایدھ ینت انجام میگسستن از د
ندارد  یستگیچون تو شا یسکچون  ز تو بھتراند و ھمت اا نینه شتر اھل تو و بند نعلیآ

 ).۷۱ارند. (نھج البالغه، نامۀ پرا به او س یحفظ مرز
ه کند! آنان ک یرا با خود نم ییارھاکن یب است چنیه عالم به غک یسکھرگز 

 یکیاند خوب است  ب بودهیعلم غ یت دارایاز ائّمۀ اھل ب یکا ھر ی ÷ یاند عل یمّدع
ھا دارد نشان بدھند! چون  ب آنیه داللت بر علم غکاند  ه انجام دادهک ییارھاکاز 
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 یکارتقاء داده و  یال خود از حدود بشریرا به خ ÷ یا دشمنان اسالم، علیان یغال
اند و حضور در تمام  ردهک یند معّرفک یم ییخدا یارھاک یه گاھک یالیموجود خ

از  ییارھاک یه گاھکاند  ردهکات او قلمداد یوب را از خصوصیع غیھا و علم به جم انکم
شتن کبساط ابر و صعود به ھوا و  یھا و نشستن رو زند چون عروج به آسمان یاو سر م

ش از چھل یب یث بساط، و حاضر شدن در مھمانیأجوج و مأجوج در حدیھزار از  یس
ز ا یکیو سر راه گرفتن بر او در  صخانه و رفتن به معراج قبل از رسول خدا 

ردند کگر نزاع یدیکه با ک یفرشتگان یشدن برا یر دّرنده، و قاضیھا به صورت ش آسمان
نشدند تا ناچار آن حضرت به  یراض یردن و اصالح امر، ُجز به قضاوت علکو در صلح 

اء را یمختلف حاضر گشته انب یگذشته به صورت ھا یایآسمان رفت! و در زمان انب
ه ک یدن لباس طال و سوار شدن بر اسبیوشپه با ک ین زمان موسیچن نموده و ھم یاری
! یدن او از مخالفت با موسیترسان ین برگ آن از طال بود و به درباِر فرعون رفتن برایز

چون  ییھا تابکل آن به یتفص ید برایه باکل موھومات و خرافات ین قبیو صدھا از ا
و » تحفة الـمجالس«و » مدینة الـمعاجز«و » مشارق األنوار«و » عیون الـمعجزات«

 یا دشمنان اسالم برایان یغال ین خرافات را روزیرد. حال اگر اکھا رجوع  نیامثال ا
نند، ک یج میھا را اشاعه و ترو ه امروز آنک یسانکاند مقصود  ندهکراپمنظور خود بافته و 

باشند  یاز منظور دشمنان اسالم است و آلت بال ارادۀ آنان نم یوریپست؟ آیا جز یچ
ند ُجز دور کردن و بیزار کردن عقالء از ھر ک یرا دوا م ین خرافات چه دردیس نشر اپ

 یه چون علک نیال ایجاھالن به خ یشود! و غرور و گستاخ ین منتشر میه نام دکچه 
 یه بدانند معنک دانند! (بدون آن یم یان علیعیه خود را شکنان ھم ین است و ایچن
اجراء و انجام و  یبرا یجنبش که اندک بدون آن ،ا در صورِت دانستنیست یعه چیش

روردگار است به خود بدھند؟!) پ یخالص برا یه ھمان بندگکعه بودن یف شیظا
چ یال خود بدون ھینان به خیا یخواھند داشت! آر یندارند در صدر بھشت جاپ یم

ِب   .اند!! زان دستگاه خلقتیدرگاه خدا و عز عمل، مقرَّ
در افسانۀ  یر او را حتّ یه نظکاست  یبیان موجود عجیدر نظر غال ÷ یعل ،یآر

ه در ھمه کاست  ییحائز صفات خدا یافت! او صفات بشریتوان  یونان ھم نمیان یخدا

 .است!!! ﴾َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  َوُهوَ ﴿قادر و  یارکس ناظر و به ھر کجا حاضر و بر ھمه 
ن افترائات و از یاز ا ین موھومات و مبّرایرستان منّزه از اپدر نظر خدا یاّما عل

 زار است.یدھند، ب یناروا به حضرتش م یھا ن نسبتیه چنک یسانک
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ل قصد یر آن فضاکاز ذ یسکست، و اگر ین یار آسانک ÷یشمردن فضائل عل
س را با کچ یند، و ھک یرا دوا نم یدرددن آن یت نداشته باشد، صرف گفتن و شنیتبع
را،  رو را گویند نه لّفاظ و قائلیپعه تابع و یتوان گفت، که ش یعۀ او نمی، شین عملیچن
ن قادر است ین مبین دیمات ایه تعلکن اسالم است یخود از معجزات د ÷ یعل

ست ن اسالم آمده ایخره ددھد و باأل یل جامعۀ بشریرده تحوکت یرا ترب ین فردیچن
 یعل یکان یاالت و اوھاِم غالیه با خک روراند نه آنپدر جامعۀ خود ب ÷ یتا امثال عل

ان یغال یافت!؟ و باآلخره علیتوان  یرش را مینظ یا متر افسانهکه در کموھوم بسازد 
 .جداست! یاز آن عل ین علین دو تاست، و ایموّحد یبا عل

ب یاز علم به غ یزیرۀ ائّمه چیه در سکن بود یم به اصل موضوع، سخن در ایبرگرد
داشت انجام  یه سودکب یه بتوان گفت فالن عمل را به موجب علم غکشود  یده نمید

ره روشن یه در سکردند! بلک یریداشت جلوگ یانیه صدمه و زکش آمد یپا از فالن یدادند، 
مشھود ز یشان نیات ایگران است در حید یه در زندگانک یآنان، ھمان امور و احوال عاد

 اند:  آورده ÷بن جعفر  یه در احوال حضرت موسکاست  یبود، از آن جمله داستان
خ یون اخبار الرضا شی) و ع۳۶، ص۲نجف، ج پ(چا یخ طوسیش یتاب أمالکدر  -۵

) از ۲۱۷ز، صیتبر پازدھم بحار األنوار (چایبن جعفر) و جلد  یصدوق (اخبار موس
ه کدم یاران خود شنیاز  یه گفت: از مردکت شده است یم بن ھاشم روایبن ابراھ یعل
را محبوس داشت  ÷بن جعفر  ید حضرت موسیه ھارون الّرشک یگفت: ھنگام یم

عت کرد و چھار رکد نمود رو به قبله یخود را تجد یه شب شد آن حضرت وضوک نیھم
يِّدِ «رد: کن دعا یگاه خطاب به خداوند متعال شروع به خواندن ا نماز خواند، آن ا سَ ي يَ

هِ... دِ نْ يَ نِي مِ لِّصْ خَ ونَ وَ ارُ بْسِ هَ نْ حَ نِي مِ مرا از زندان ھارون نجات  ،من یموال یا» نَجِّ
ه در کد یرا د یاھین دعا را خواند، ھارون در خواب مرد سیه حضرت اک نیبخش. ھم

گاه  د. آنیب زد، ھارون ترسیاه به ھارون نھیس از آن سپاست و  یریدست او شمش
رون ین، حاجب بکبن جعفر را آزاد  یخواند و گفت برو به زندان و موسحاجب خود را 

ست؟ حاجب کیبن جعفر را خواند، حضرت فرمود:  یده موسیوبکآمد و درب زندان را 
س حضرت برخاست درحالی که ترسان و لرزان بود و پخواند؟  یفه تو را میگفت: خل

ه نسبت به من دارد و ک یخواند ُجز به منظور شّر  ین دل شب نمیگفت مرا در ا یم
رده به کت کخود حر یوس بود از جایخود مأ یه از زندگک ین در حالیان و غمیگر
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گاه گفت  د! آنیلرز ید! و بدنش میچند یش میھا ه استخوانک یھارون آمد در حال یسو
ا در یدھم، آ یسالم بر ھارون، ھارون جواب سالم او را داده گفت تو را به خدا سوگند م

خواست و  ییھا س لباسپد: سیگو یه مکجا  ... تا آنیخواند ییدل شب دعان یا
ع نمود و او را بر اسب خود سوار  داشت، و  یرده و گرامکحضرت را بدان سه مرتبه ُمَخلَّ

 .)١( ن خود نمود!ینش م و ھمیحضرتش را ند
ن یاه خود قبًال مقّدمۀ ک نیب است با ایان، عالم به غیه به قول غالک یا امامیآ

ه درب زندان ک نینماز و دعا خوانده است بنابراین چرا ھم یعنیده یمد را چشایپ
ان و یخواند، ترسان و لرزان شد و به حال گر یفه تو را میده شد و به او گفتند: خلیوبک

ه ھارون او را به کزد  یخود برخاست، و حدس م یات، از جایوس از حین و مأیغمگ
 ید و از زندگیلرز ید و میترس یه مکن جھت بود یاز ھم، خواسته است؟ و یمنظور بد

 یخیتار یایل قضاین قبیھا از ا ن است؟! و دهیب حالش چنیا عالم به غیوس بود! آیمأ
 قت.ین حقیاز ا کیخ ھست و حایه در توارک

 د.یینده مطالعه فرمایعه را در فصل آیدۀ دانشمندان بزرگ شینظر و عق کنیا
*** 

 

) و عیون اخبار الرضا شیخ صدوق (اخبار ٣٦، ص٢در کتاب أمالی شیخ طوسی (چاپ نجف، ج -١
سیری در رسالۀ «به رسالۀ ) ٢١٧موسی بن جعفر) و جلد یازدھم بحار األنوار (چاپ تبریز، ص

 که ضمیمۀ ھمین کتاب است مراجعه شود (ناشر).» سھو الّنبی

 

                                           



 

 ‡علم غیب ائّمه  ۀنظر علمای بزرگ شیعه دربار

نَ بْنِ « ه اصحاب خاّص ائّمه چون:کدر فصل گذشته گفته شده  يْامَ لَ د و سُ عْ يْسِ بْنِ سَ قَ

اعِي دٍ الـخزَ َ بَة  رصُ يَّبِ بْنِ نَجَ سَ ةَ و و مُ ارَ رَ ب یه غشان نه تنھا امامان را عالم بیو امثال ا »زُ
شمردند!!! و  یامل نمکمراحل آنان را  یا ارهپن ھم در یام دکه در احکدانستند بل ینم

و عّالمه  )٢(ید ثانیو شھ )١(دیعه چون ابن جنیبزرگ ش یه دانشمندان و علماک چنان
ه اصحاِب خاِصّ امامان، کاند  ردهکح یز تصرین )٤(ییالعلوم طباطبا و بحر )٣(یمجلس

شان واجب است و اعتقاد به یه طاعت اکدانستند  یم یابرار یرا فقط علما‡ائّمه
 .ان نداشتند!یشان از خطا و نسیعصمت ا
مان و یتاب اإلکانزدھم بحار األنوار پن و جلد یقیدر حّق ال یه عّالمه مجلسک چنان

) ضمن أحوال ۶۸، ص ۲ح المقال (جیدر تنق یخ عبدالله مامقانیفر و مرحوم شکال

جری)؛ یکی از بارزترین فقھای قدیمی امامیه و ھ ٣٨١محمد بن احمد بن جنید کاتب اسکافی ( -١
 استاد مشایخی چون نجاشی و شیخ طوسی است. (د. سعد رستم).   

ھجری)؛ از فقھای شیعۀ قرن دھم ھجری است.  ٩٦٦زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی ( -٢
الك األفھام إلی مس«؛ »الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة«مشھورترین آثار وی عبارتند از: 

منیة المرید في آداب «في علم الروایة؛ و » شرح الدرایة«و شرح آن » الدرایة«؛ »شرائع اإلسالم
 (د. سعد رستم).». المفید والمستفید

محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی اصفھانی؛ از بارزترین محدثین و فقھای شیعه امامیه در  -٣
ھا در اصفھان از جملۀ دانشمندان باشد. در زمان صفوییھـ) م ١١١١-١٠٣٧قرن دھم ھجری (

بحار «ھای حدیثی شیعه را در دایرة المعارف بزرگی با عنوان رفت. کتابجھان اسالم به شمار می
ة األطھار ھای مشھور وی به جلد جمع نمود. از کتاب ١١٠در » األنوار، الجامعة لدرر أخبار األئمَّ

 (د. سعد رستم) .را نام برد» حیاة القلوب«و» ء العیونجال: «توان زبان فارسی، می
آیت الله العظمی سید محمد مھدی بن مرتضـی طباطبائی بروجردی نجفی معروف به بحر العلوم  -٤

رجال «ھای وی عبارتند از: ھـ)؛ وی در عصر خود مرجع امامیه بود. مشھورترین کتاب١٢١٢(
 جلد. (د. سعد رستم). ٤در » جالیةالفوائد الر«معروف به » السید بحر العلوم
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ق یمان، تصدیه در اکفرموده است  ید ثانیآورده است و شھ» دیمحمد بن أحمد الجن«
ق به یاست ھر چند از تصد یافکشان یو اعتقاد به وجوب اطاعت ا‡به امامت ائّمه 

و  ‡ شانیات ایاز مجموع روا ین معنیه اکرده است کباشد! و اّدعا  یعصمت از خطا خال
 یابرار یه امامان علماکه آنان معتقد بودند کانشان واضح و ظاھر است یعیدۀ شیعق

شان فرض شمرده است! و یشان را با عدم اعتقاد به عصمت ایه خدا طاعت اکھستند 
 .فرمودند! یم مکمان و عدالتشان حیبه ا ‡بنابراین ائّمه 

بت یس از فوت و غپشان بود. اّما یات ایدر زمان ح ‡ن حال اصحاب ائّمه یا
م، یشناس یتاب مکن یف ایه تا ھنگام تألکرا  یسانکعه یبزرگ ششان، از دانشمندان یا

سھو و غفلت و ظّن و  یِب ائّمه نداشتند، سھل است حتّ یه اعتقاد به علم غکار اند یبس
از باب اختصار ناچار نام ده نفر از  یدانستند! ول یز و روا میشان جایا ی اجتھاد را درباره

در  یه را إن شاء الله تعالیم و بقیآور یرساله من یدر ا دشان را تیمناً یشان و عقایا
ه کم تا دانسته شود یینما یم یده معّرفح یعل یا فرصت و موقعیت مناسب در رساله

ه و امثال ین مانند سلسلۀ صفویاست سالطید سین بوده و شاین غلّو و افراط از متأّخریا
 کد شرین عقایھرگز چن ز در آن دخالت داشته و گرنه علماء و دانشمندان متقّدمیآن ن

 نداشتند. یزیآم
ن عالم یتر خ صدوق بزرگیاستاد ش (ره) )١(ید القّم یمحّمد بن الحسن بن الول -۱

 عه و اصحاب رجال است.یش یم عموم علمایق و تعظیه مورد توثکعه در زمان خود یش
شان یان را بر ایه سھو و نسکداند بل یب نمیرا عالم به غ ‡آن جناب نه تنھا ائّمه 

ز و روا یو مأمور رسالت است جا یِن وحیه امکغمبر بزرگوار اسالم یپه سھل است بر ک
ه مرحوم ک غمبر است چنانیپسھو از  یه أّول درجۀ غلّو، نفکشمارد! و معتقد است  یم

است. احتراز آن جناب از  آورده » هیحضره الفقیمن ال «ده را از او در ین عقیصدوق ا
» بصائر الّدرجات«تاب کت از یه رواکدِن امامان تا آن حّد بود ب بویعالم به غ ۀدیعق

 .م فرمود!یز ندانسته، تحریز است جایاز اخبار غلّو آم یا ارهپ یه حاوکصّفار را 

محمد بن حسن بن احمد بن ولید: ابوجعفر؛ «گوید: ) می٣٨٣نجاشی در کتاب رجال خود (ص:  -١
ھا بود. و گفته شده: وی اصالتَا از قم نبوده و آنجا از فقھای متقدمین و شیخ سرشناس قمی

ھای وی: تفسیر القرآن و کتاب مھمان بود. وی از افراد ثقه، عین و مسکون الیه بود. از جمله
 (د. سعد رستم). .»کتاب الجامع است
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س یرئ یه القّم یبن بابو ین بن موسیبن الحس یمرحوم صدوق محّمد بن عل -۲
 ‡ ثر آنان معاصر ائّمهکا هکعه در قم یبزرگ ش یتماِم علما یلّ کن و به طور یالمحّدث

ر کمن ‡ ب و صدور معجزه را از ائّمهیشان مربوط و معاشر بودند، نسبِت علم غیو با ا
و  یشان، غلّو شمرده و قائل به آن را غالیان را از ایسھو ونس ینف یبوده سھل است، حت

 اند. ھا نوشته تابکن خصوص یدانستند و در ا یم کرا بدتر از مشر یغال
ز و الزم یغمبر تا چه رسد به امام، جایپان را از یصدوق صدور سھو و نسو مرحوم 

ن یخاّص در ا یتابکه کدھد  یوعده م» هیحضره الفقیمن ال «تاب کشمرد و خود در  یم
رده باشد و دست حوادث آن را از دسترس ما کف ید و احتماًال آن را تألیف نمایباب تأل

متر از نصف آن که کف است یصد تألیش از سیب یرا آن مرحوم دارایدور داشته باشد! ز
سھو «در موضوع  یاریداست، ھرچند اخبار بسیپه متأّسفانه نایدر دسترس ماست و بق

را  یتاب مستقلّ که جمع آن خود کاست  مانده  یر آثار آن مرحوم باقیدر سا» یالّنب
ن یدر اثرت اخبار کاز » هیحضره الفقیمن ال «دھد و خود آن جناب در  یل مکیتش

ِيعُ «موضوع فرموده است:  دَّ مجَ رَ ازَ أَنْ تُ نَى جلََ ا الـمعْ ذَ ةُ يفِ هَ دَ ارِ بَارُ الوَ دَّ األَخْ رَ ازَ أَنْ تُ لَوْ جَ وَ

ةِ  يعَ ـَرِ الشّ ينِ وَ ا إِبْطَالُ الدِّ هَ دِّ يفِ رَ بَارِ وَ  ین معنیه اخبار وارده در اکز باشد یاگر جا«» األَخْ
بِ  ن صورت یز خواھد بود و در چنیع اخبار جایآن صورت رد جم) رد شود در ی(سھو النَّ

 ن اخبار است).یعت بر ایشر یرا بنای(ز »عت باطل استین و شرید
ال یبه خ یخ بھایید و شیخ مفیعه چون شیش یاز علما یا ارهپه کتعّجب است  یجا

بِ «در موضوع  یتابکن یخ صدوق به نوشتن چنیه شک نیا ست افته ایق نیتوف» یسھو النَّ
ق ین است آن جناب توفکم ممیه گفتک ه أّوًال چنانک یاند در حال ردهکر کرا ش یخدا

خوش حوادث شده  ر آثار آن مرحوم دستیاز سا یا ارهپتاب مانند کافته باشد و آن ی
ن مطالب را اثبات یت ایفاکمانده است به قدر  یه از او باقک یتبکن یًا در ھمیاست. ثان

 مسّرت. یتأّسف است نه جا یاز دست دادن آثار صدوق جا د و در ھر صورتینما یم
 یا ز رسالهین باره نیاز آثارش رّد بر صدوق است در ا یا ارهپه کد یخ مفیمرحوم ش

وم کده محین عقیاش تاخته است و به تصّور خود او را در ا دهیرداخته و بر صدوق و عقپ
 یخ محّمد تقیحاج ش یمحّقق آقا  ن در زمان ما عّالمهکاست ل و مردود ساخته 

فش است و ینگاشته و به خّط شر» سهو النَّبِي«در  یا ـ أدام الله بقاءه ـ رساله یشوشتر

جالِ «تاب کازدھم یمۀجلد یبه ضم ده است. یو منتشر گرد پآن بزرگوار چا» قاموس الرّ
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دان ن بیاست. طالب  ردهکثابت  ین مطلب را به نحو أوفیتاب اکن یآن جناب در ا
 .)١(ندیمراجعه فرما

ان بر ائّمه تا چه رسد به نداشتن علم یعه در جواز سھو و نسیبزرگ ش یدۀعلمایعق
انزدھم بحار، و پدر جلد  یمجلس  به نقل عّالمه ه بناکچنان شھرت داشته است  ب آنیغ
مجاعة «د فرموده است: یخ مفی) ش۶۵ز، صیتبر پ(چا» ح االعتقادیتصح«تاب کز در ین

ة  وردوا إلينا من قم يُقصـِّرون تقصرياً ظاهراً يف الدين يزعمون  †وينـزلون األئمَّ عن مراتبهم وَ

أهنم كانوا ال يعرفون كثرياً من األحكام الدينية حتى ينكت يف قلوهبم ورأينا من يقول إهنم كانوا 

ه کوارد شدند  از مردم قم بر ما یگروھ«» يلتجئون يف حكم الرشيعة إىل الرأي والظنون

ام کاز اح یاریبس ‡ه آنان کنند ک ین گمان مین مقّصراند و چنیارا در دکم آشیدید
را  یسانکقم  یان علمایته شود و در مکشان نیه در قلب اک نیدانستند تا ا ین را نمید
 .»شدند یم یو ظنون ملتج یعت به رأین و شریام دکند ائّمه در أحیگو یه مکم یدید

ن یمطلب را به ا» یسھو الّنب«ن خود در موضوع ییق و تبیدر تحق (ره) یمجلس
ويظهر منه عدم انعقاد اإلمجاع من الشيعة عىل نفي مطلق السهو من «عبارت خاتمه داده است: 

اء یمطلق سھو از انب یعه اجماع بر نفیه در شکشود  ین گفتارھا ظاھر میاز تمام ا» األنبياء
داشته باشد و حال  یا دهین عقیتوانست چن یچگونه معه یش ،یمنعقد نشده است. آر

را پروردگار عالم یات قرآن است زیح با آیمخالف صر ین قولیه چنک آن

ٓ َعِهدۡ  َولََقدۡ ﴿  د:یفرما یم  ÷  آدم    حضرت ی درباره  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  َولَمۡ  فَنَِ�َ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَدمَ  إَِ�ٰٓ  نَا
رد و کفراموش  یم ولیمان بستیپن با آدم یش از ایپه ک یدرستو به « ]١١٥[طه:  ﴾١١٥ امٗ َعزۡ 

غمبِر خدا بودند یپه ھر دو کوَشع بن نون یو  یموس ی و درباره» میافتیاستوار ن یدر او عزم

ا﴿د: یفرما یم َذَ ٱفَ  ُحوَ�ُهَما �َِسَيا نِِهَمابَيۡ  َمعَ َ�ۡ  بَلََغا فَلَمَّ �ٗ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ  ﴾٦١ اَ�َ
ن یو در ھم» اد بردندیخود را از  یدند ماھیاّتصال دو رس یس چون به جاپ« ]٦١هف: ك[ال

ٓ  وَت �ُۡ ٱ �َِسيُت  فَإِّ�ِ ﴿د: یگو یوَشع بن نون میسوره از قول  ٰ  َوَما �َسى
َ
يۡ ٱ إِ�َّ  نِيهُ أ نۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

َ
 أ

ذۡ 
َ
ه کطان فراموشم نساخت یاد بردم و جز شیرا از  یھمانا ماھ« یعنی ].٦٣هف: ك[ال ﴾ۥۚ ُكَرهُ أ

د: یگو یبه عالم زمان خود م ÷ ین سوره از قول جناب موسیو در ھم» نمکاد یآن را 

 که ضمیمۀ ھمین کتاب است مراجعه شود (ناشر).»سیری در رسالۀ سھو الّنبی«به رسالۀ  -١
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در » نکاد بردم مؤاخذه میمرا بدانچه از « ]٧٣هف: ك[ال ﴾�َِسيُت  بَِما ِ� تَُؤاِخذۡ  َ�  قَاَل ﴿

ٓ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  قَاَل ﴿ه کرده بود په قبًال به او تعّھد سک یحال ُ ٱ ءَ َشا عۡ  َوَ�ٓ  �َصابِرٗ  �َّ
َ
 ِ� أ

مۡ  لََك 
َ
 ».نمک ینم ینافرمان یارکچ یو تو را در ھ« :یعنی ]٦٩هف: ك[ال ﴾٦٩ �رٗ أ

ٰ ﴿شمارد  یان میخوش نس را دست ÷وسف یو حضرت  �َسٮ
َ
يۡ ٱ هُ فَأ  ۦَرّ�ِهِ  رَ ذِكۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

جۡ ٱ ِ�  فَلَبَِث  اد او یپروردگارش را از  یادآوری  طانیش« ]٤٢: وسفي[ ﴾٤٢ِسنِ�َ  عَ بِۡض  نِ لّسِ
 )١(».ماند یدر زندان باق یوسف چند سالیس پبرد 

خدا و  ۀرا به اعتبار وعد ی(چون وح یر مورد وحیرم در غکاغمبر یپخداوند عالم به 

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿د: یفرما یدھد و م یان میبرد) نسبت نس یاد نمیالقاء و اقراء او از   إَِذا رَّ
ن َعَ�ٰٓ  َوُقۡل  �َِسيَت 

َ
قۡ  َرّ�ِ  ِديَنِ َ�هۡ  أ

َ
و چون « ]٢٤هف: ك[ال ﴾٢٤ ارََشدٗ  َذاَ�ٰ  ِمنۡ  َرَب ِ�

ن یه از اک یه پروردگارم مرا به راھکد است ین و بگو امکاد یپروردگارت را  یردکفراموش 

 رِئَُك َسُنقۡ ﴿د: ینما یو به آن حضرت اخطار م». دیت فرمایتر باشد ھداکیت نزدیبه ھدا
ه ک» ینک یم و تو فراموش نمیخوان یما بر تو [قرآن را] م« ]٦: األعىل[ ﴾٦ تَنَ�ٰٓ  فََ� 

م عقل و قرآن بر کان به حیس سھو و نسپند ک یرا فراموش م یشود جز وح یمعلوم م
ان تنھا ذات یه سھو و نسکس کز است تا چه رسد به امامان! و آن یغمبران جایپ

] ٥٢[طه:  ﴾٥٢ يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ ﴿د: یفرما یه مک پروردگار عالم است چنان

ون أخبار یع«ت منقوله در یو بنا بر روا »،ندک یند و فراموش نمک یپروردگارم خطا نم«

�َسٮٰهُ ﴿در فعل » ه«این در صورتی است که ضمیر  -١
َ
برگردد که در این صورت  ÷به یوسف ﴾ فَأ

�َسٮُٰه ﴿معنای این آیه: 
َ
ۡيَ�ُٰن ذِۡكَر َرّ�ِهِۦفَأ چنین است که: شیطان از یاد یوسف برد که ﴾ ٱلشَّ

را به پادشاه نیازش را تنھا از خداوند بخواھد. و نیز درخواست یوسف را از یاد ساقی برد که آن
ابالغ کند. و نتیجه این اعتماد یوسف به مخلوق آن شد که چند سال در زندان بماند. برخی از 

اند. اما اکثر و بیشتر مفسران بر این چنین تفسیر کرده را فخر رازی نیز این آیه مفسران از جمله

�َسٮٰهُ ﴿باورند که ضمیر به کار رفته در فعل 
َ
گردد که در این صورت معنای آیه به ساقی بازمی ﴾فَأ

از این قرار است: پس از اینکه ساقی به کارش نزد پادشاه بازگشت سفارش یوسف مبنی بر ابالغ 
یه او به ربش یعنی پادشاه را انجام نداد، چراکه شیطان آنچه را یوسف به ساقی گفته بود از یاد قض

مظلومانه چند سال در زندان بماند. و چه بسا که  ÷وی برد و نتیجه این امر آن شد که یوسف 
 صحح) باشد. والله اعلم. (مُ  تر درستاین تفسیر 
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 ،ا ابن رسول اللهیردم: کعرض  ÷ه به حضرت رضا کد یگو یم» یھرو» «الّرضا
عارض  یسھو و اشتباھ صه بر رسول خدا کندارند پ یه مکوفه ھستند کدر  یگروھ

ي الَ «شد! حضرت فرمود:  ینم مُ اهللاُ إِنَّ الَّذِ نَهُ بُوا لَعَ ذَ وَ  كَ وَ اهللاُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُ و هُ هُ دروغ «» يَسْ
 .»ند، خداستک یه سھو نمکس کند آن کشان را لعنت یند خدا ایگو یم

 یب را از ھمه و حتّ یات خدا با آن صراحت علم غیه آکتعّجب است  یجا یراست
ند ینما یم ین علم را با صراحت از خود نفیغمبران ایپند و خود ک یم ینف اءیانب

ْ  بَِما ِ� ِعلۡ  َوَما قَاَل ﴿د: یفرما یم ÷ه نوح ک چنان  ]١١٢ :[الشعراء ﴾١١٢ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

ٓ ﴿د: یگو یم ÷ب ی، وشع»اند ردهک یشان چه میه اکمن چه دانم « ۠  َوَما نَا
َ
 ُ�مَعلَيۡ  �

غمبرش یپ، و خدا به »ستمیمن بر شما نگاھبان ن« ]١٠٤[األنعام:  ﴾١٠٤ ِ�َفِيٖظ 

ما آنان را  یشناس یتو آنان را نم« ]١٠١: [التوبه ﴾لَُمُهمۚۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ  لَُمُهۡمۖ َ�عۡ  َ� ﴿د: یفرما یم
اِت ین ھمه آیھا با شرحش گذشت و با ا از آن یه برخکگر یات دیھا آ ، و ده»میشناس یم

فر و کن عاشقان یه باز ھم اکداند  ینم یسکغمبران، یپ ی دربارهان یاثباِت سھو و نس
ان را یاند و سھو و نس بیغمبران و امامان عالم به غیپند یگو یه مکخواھند  ینفاق چه م

ٰ ﴿ه کعلم خداست  ی بشان ھمان اندازهیست! و علم غیشان راه نیبر ا  َ�  ِب� َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ�
�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�

َ
ٰ ﴿ ]٣ سبأ:[ ﴾ِض �ۡ� ۖ ٱ َتلَُهمُ َ� ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
 فَُكونَ يُؤۡ  �

 شوند. یشان) چگونه از حق گردانیده میشد (مرگ بر اکشان بیخدا ]٣٠[التوبة: ﴾٣٠

خالص بود، اّما چون در زمان  یدیتوح ۀدیعق ‡عه در زمان ائّمه یش ی دهیعق
ھود و یان و موھومات یخدا ۀان و افسانیونانیوع خرافات یعّباس به عّلت ش یبن یخلفا

ن مسلمانان وارد شد و یبود در ب یرستپخته با بت یه آمک یزیمجوس، عقائد غلو آم
مخالف  ۀھو خرافات داشت در جب یرستپه اسالم با بت ک یدیشد ی طبعًا با آن مبارزه

گزاف  یه اّدعاک یصورت گرفت به طور یرستپاز بت  یدیس العمل شدکز عید نیتوح
از اقطاب و مراشد  یاریه در بسک افراد سر زد چنان یا ارهپت از یالوھ یاّدعا یحتّ 

ل ادعاھا ین قبیشان ایو أمثال ا یو منصور ّحالج و شلمغان ید بسطامیزیه چون بایصوف
ن خود بود ترین فرد زما ن ولئیمیارترکه ستمک یقیه در زمان منصور دوانک ییشد تاجا

ط مسموم و ین محیردند! در چنکت یالوھ یاو اّدعا ی ه دربارهیبه نام راَوند یا طائفه
ن یرد لذا چنکز نفوذ یان نیعیاز ش یا ارهپجًا به ید تدریگونه عقا نیزھرآلود، نشر ا
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ه آن بزرگواران به ک نیقائل شدند! با ا ‡ائّمه  ی خالف و گزاف را درباره یاّدعاھا
ن به آن یردند و از قائلکز مبارزه یز فتنه انگید غلّو آمین عقایصورت با چنن یدتریشد

ـ اّما  )١(دیایه شرح آن بک ردند ـ چنانک ین مین آن را لعن و نفریاظھار برائت و مرّوج
 ۀه با ھمک یاست به طور یه به قول روانشناسان در عاّمه قوک یرستپ روح بت

ثر کبار آن در ا ث نمودند، ھنوز ھم آثار مرگیر خبکفن یبزرگوار با ا یایه انبک یمبارزات
بماند و ھر  یبه ھمان خلوص خود باق ید اسالمیملل عالم مشھود است و نگذاشته توح

 یاز علما یا ارهپه در ازمنه متأّخر بر ک ییبر خرافات افزوده شد تا جا یا روز خرافه
ائّمه مقّصر شمردند! و  ی ارهقم را درب ۀعیه دانشمندان بزرگ شکرد کر یعه چنان تأثیش
ال خود یده دانسته به خین عقیّمل اکرده و خود را مکعه را تخطئه یش یقدما ۀدیعق

 .دند!!یمال رسانکنقص آن را به 
ث، یل أحوال رجاِل حدیدر چند مورد در ذ» ح المقالیتنق«تب کدر  یمرحوم ممقان

) مضمون ۸۸(ص» الھدایةمقباس «ادآور شده است، از آن جمله در یرا  ین معنیا
ه ک ه گفت: بدانکجا  آن ید بھبھانیچه خوب گفته است وح«ن است: یگفتارش ا

خاص  یمنزلت ‡ائّمه  ی درباره یھا و از جمله غضائر یاز قدماء خصوصًا قّم  یاریبس
و اجتھاد خود  یمال را بر حسب رأکن از عصمت و یمع یا از رفعت و جالل و مرتبه

از آن حدود  یند و تعّد که از آن حّد تجاوز کدادند  یاجازه نم یسکاعتقاد داشتند، و به 
مانند نفی  یا دهیه عقک ییشمردند تا جا یرا بر حسب اعتقاد خودشان غلّو و ارتفاع م

تفویض یا مبالغه در معجزات  شد مطلق یه بسا مکدانستند، بل یسھو را از ایشان غلّو م
ه یشان و تنزیا اغراق در شأن و اجالل ایشان یان و نقل عجائب و خوارق عادت از اشیا
شان را به یر علم اکشان و ذیا یثرت قدرت براکص و اظھار یاز نقا یاریشان را از بسیا
 .شمردند...! ین، ارتفاع دانسته و تھمت مینونات آسمان و زمکم

ی بن ُخنَ « ۀ) ضمن ترجم۲۳۰، ص۳ح المقال (جیو در تنق سد: ینو یم» سیمعلَّ
عه آن را یش یم قدمایشمار یعه میات مذھب شیه ما امروز از ضرورکچه را  ھمانا آن«

 .ردند!ک یبه غلّو م یغلّو و ارتفاع دانسته و أوثق رجال را بدان بدنام شمرده رم
ن است یسد حاصلش اینو یچه م ) آن۱۷۰(ص» محّمد بن الفرات« ۀل ترجمیو در ذ

نم ک یمان مگه کث آورده است یدو حد» محّمد بن الفرات« ی در ترجمه» ّشیک«ه: ک

 ن کتاب حاضر.از ھمی» بحث غلو و غالت«ر.ک. به بخش  -١
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ند در آن چند به غلّو او ھر که استدالل کن است یث ایقصدش از نقل آن دو حد
 .ات مذھب است!یث از ضروریه مضمون آن دو حدکست، بلین ین داللتینچھا  ثیحد

وقد بينّا مراراً «سد: ینو ی) م۱۲۵، ص۳(ج» محّمد بن سنان« ی ل ترجمهیو در ذ

، ألن ما هو اآلن من الرضوري عند الشيعة يف مراتب  عديدة أنه ال وثوق لنا برميهم رجالً بالغلوّ

ة  غلواً مع أن  ÷عد نفي السهو عنهم  كان يومئذ غلواً، حتى أن مثل الصدوق  ‡األئمَّ

ه ک نیم، ایا ردهکان یب نون بارھا و بارھاکتا» نفي السهو عنهم اليوم من رضوريات مذهبنا
چه  را آنیست، زیرش] ما نیذپ بشمارند، مورد اعتماد [و یرا غال یسکعه] یش ی[قدما

عه محسوب یات مذھب شیمراتب [و مقامات] ائّمه از ضرور ی ه در زمان ما دربارهک
ه) یخ صدوق (ابن بابویمانند ش یسک یرفت حتّ  یار غلّو به شمار مگشود، در آن روز یم
واران امروز از گسھو از آن بزر یه نفک یرا ُغُلّو شمرده در حال ‡سھو از ائّمه  ینف

 اِت مذھب ماست.یضرور
ات یونه اعتقادات را جزو ضرورگ نیتاب اکن یر از اگین در موارد متعّدد دینچ ھم

 .شمارد!! یان را در معرفت ائّمه مقصر میداند و قم یمذھب م
ه تنھا در کشان بودند یممدوح ا یبه قدر ‡ه در زمان ائّمه کان قم یعیش ،یآر
ث یھل حدچش از ی) بیانپمک پاچ ۳۴۱تا صفحۀ  ۳۳۷ ۀبحار األنوار (صفح ۱۴جلد 

مْ «ه: کند ک یح میشان تصریا ی درباره ÷ه امام کشان وارد شده است یدر مدح ا هُ

مُ  عُودٍ هُ قُ قِيَامٍ وَ ودٍ وَ جُ سُ وعٍ وَ كُ لُ رُ نِ أَهْ سْ حُ ةِ وَ ايَ وَ الرِّ ةِ وَ ايَ رَ لُ الدِّ مْ أَهْ ءُ هُ امَ هَ ءُ الفُ امَ لَ اءُ العُ هَ قَ الفُ

ةِ... بَادَ ده و یدانشمند و فھم یشان فقھایام و قعود، ایوع و سجود و قکشان اھل ریا» العِ
 و دارند...یکان نیاند و ب تیت و روایاھل درا

ونه گه آلوده به ھزار کوفه و بغداد کان یاند! اّما غال ائّمه مقصّر  ی نان دربارهیا ایآ
 ھستند!؟ یاملکان یعیاوھام و خرافات ھستند ش

ھا بوده است مانند  ان آنیون شده است از غالیاز قم یمذّمت یاھگر در اخبار گا
و «) فرموده است: ۴۳۸(ص  یّش کرجال ه ک چنان» نیقطیقاسم «و » هکبن َحَس  یعل«
ن ابن بابا يمشهورـ النيذابكإن من ال«تبه: کبعض  یر ابومحّمد الفضل بن شاذان فکذ

ان مشھور یوگاز دروغ یکیه کرده است کاد یتبش کاز  یکیفضل بن شاذان در » یالقم
 است. یقم یبابا ابن
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به او نوشته است:  ÷ یرکرده است، حضرت عسکه سعد نقل ک یتیو بنا به روا
 یبه سو یقم یو ابن بابا یاز فھر» القميأبرأ إىل اهللا من الفهري واحلسن بن حممد بن بابا «

 .ان بودند!ینان از غالیرا ایم. زیجو یم یزاریخدا ب
ه ک نیشان، دور از انصاف است و ایر به ایقم و نسبت تقص ی عهیش ۀس تخطئپ

ه کونه آنان چگامل شده، غلط است. کشان ناقص بوده و امروز یعه در زمان ایمذھب ش
را یشان مقّصر بودند زیردند، در شناخت اک یشان معاشرت میمعاصر ائّمه بودند و با ا

رفتند یذپ یآنان نم ۀدور از عقل و شرع را دربار ین معجزات خارج از منطق و اّدعاھایا
رده و آلوده به کن کشان را درین ایده و معاصریه آنان را ندک یسانکو بعد از صدھا سال 

ونه گ نیبه نشر ا ییھا استیه سچه کداند  یاند و خدا م ونه خرافات و أوھام شدهگھزار 
ه ک نیر اگاند؟ م امل شدهکان یعید باطله، شین عقاینچرداخته است با داشتن پخرافات 

امروز  یعه را برایآمده و مذھب ناقص آن روز ش یرگیغمبر دیپاذ بالله ـ یم ـ العییوگب
هذه الضاللة ونسأله  نعوذ باهللا منده است!! یبه غلّو امروز رسان یعنیرده است کامل ک

 اهلداية لنا وجلميع املؤمنني.
س ک چیعه و ھیائّمه ش ۀب را درباریه علم غکعه یش گبزر یر از علماگید یکی -۳

ه قبًال به آن اشاره شد و آن کاست  »دیمحّمد بن أحمد بن الُجنَ «باور ندارد مرحوم 
بود، معّز الّدوله عالوه بر  یلمید ۀه مخصوصًا معّز الّدولیبو ن آلیجناب در زمان سالط
ه در زمان کقدر متعّصب بود  ع آنیدانشمند بود و در تش یداشتن سلطنت، مرد

 یو عزادار یخوان ورا مردم بغداد را وادار به نوحهدر روز عاش یخالفت الّطائع لله عّباس
ھداء یحضرت س ت و سرور واداشت و یر مردم را به تھنید غدیرد و در عک ÷د الشُّ

 د فطر آنان را به صحرا برد.ینماز ع یبرا
ز و محترم بود. بنابراین آن جناب دربارید در نزد او بسیخ ابن جنیش  ‡ائّمه  ۀار ُمعزَّ

در  ییھا تابکه ک چناندادند  یم یو اجتھاد خود فتو یواران به رأگه آن بزرکقائل بود 
رده و از کد، انتقاد تندانس یح نمیونه اعتقاد را صحگنیه اک یسانکن باره نوشته و از یا

خود دفاع نموده است و نام  ۀدیه از عقک یتابکخود دفاع نموده است و در  ی دهیعق
نھاده است، و » إظهار ما سرته أهل العناد من الرواية عن أئمة العرتة يف أمر االجتهاد«آن را 

ف فرموده یتأل» ياسكشف التمويه واإللباس عىل أغامر الشيعة يف أمر الق«به نام  یتابکز ین
 عه آورده است.یام را بر اعتقاد شکاس در احیه در آن قک
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  (بحر ینمود عّالمه طباطبائ یل مکمتأّخر مش یاز علما یا ارهپه به نظر کده ین عقیا
ة فال يمتنع أن «رده و فرموده است: کالعلوم) از آن دفاع  وأما إسناد القول بالرأي إىل األئمَّ

م يكون كذلك يف العرص ه کائّمه قائل شده است  ی د دربارهیه ابن جنک نیا یعنی» الـمتقدّ

ان یعین شیذشته در بگه در زمان کست ید نیدادند بع یم یخود فتو یبه رأ ‡آنان 
 ع بوده است.یشا یا دهین عقینچ

شان را ُجز یا ‡م و اصحاب ائّمه یان قدیعیه شکم یادآور شدیز قبًال یما نه ک چنان
 .دانستند! یابرار نم یعلما
ست یقائل ن ‡ائّمه  ۀب را درباریه علم غکعه یش گر از دانشمندان بزرگید -۴

د بن النّعامن الـحارثي«وار مرحوم گخ بزریش د بن حممّ د است یخ مفیمعروف به ش )١(»حممّ
 م:یآور یتب مختلفه مکل از ید آن جناب را به شرح ذیه ما عقاک

ن یبه ا یعبارات» مرآة العقول«ر خود ینظ یتاب بکدر  یمجلس ی مرحوم عّالمه الف)
 مضمون دارد:

ده یرسپ یلیمسا» الـمسائل العکبرّیة«تاب کد در یخ مفید محّقق شیخ سدیاز ش
 شده است:

ون یکان و ما که امام، عالم بما ک نیان اجماع منعقد است بر ایعی: در نزد ما شسؤال
دانست  یه مک ید در حالیایبه مسجد ب ÷ن یر المؤمنیه أمکه عّلت دارد چس پاست 

شته خواھد که کرا  یه ھم قاتل خود را و ھم وقت و زمانک نیشود و حال ا یمقتول م
وفه رفت در ک یبه سو ÷ ین بن علیه حسکه عّلت دارد چز یدانست؟ و ن یشد، م

ن سفر یرد و او در اکنخواھند  یاریذارده، گوفه او را واکدانست اھل  یه مک یحال
 شته خواھد شد...؟ تا آخر سؤال.ک

ْعَمان عکبری بغدادی ( -١ ِد ْبِن نُّ ُد ْبُن ُمَحمَّ ابن «و » شیخ مفید«ھـ)، مشھور به ٤١٣-٣٣٦شیخ ُمَحمَّ
م ؛ شیخ بالمنازع متکلمان و فقھای شیعه امامیه در عصر و زمان خود بود و در میان »المعلِّ

و نجاشی بود. عضد الدوله شیعیان بغداد بسیار نفوذ داشت. وی استاد سید مرتضی، شیخ طوسی 
ھای مختلف از شمرد. بیش از دوصد تألیف در عرصهبویھی به مالقات وی رفته و او را بزرگ می

در » أوائل المقاالت«، »تصحیح االعتقاد«ھا عبارتند از:  خود به جای گذاشت که مشھورترین آن
اإلرشاد «در حدیث و اخبار، » االختصاص«و » المجالس«یا » األمالي«در فقه، » المقنعة«عقاید، 

 و ائمه. (د. سعد رستم). صدر سیرت رسول خدا » في معرفة حجج الله علی العباد
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ون است، یکان و ما که امام، عالم بما ک نیاسخ فرمود: جواب: اپن یچن (ره)خ یش
ه در کداند  یه امام نمکعه بر آن است یاجماع ش یعنیعه بر خالف آن است (یاجماع ش

رده کاجماع ن ین قولیعه بر چنینده چه خواھد شد) و ھرگز شیگذشته چه شده و در آ
) یشرع مسألۀ یعنیم (که امام حکن مسأله ثابت است یو ھمانا اجماع فقط در ا است
نده رخ یه در آک ین حوادثیه به عک داند بدون آن یدھد، م ینده رخ میه در آکرا  یحوادث

ه مسائل بر آن بنا ک ین آن اصلیس بنابر اپز، عالم باشد! ییل و تمیخواھد داد، به تفص
م یدان یما محال نم یست) بلینبوده و ن ین اصلیچن یعنیاست (خ ساقط ینھاده شده از ب

م امام ھر چه را یه قائل شوک نینده با خبر سازد، اّما ایاز حوادث آ یه خدا امام را از بعضک
ه کرا  یین اّدعایم و قائل به چنیرا قبول ندار ین قولیر، چنیداند، خ یه واقع شود مک

 م...یشمار یدانسته و بر صواب نمان است، در خطا یبدون حّجت و ب
ن ینند، چنک یوفه با او خدعه مکه اھل کدانست  یم ÷ن یه امام حسک نیاّما ا

 ست.یاز عقل و نقل بر آن ن یلیچ دلیرا ھیم زیدان ینم یرا ما قطع یزیچ
ُ «د: یفرما یم» اإلرشاد«تاب کز آن مرحوم در یو ن ب) نيْ بَلَ الـحسَ أَقْ عِرُ  ÷فَ شْ ال يُ

 ْ أَلَ  بِيشَ سَ ابَ فَ رَ يَ األَعْ تَّى لَقِ ؟؟ـءٍ حَ مْ ه ک یوفه آورد در حالکبه  یرو ÷ن یامام حس» هُ
ھا  نان بر خورد و از آنینش هیه به بادک یوفه نداشت تا ھنگامکاز اوضاع  یچ اطالعیھ

 سؤال فرمود...
ه کد آورده است یخ مفیش» الـمسائل العکبرّیة«از  ۳۱۸ص ۷در بحار األنوار (ج ج)

إن كانت «د: یفرما یاو م قد جيوز عندي أن تغيب عنه بواطن األمور فيحكم فيها بالظواهر وَ وَ

ده یوشپه بواطن امور از امام کز است یدر نزد من جا«» عىل خالف الـحقيقة عند اهللا تعاىل
 .»قت باشدیند ھر چند بر خالف حقکم کنھان باشد و او به ظاھر حپو 

فأما إطالق القول «د: یفرما ی) م۳۸(ص» أوائل المقاالت«تاب کدر  دیخ مفیش د)

ُ الفساد، ألن الوصف بذلك إنام يستحقه من علم  عليهم بأهنم يعلمون الغيب فهو منكر بنيِّ

هِ  لَّ ، وعىل قويل هذا مجاعة أهل اإلمامة إال ألاألشياء بنفسه ال بعلم مستفاد، وهذا ال يكون إال لـِ

ة ومن انتمى إليهم من الغالةمن شذَّ عنهم من  ضَ م یینان بگویه با اطمک نیا«» الـمفوِّ

ظاھر  یه فساد آن بسکاست  یر و زشتکمن ی دهین عقیدانند ا یب میعلم غ ‡ائّمه
اء را به نفس خود بداند، نه یه اشکاست  یسکدر خور  ین وصفیرا چنیو روشن است ز
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ن کمم أل یخدا یُجز برا یوصفن یست) و چنین نکرا ممیه به علم مستفاد (زک نیا
اند  ه قائلیداند) تمام جماعت امام یب نمیه امام علم غکمن، ( ی دهین عقیست. بر این

 .»دارند یشان منسوب میه خود را بدک یانیاز مفّوضه و غال یمگر افراد نادر
ا از یاند  انیعیدانند از ش یب میه امامان را عالم به غک یسانکد دانست یحال با

 .ان؟!کو مشر انیغال
ه آن جناب کآمده است  ید، داستان بحثیخ مفیش» ون و المحاسنیالع«تاب کدر  ھـ)

بت امام زمان گفتگو و یدر خصوص غ یخ با ویاز معتزله داشته و آن ش یخیبا ش
د: عّلت آن ترس و یگو یخ به او میشود؟ ش یه چرا امام زمان ظاھر نمکند ک یم یسؤاالت

ند؟! تا ک یه میان خود تقیعیس چرا از شپد: یگو یه او مک یھنگامه از مردم است! و یتق
ند؟! و بر تو ظاھر ک یه مید ھم تقیخ مفیاز تو ش یه چرا امام حتّ کشد ک یجا م بحث به آن

و ارادت تو  یشناسد و الأقّل تو را شناخته و از دوست یه دوستان خود را مکشود؟ او  ینم
 ÷فقلت له: أول ما يف هذا الباب أنني ال أقول لك إن اإلمام«د: یگو ید میخ مفیخبر دارد! ش

] آن است ین باب الزم است [بدانیه در اک ین سخنیبه او گفتم اّول« »يعلم الرسائر....
 یه ضمایر بر وکاست  یسکداند و او  یه امام بواطن و سرائر را مکستم یه من قائل نک
ه من در نفس خود از که او ھر چه را ک ینکراد یبه من ا یه تو بتوانک »ستیده نیوشپ

ن یست و چون مذھب من این نیر! مذھب من ایداند، خ یدانم او ھم م یارادت به او م
راھم بداند  یداند و اگر فرضًا باطن یه امام فقط ظواھر را مک نیست و من قائلم به این

لۀ او مخصوصًا به امام اعالم یغمبر و به وسیپه بر زبان کاست  یتعال یباز به اعالم خدا
غمبر به یپغمبر و از جانب یپه از جانب خدا به کاست  یآن علوم یعنیشده است. 

ده یشان به او رسیه از اکاست  یرده شده است و از نصوصپبه امانت س ‡دران او پ
س سؤال تو از پشود.  یه ھرگز خالف نمکصادقه است  یایلۀ رؤیه به وسک نیا ایاست 

ه از من ھم کس حّق دارد په امام فاقد علم باطن بود ک نیرا ھمیاست. ز اصل ساقط
ۀ آن یشود. و تق یه از من ھم بر او واجب میترسد و تق یر من میه از غک بترسد چنان

ه کستم یادآور شدم. من ھرگز قائل نیه قبًال کاست  یطیز بر ھمان شرایجناب از من ن
 داند. یقت حال مرا میاست و او حق ردهکامام را بر باطن من مطّلع  أل یخدا
ه بر کب بودن امام است یعالم به غ ۀد درباریخ مفیمرحوم ش ۀدینج فقره از عقپن یا

ه از آن بزرگوار در دسترس ما ک یتبکرده و منقول است از کدوست و دشمن اظھار 
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ن یھمن فقره یست و در ایب نیه امام عالم به غکعه گفت یرا در فقرۀ أّول به شیبود. ز
ان یعین شیدترید از شدیخ مفیه مرحوم شکنماند  یگفته است. مخف یده را به سنّ یعق

 یه آثار موجود او بدان گواھک یدر اعتقاد به طھارت و عصمت و علم امام است به طور
ت أدب و احترام یدور از رعا یسخت و تند و حتّ  یه رّد کاست  یسکآن  یدھد و و یم

ه صدوق معتقد ک» یسھو النب«در موضوع  (ره) صدوقخ و استاد خود مرحوم یبر ش
 یرا به حشو» دیمحّمد بن الحسن بن الول«بوده، نوشته است و آن بزرگوار و استادش 

ب یه امامان عالم به غک نیاوست در اۀ دین عقیرده است. بنابراین اکبودن مّتھم 
ن موھومات و خرافات یمه راه، با ایچارگان گمراه و درماندگان در نین بیستند. حال این

ده یان آخر الّزمان عقیعیش ین چرندھا برایخواھند با ا ینان میند؟! ایگو یانه چه میغال
 .ند؟!یل نمایمکدًا تیم را جدینند و مذھب ناقص قدکدرست 

عه است از یمقام ش یه از أعالم عالک (ره) یعلم الھد ید مرتضیمرحوم س -۵
تاب ک. آن جناب در )١(بودِن امامان است بیعالم به غ ۀدین عقین و مخالفیرکمن
رفتن  ۀه دربارک یالک) در جواب اش۱۷۶، صیقمر ۱۳۵۲ پ(چا» تنزیه األنبیاء«

قلنا: قد علمنا أن اإلمام متى «سد: ینو ید شدنش داده است، میربال و شھکبه  ÷ن یحس

ض إليه برضب من الفعل، وجب عليه ذلك وإن كان فيه  غلب يف ظنِّه يصل إىل حقه والقيام بام فُوّ

ة....  ».رضب من الـمشقَّ
تواند به حق خود نائل شده،  یه مکرد کدا یپ یم اگر امام ظن قویدان ی: میعنی

ند و اگر کام یواجب است، ق یه بر وک یف زمامدارید و به وظایخالفت را قبضه نما
واجب  ن صورت بر اوید در چنیتواند آن را تحّمل نما یه مکھست  یمشّقت قابل تحّمل

ت کوفه حرک یبه سو ÷ن یما حضرت حس یند و آقاکار اقدام که بدان کشود  یم
عالقه و  ینامه نوشتند و از رو یطلبانه و ابتدا به و وفه داوکه مردم ک یر وقتگرد مکن

ه او را دعوت ک یسانکد ید و دیشیاند ÷مان بستند... و امام یپعھد و  یرغبت با و
ند با آن ھمه ین مقاومت نماید لعیزیه در مقابل کرو دارند یاند آن قدر قدرت و ن ردهک

ھا  نیومت در مقابل آن بود. اکد و ضعف حیزیشان نسبت به یه در دل اک ییھا نهکی
تصّرِف  یوفه براک یسو یت وکه حرکرفت گه در ظّن آن جناب قّوت کبود  ییزھایچ

رد و ک یاو حساب نم اجتھاد بود یچه انجام داد از رو است و آن ینیخالفت واجب ع

 در کتاب حاضر.» نظر اصحاب أئمه دربارۀ آن بزرگواران«ر.ک. به آخرین صفحه از فصل:  -١
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نند و اھل حّق از نصرت او ک یو غدر م ییوفا یوفه بکاز اھل  یا ارهپه کنمود  یتصّور نم
 افتد... یبه اتّفاق میردند و آن امور غرگ یناتوان م

ن مسافرت منع یه او را از اکع ناصحانی یو اّما مخالفت ظِنّ آن حضرت با ظِنّ جم
ش ظّن در موضوعات به یدایپه کن است یا یاو برا ریعّباس و غ ردند مانند ابنک یم

ف و یضع یرگیاست و نزد د یقو یسکآن قرائن در نزد  یاھگه کقرائن است  ی لهیوس
وفه خبر نداشت و تنھا به طور کمردم  یھا ثاقیھا و م مانیپھا و  د ابن عّباس از نامهیشا

 .»لیرد نه به طور تفصکتوان اشاره  یسربسته م
ب یه نه تنھا قائل به عالم به غکاست  یسانکز از ین ید مرتضیم سینیب یمه ک چنانس پ

ه ک چنانداند و  یبر ظّن و اجتھاد م یرا مبتن ‡ه اعمال ائّمه کست بلیبودن امام ن
 .)١(داند یامام الزم نم یز را بداند، برایچه امام ھمه ک آن یب را به معنایم علم غیفتگ

ست یغمبر و امام نیپب بودن یه قائل به عالم غکعه یش یان علماگر از بزرگید -۶
آن جناب  ۀدیه ما عقکاست  (ره) )2(»یمحّمد بن الحسن الّطوس«خ الّطائفه یجناب ش

تاب کن یوار در قسمت اول اگآن بزر» الّتبیان«ر یغمبر از تفسیپب نبودن یرا در عالم غ
نبوده است و اّما در خصوص ب یغمبر عالم به غیپه کند ک یان میحًا بیه صرک )٣(میآورد

ن نظر یرا عیاست ز ید مرتضیھمانند استادش مرحوم س یخ طوسیش ۀدیعلم امام، عق
اختالف در عبادت آورده  یمک) با ۴۰۰(ص» یص الّشافعیتلخ«آن مرحوم را در 

ىلَ أنَّ الـحسني«سد: ینو یم ا وجد بعض األعوان عليه وطمع ـمـأظهر الـخالف [ليزيد] ل ÷  عَ

واجتهاد من اجتهد معه يف  ÷مع اجتهاده  -يف معاونة من خذله، وقعد عنه، ثم إنَّ حاله آلت 

 حاضر.در کتاب » نظر أصحاب ائمه دربارۀ آن بزرگواران«ر.ک. به آخرین صفحه از فصل:  -١
عالمه  .ھـ) معروف به شیخ طائفه٤٦٠-٣٨٥شیخ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ( -٢

شیخ امامیه، رئیس طائفه، جلیل القدر، «گوید: ) در مورد او می١٤٨(ص: » الخالصة«حلی در 
عظیم المنزلة، ثقه، عین، صدوق، عارف به اخبار، رجال، فقه، اصول، کالم، ادب و جمیع فضایل؛ 

وی ». عیب و آالیش بود... مام فنون اسالم تصنیف کرده است و در اصول و فروع عقاید بیدر ت
و » تھذیب األحکام«باشد که عبارتند از: صاحب دو کتاب از چھار کتاب اصلی نزد امامیه می

-و مؤلف دو کتاب از پنج کتاب اساسی رجال نزد امامیه می» االستبصار فیما اختلف من األخبار«
تلخیص الشافي في «ھای دیگر وی عبارتند از: کتاب». الفھرست«و» الرجال«عبارتند از:  باشد که

در » التبیان«در فقه مقارن؛ » الخالف«در فقه؛ » المبسوط«و» النھایة«در باب عقاید، » اإلمامة
 در اصول فقه. (د. سعد رستم).» عدة األصول«و» تمھید األصول«تفسیر قرآن؛ و 

 ».عالم به غیب بودِن امامان از نظر قرآن و ائمه«، فصل ر.ک. کتاب حاضر -٣
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ه یه او را علک یارانیاز  یا ارهپه به ک یامگھن ÷ن یھمانا حس«» إىل ما آلت إليه -نرصته
 کمکد ظاھر نمود و به یزیافت، مخالفت خود را با یردند، دست ک یم یارید نصرت و یزی

وضع به حال او با اجتھاد خود  گاه ذاشتند طمع بست آنگه او را واک یسانک یبانیشتپو 
 .»دیشکه کد یشکجا  ه با او بودند بدانک یسانکوشش و اجتھاد کآن جناب و 

 یب نبود و از رویه امام عالم به غکرساند  ین عبارِت مختصر میخ در ھمیمرحوم ش
 اجتھاد خود عمل نمود.

اء یاء و أولیب بودِن انبیل به عالم به غیه قاکعه یش گبزر یاز علما از دیگر -۷
شان قائل است یا ۀر دانشمندان درباریش از سایان را بیه مراتب سھو و نسکست بلین

شان یاست. جناب ا» مجمع البیان«ف یر شریصاحب تفس )١(یخ طبرسیشمرحوم 

ِ ﴿ د:یفرما یه مک» ھود« ۀکمبارسورۀ  ۱۲۳ۀ یل آیذ َ�ٰ ٱ ُب َ�يۡ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾ِض �ۡ�

 د:یوگ ی، م»نیھا و زم ب آسمانیو از آن خداست غ« ]١٢٣[هود: 
رده کھا ظلم  داند نسبت به آن یب بودن ائّمه میعه را قائل به عالم الغیه شک یسک«

ات از ائّمه نقل شده، در واقع یرواه در ک یبیه از أخبار غکچه  ند آنک یح میاست و تصر
اه ساخته و ائّمه گور آکع مذیامبر را از وقایپه خداوند کاخذ شده  صامبر یپاز اقوال 

 . »اند رفتهگامبر یپنه از ینه به سیس

يۡ  �َذا﴿ه فرمود: کانعام  ۀسور ۶۸ ۀیر آیو در تفس
َ
ِينَ ٱ َت َر�  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  �َّ

عۡ 
َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ ْ  َح�َّ ِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا ا ۦۚ ه يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  �مَّ  دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ
ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ ات یآ ۀه دربارک یدیرا د یسانکون چو « ]٦٨[األنعام:  ﴾٦٨ لِِم�َ ل�َّ

ردازند و پر بگی] دی[و موضوع یسخنه به ک نیردان تا اگب یشان رویند از ایوگ یما ناروا م
 .»نیاران منشکروه ستمگ، با یادآوریس از پاد تو ببرد، ین امر را] از یطان [ایر شگا

اء و ائّمه یه بر انبیه در جواز تقیرا در ُبطالن قول امام یال جبائکه اشک یامگھن
رده و کال را رّد کست، اشیز نیاء جایان بر انبیه نسکاند  ه قائلیه امامک نیآورد و ا یم

ھـ)، مفسر، محقق، لغت شناس و از ٥٤٨شیخ، امین االسالم، ابوعلی فضل بن حسن طبرسی ( -١
مجمع «باشد. وی با تفسیر ارزشمندش علمای معروف شیعه امامیه در قرن ھفتم ھجری می

جوامع «شود. مختصر آن پیوسته چاپ میمشھور شد که » البیان في تفسیر القرآن والفرقان
دارد. وی در » إعالم الوری بأعالم الھدی«است؛ ھمچنین کتابی در سیرت با عنوان » الجامع

 سبزوار فوت شده و به مشھد منتقل شد. (د. سعد رستم).
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ز یبر امام جا یه را در صورتیه تقیرا امامیست زیم نیح و مستقین اّدعا صحیسد: اینو یم
ّلف را به علم که مکه و جود داشته باشد یه در آن بر مسأله داللت قطعکدانند  یم

ه به ُجز ک یا ند، اّما در مسألهکر امام از خود رفع شبھه یغ ۀلیبرساند و بتواند به وس
ق و جھت امام نباشد در یبر آن ُجز از طر یلیشود و دل یم دانسته نمکامام آن ح ۀفتگ

 .ست!!یز نیه جایآن صورت بر امام تق
ه کز است یه بر او جاکه یاز مسائل شرع یان مطالبیغمبر در بیپ ۀفین در وظیچن و ھم

 باشد. یمصلحت یه مقتضاک نیند مشروط بر اکان یآن را بر أّمت خود ب یرگیدر حالت د
ه آن را انجام کغمبر و امام مأموراند از جانب خدا یپه کچه  : در آنان و سھویو اّما نس
ه یھا امام آن یشمارند، اّما در سوا یز نمیان را جایشان سھو و نسیا یه برایدھند امام

ز یشان جایه بر ایه منجّر به اخالل به عقل نشود، امامک یان را مادامیسھو و نس
ز نشمارد و یان را جایغمبر و امام سھو و نسیپعه بر یه شکن است کونه ممچگدانند!  یم

ل یز از قبین یھوشیدانند. خواب و ب یز میشان جایرا بر ا یھوشیه خواب و بک نیحال ا
ان را بر یه آنان سھو و نسکه برده است یبر امام یه جبائکرا  یمانگن یسھو است و ا

ّنِ إِثۡمٞ ﴿است  یانند ظِنّ فاسدد یز نمیغمبر و امام جایپ  .....﴾إِنَّ َ�ۡعَض ٱلظَّ
نان بر دانشمندان چغمبر خدا داده است یپبه  یخ طبرسیه شک یانین نسبت نسیا

در جلد ششم بحار األنوار (باب  (ره) یمجلس ۀه عّالمکران آمده است گه یزمان صفو ۀعیش
 یفته است از غرائبگ یطبرسخ یه شک ین مطلبیفته است: اگ) ةسھوه ونومه عن الصال

ه کرا سراغ ندارم  یسکعه) یان اصحاب خودمان (شیرا من در میست زین یه مخفکاست 
ز شمارد ھمانا صدوق و استادش به یغ جایدر امر تبل یان را به طور مطلق حتیسھو و نس

را  یسکشمارند اّما من  یز میمصلحت، جا ینوع یرا از جانب خدا برا ایندن انبکسھو اف
الم که ظاھر ک یند! در حالکز یغمبر تجویپطان را بر امام و یاز ش یه سھو ناشکدم یند

 .غمبر است!یپن باره با خود یه خطاب در اکموھم است  یطبرس
ه کداند بل یب نمیرا نه تنھا عالم به غ ‡ه ائّمه کعه یر از دانشمندان شگید -۸

ن االسالم سلطان کاإلمام و رشمارد، حضرت الّصدر  یفر مک ۀده را به منزلین عقیا
الفضل  ین ابن أبیالحس یل بن ابید عبد الجلیالّرش ین أبیر الّد یالوّعاظ نص کالعلماء مل

 است.  یوالّراز ینیالقزو
نقض بعض فضائح  یبعض مثالب النواصب ف«قدر خود  رانگتاب کشان در یجناب ا

 به بعد) فرموده است:  ۳۰۴(ص » الروافض
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بعض فضائح الروافض) و محّمد بن الّنعمان  ۀسندینو یعنی(فته است: گه ک آن«
ب یغکه در قبر ھستند  ه امامان ھمه با وجود اینکآورده است  یتابکاألحول در 

ا موافق یه منافق کفھمند  شان برود مییارت ایبه ز یسکر گه اکدانند بدان حّد  می
از  یه خالکلمات کن یجواب ادانند. اّما  س را میکھمه  یھا ھا و نام امگاست و عدد 

ه از قرآن و اجماع ک، آن است و دور از عقل و خالف رشع است و نقلاست  یمعن

َّ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥَفإِنَّهُ ﴿داند:  ب نمییکسی غ یتعال یه إّال خداکمسلمانان معلوم است   لّ�ِ
خۡ 

َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن َ�ۡعلَمُ  �َّ  قُل﴿و  ]٧[طه:  )١(﴾٧ َ� َوأ �ِض  ٱلسَّ

َ
ُ  إِ�َّ  ٱۡلَغۡيَب  َوٱۡ�  )٢(﴾ٱ�َّ

ٰ  ِهرُ ُ�ظۡ  فََ� ﴿: قال اهللا تعاىل ]٦٥: [النمل َحًدا ۦٓ بِهِ َ�يۡ  َ�َ
َ
 ۥوَِعنَدهُ ﴿، ]٢٦[اجلن:  )٣(﴾٢٦ أ

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  با جاللت و رفعت و  ص یو مصطف ]٥٩: [األنعام )٤(﴾ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها
نند و ک یه مچه در بازارھا کدانست  یه زنده بود نمک نه با آنینبّوت، در مسجد مد ۀدرج

اء یانب ۀه درجکس ائّمه پ. یندانست یردکو معلوم ن یامدیل نیر تا جبرئگید یھا احوال
ات برفته، ید حیاند و از ق ربال خفتهکخراسان و بغداد و حجاز و  کندارند و در خا

ھم از عقل و ھم از شرع  ین معنیاه حّد است؟! چان بر ینه احوال جھاکونه دانند چگ
 ین معنیاند ا ن طائفه بستهین خود را بر ایش از ایپه کان یحشو ی، و جماعتانهگ یب
 ین دعاوینچشان و از یعه از ایان شینماند و اصول یشان بسیاند، بحمد الله از ا فتهگ

 .»نماَند یطعن یرا جا یو مشّبھ یمجبر چیاند تا ھ ردهک یتبّر 
ار بود و ک ر طلبکه از ابوبک یخواھ ) در داستان دروغ وام۲۷۶تاب (صکن یدر ھم

 یاف و بتکدر بشپبه محّمد فرمود: محراب  ÷ یرد و علکر رجوع کبه محّمد بن ابو ب
دان نبود  بیغ ÷ یعل«وار در جواب نوشته است: گخ بزریه در آنجاست وام ده. شک
 .»نھان است؟! ییجا یه بتکه دانست چس پ

ب بودِن امامان معتقد نیست یه، عالم به غکعه یش گر از دانشمندان بزرگید -۹
تاب کباشد. آن جناب در  یم ۵۸۶سال  ین محّمد شھرآشوب متوّفاید الّد یخ رشیش

 ».داند تر را می او نھان و نھان -١
 ».دانند شناسند و نمی یغیب را نم -جز خدا-بگو: ھر که در آسمانھا و زمین است « -٢
گاه نمی« -٣  ».کند و کسی را بر غیب خود آ
 ».داند ] آن را نمی و کلیدھای غیب، تنھا نزد اوست. جز او [کسی« -٤
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النبيّ واإلمام جيب «سد: ینو ی) م۲۱۱، ص۱تھران، ج پاچ» (متشابه القرآن و مختلفه«

والرشيعة وال جيب أن يعلام الغيب وما كان وما يكون، ألنّ ذلك يؤدّي إىل أن يعلام علوم الدين 

ام مشاركان للقديم تعاىل عت را ین و شریه علوم دکد ینما یغمبر و امام را واجب میپ» «أهنّ
چه خواھد شد عالم  ذشته و آنگچه  ب را دانسته و به آنیه غکست یبدانند و الزم ن

 یتعال یغمبر و امام با خدایپه کشد ک یطالب به آنجا مرا در آن صورت میبوده باشند ز
 زھا را بفھمد!یچن یزمان ما، ا یت الله العظمایر آگا». باشند! یکشر

عه قبل از یش گو دانمشندان ستر گبزر ین فصل نام نه نفر از علمایما در ا -۱۰
ب یبه عالم به غ یاند و اصًال اعتقاد بوده یثر تا قرن ششم ھجرکه حّد اکه را یصفو

م تا یردکان یند بکت یفاکه ک یآنان را به قدر ۀدیم و عقیبودن ائّمه نداشتند، آورد
م یخواست یر مگزار بودند و ایونه عقائد بگنیمتقّدم از ا کاپان یعیه شکدانسته شود 

ه در ھر کن است یما بر ا یون بناچن یکم لیاوریرا ب یشترین بود نام دانشمندان بکمم
 یم برایآور یقرن معاصر م ین نفر را از علمایم لذا دھمینکتفا کل ایه ده دلب یفصل
 گر دانشمندان بزریه باز ھم در قرون أخیس از تسّلط صفوپه که دانسته شود ک آن
بدتر از عوام،  ینماھا ن از ترس عوام و عالمیکاند ل ده را داشتهین عقیعه ھمیش

ن عصر به ینون در اکخود ما ھم اه ک چناند خود را ابراز دارند یاند عقا نتوانسته
م مع ھذا از یر اختناق ھستپُ وار و گن اوضاع نایار، شاھد اکاف یو آزاد یاصطالح روشن

ه معلوم کشود  یافت میدر آثارشان  یخته مطالبیرگاز آنان، جسته و  یا ارهپلمات ک
ا ی یا از آن قطره یاھگزده است و  یآنان موج م ۀنیقت در قلب و سین حقیاست ا
ار! از یبس ۀ، نشانکاست و اند خروار ۀه مشت آن نمونکشده است  یار مکآش یا رشحه

خ محّمد حسن یآن جمله حضرت الَعَلم الَعیَلم َوالبحر الخضم خاتم المجتھدین ش
تاب کشان در یاست. جناب ا» جواهر الكالم«ر ینظ یر و بیبکتاب کصاحب  )١(یالّنجف

 إن«سد: ینو یه در آن اختالف است مکّر کدر باب وزن و مساحت جواھر، » طھارت«

د حسن بن شیخ باقر بن شیخ  -١ شیخ فقھا، امام محققین، فقیه اصولی، آیت الله شیخ محمَّ
حیم نجفی؛ در عصر خود ریاست عامه و مرجعیت  دار بوده و تقلید شیعه امامیه را عھدهعبدالرَّ

باشد. وی به شیخ حسن جواھری مشھور است و ترین علمای محقق امامیه مییکی از بزرگ
جواھر الکالم في شرح «جلد با عنوان  ٥٠نسبت جواھری به دایره المعارف فقھی مقارن وی، در 

 . سعد رستم).ھجری فوت کرد. (د ١٢٦٦گردد. وی در سال بازمی» شرائع اإلسالم
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ةِ ص  دعو علم النبيِّ  ليس كعلم  ‡ غضاضة ألن علمهم منوعة، والـبذلك م ‡ واألئمَّ

وهُ بأذهاهنم الرشيفة وأجر اهللاُ الـحكمَ عليه ألالـخالق  رُ دَ ه علم ک نیا یاّدعا«» فقد يكون قَ

ممنوع است و  یین اّدعاینچّر تاّم و تمام است کدر وزن و مساحت  ‡غمبر و ائّمه یپ
ست، یار جھان نگدیون علم آفرچغمبر و امام یپه علم ک نیا یھم ندارد برا یبیندان عچ
م را کگاه خدا ح رده باشند آنکخودشان اندازه  ۀفیه آن را با اذھان شرکس بسا باشد پ

 .»رده باشدک یت جاریفکیدر آن مسأله به آن 
س پندانند  یّر را به علم إلھکاندازه و مساحت آب  یه حتّ ک یغمبر و امامیپ، یآر

ھا ـ تا چه  عالم و موجودات و ذّرات حاصله در آن یاھایاز وزن در یسانکن یچگونه چن
ه ک یاند؟! آن گونه علم ـ خبر دارند و بدان عالم یموجودات جھان ھست ۀرسد به ھم

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
 ؟!.]٣ سبأ:[ ﴾ِض �ۡ�

ه جھان که بلیه نه تنھا طائفه امامکعه یبزرگ ش ین ده تن از دانشمندان و علمایا
علم  یدارا ‡ه ائّمه که تمام آنان معتقدند کند ک یاسالم به وجود آنان افتخار م

 یه ائّمه حتکاند  ردهکن دانشمندان به صراحت اظھار یاز ا یا ارهپه کاند بل ب نبودهیغ
و سّنت  یتاب إلھکاند، ھرچند از  نظر و اجتھاد خاّص بوده ین ھم دارایام دکدر اح

عه یگر شیف دانشمندان دیم نام شریخواست یاند. و ما اگر م ردهکاستنباط  ینبو
د و یشک یل میتطول و یار به تفصکم یاوریب بیدشان را در موضوع نداشتن علم غیعقا
ن باشند آنان را یش از ایه طالب بک یسانکاست و  یافکاھل انصاف  ین مقدار برایھم
 م:ینک یل حواله میتب ذکبه 

 .۲۰۹،ص ۳، جیشرح نهج البالغة ابن میثم بحران -۱
 .، بحث خاّص وعاّم یقوانین میرزا قم -۲
 .۸۰، صالفصول الـمختارة، شیخ مفید  -۳
 .۴۰۷ص، ۵، جیالغدیر، عالمه أمین -۴
 .۹۳اشف الغطاء، صکن آل ی، محمد حسأصل الشیعة وأصولها -۵
یعة والّتشّیع، محمد جواد مغنیة -۶

ّ
جا  شان در آنی، ا۴۳، ص»علوم اإلمام«، فصل الش

دھد،  یب را به ائّمه نسبت میه علم غک یا قولید خبر یه باکند ک یح میتصر
 طرد و رّد شود.

ر یو ِس  ‡ت یث اھل بیقرآن و اخبار و احاد ۀات شریفیه آک نیه با اکب است یعج
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علماء و  ۀدیشان و عقیاران ایآن بزرگواران و اعتقاد صحابه و  یزندگ یایو قضا
ن رساله ی(عشرة کاملة) در ا یافکدام به قدر که ما از ھر کعه یدانشمندان بزرگ ش

ن یاه ک یا فهیسخ ۀدین عقیت ھرگز چنیاھل ب کاپان یعیه شکم و معلوم شد یآورد
ه با آن جّدًا مخالف بودند، بنابراین در زمان کاند بل ند، نداشتهیگو یان آخر الّزمان میغال

» از والیت درسی« )٢(یدانشمند ای» شھید جاوید«تاب ک )١(یه استاد فاضلک نیما ھم
از خاّص و عاّم  یند، غوغا و ضوضائیآ ین مییاپاز حّد غلّو  کیھا اند ه در آنکسد ینو یم

د! و در رّد یآ یر خالق و معاد بر نمکمن ۀم ـ درباریه قبًال ھم گفتک ه ـ چنانکد یآ یبر م
ه از ک تر آن بیسابقه است! و عج یه بکشود  یصادر م یینوشته و فتواھا ییتابھاکھا  آن

 ه در آن باکشود  یمنتشر م »علم امام«به نام  ییھا ھا و رساله جزوه )٣(افراد معروف
 یان را به صورتین مزخرفات غالیاند ھم و سفسطه خواسته )٤(و فلسفه یباف عرفان

 ۀست؟ و فائدکیار کن یبر ا یداند داع ینم یسکنند! کم کیلسوفانه تحیعارفانه و ف
 .ست؟!یائّمه چ یب برایاثبات علم غ

*** 

 م.٢٠٠٦ھـ /١٤٢٧باشد. متوفای سال منظور عالمه آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی می -١
 م است.١٩٩٢منظور آیت الله عالمه سید أبوالفضل برقعی متوفای  -٢
باشد. متوفای جلد] می ٢٠منظور عالمه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان [در  -٣

 ھـ. ١٤١٢سال 
منظور از اھل عرفان علمای تصّوف نظری یا فالسفه صوفیه، امثال محی الدین بن عربی و صدر  -٤

الدین محمد بن اسحاق قونوی و از میان متأخرین افرادی چون مال صدرا و مال ھادی سبزواری و 
 باشد. (د. سعد رستم).ھا می امثال آن

 

                                           



 

 دلیل بی انگیزۀ این اندیشۀ

 یه ناشکمردم بوده  ۀغلّو در عامّ  ۀزین، انگیروز نخستر در کن فیا یبه نظر ما عّلت اصل
ع یین و تضیب دیتخر یه براکن یمغرض ۀزیبار است؛ صرف نظر از انگکّبر و استکت یاز خو

 ار آلوده است.کاست دشمنان میاند و امروز با س رداختهپده ین عقیت این آن به تقویقوان
ه بشر بوده و کنند کت یتبع یامامغمبر و یپه از کاند  قت عار داشتهیدر حق یعنی
ه او کاست  یروح یمارین بیترکبار در بشر خطرناکّبر و استکاند! ت یصفات بشر یدارا

ت و اطاعت حّق باز یند و مخصوصًا از تبعک یدچار م یگر روحید یھا را به مرض
از  ه او راک درآورد! چنان یاپن مرض از یطان را ھم ھمیه شکدارد! نه تنھا انسان بل یم

 .رد!کن ساقط ین به أسفل سافلیمقّرب ۀکف مالئیرد
ست یشمارد حاضر ن یه انسان چون خود را بزرگ مکبار آن است کّبر و استکمرض ت

مال باالتر کمتر از اوست ھرچند از علم و کا یه از مال و جمال چون او بوده ک یسکاز 
 ع حّق شود.یرده، مطکت یاز او باشد تبع

ه کد ینیب ید، میرده باشکت را مطالعه یان بزرگ بشریو راھنما یإلھ یایخ انبیاگر تار
ثرت مال و اوالد و که به عّلت کاند  یسانکغمبران یپِن ین و معارضیشه مخالفیھم

اء دانسته یزھا خود را باالتر از انبیل چین قبیه و ایافتخار به داشتن خانه و باغ و سرما
 اند! ھا سرباز زده ت آنیو از تبع
 یتعال یآدم مانع شد؟ خدا ۀبار از سجدکّبر و استکطان را جز مرض تیش مگر

�َّ  لََك  َما لِيُس إِبۡ َ�ٰٓ  قَاَل ﴿ د:یفرما یم
َ
ٰ ٱ َمعَ  تَُ�ونَ  � ُ�ن لَمۡ  قَاَل  ٣٢ ِجِدينَ ل�َّ

َ
سۡ  أ

َ
 ُجدَ ّ�ِ

سۡ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  لٖ َ�ٰ َصلۡ  ِمن ۥَتهُ َخلَقۡ  لِبََ�ٍ   ی(خداوند) فرمود: ا«] ٣٣ ،٣٢[احلجر:  ﴾٣٣ ُنونٖ مَّ
 یه براکستم ی، گفت: من آن نیباش ینندگان نمکه با سجده کشود  یس تو را چه میابل

 . »نمک، سجده یا دهیده آفریگند یو از ال کخش یه او را از گلک یبشر

ه آدم از گل خلق شده کبه آدم از آن جھت است  ۀس از سجدیابل یس عّلِت ِاباپ

ْ فََسَجُدوٓ ﴿ ه:کشمارد  یبار مکتمّرد را استن یم عّلت ایرکاست! قرآن  ٓ  ا َ�ٰ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
َ
� 
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ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�نَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ  ردند مگر کم] ی[تعظ ۀ(فرشتگان) سجد« ]٣٤[البقرة:  ﴾٣٤ فِرِ�نَ َ�
ادآور ین عّلت را ی. و باز ھم»افران شدکرد و از ک یشکو گردن یچیپه سرکس یابل

سۡ ﴿ه: کشود  یم
َ
مۡ  َت َ�ۡ َتكۡ أ

َ
ّبر کا تیس) آیابل ی(ا« ]٧٥[ص:  ﴾٧٥ َعالِ�َ لۡ ٱ ِمنَ  ُكنَت  أ

 .»؟یا از بلند مرتبگان بودی یدیورز
دھد  یه خدا دستور مکچه را  ست آنیه حاضر نکابد ی یم یطان در خود مرضیش

بار مانع سجده که مرض استکد ینک ین مالحظه میم شود! بنابرایرده و تسلکاطاعت 
ا یخواھد مسجودش چون خودش و  یافران درآورد. او مک ۀرا در زمرس یشد و ابل

 ییبایند و زکره یھا را خ ه شعاع آن چشمکباشد  ینوران یباالتر از خودش، موجود
ند!! البته در آن کھا را معّطر  خوشش مشام ید و بویران نمایھا را ح رخسارش عقل

ل و عالقه به یمال مکبا  م گشتهیس صفتان، خاضع و تسلیس و ابلیصورت گردن ابل
 .رد!کآدم سجده خواھند 

لَوْ وَ «د: یفرما یه مکجا  د آنینما یقت را فاش مین حقیا ÷ن یر المؤمنیه أمک چنان

طِيبٍ  هُ وَ اؤُ وَ قُولَ رُ رُ العُ بْهَ يَ هُ وَ يَاؤُ ارَ ضِ ْطَفُ األَبْصَ نْ نُورٍ خيَ مَ مِ ْلُقَ آدَ هُ أَنْ خيَ انَ بْحَ ادَ اهللاُ سُ ذُ  أَرَ أْخُ يَ

ةً (خاشعة عَ اضِ نَاقُ خَ عَلَ لَظَلَّتْ لَهُ األَعْ لَوْ فَ عَلَ وَ هُ لَفَ فُ رْ اسَ عَ خواست  یاگر خداوند م) «»األَنْفَ
د و خردھا را مبھوت و شگفت زده یدگان را بربایرتوش دپه کد یآفر یم یآدم را از نور

ھا در برابر آدم  گردن ردک ین میه اگر چنکرد، یھا را فرا گ خوش او نفس ۀحیسازد و را
 ).۱۹۲ ۀ(نھج البالغه، خطب »شدند... الخ یآمد و [ھمگان] فروتن م یفرود م
گفته  یه مولوک ز ھست، چنانینًا درجان انسان نیطان بود عیه در شکن مرض یھم
 است: 

ـــٌر ُبَدْســـت ـــا خی ـــیس أن ـــت ابل  علَّ
 

 وین مرض در نفس ھر مخلوق ھست! 
 

چون خود او بشر باشد تا از  یغمبر و رھبر او شخصیپه کست ین یز راضیانسان ن
د: یگو یتابد و م یاء سر میت انبین عّلت از تبعید. به ھمیرده، اطاعت نماکن کیتم یو

﴿ ٗ�ََ�
َ
ٓ  ۥٓ نَّتَّبُِعهُ  اِحدٗ َ�ٰ  ّمِنَّا �� ا از  یفرد ا از ا میآ« ]٢٤[القمر:  ﴾٢٤ َوُسُعرٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِّ�  اإِذٗ  إِ�َّ

 . »م بودین صورت در ضاللت و جنون خواھیم؟ در اینک یرویپچون ماست  ه ھمکبشر را 

ٓ َ�ٰ  َما﴿گفتند:  یه مکدھد  یخبر م متعال از حال آن گروه به ما یه خداک ا چنانی  َذا
  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ 

ۡ
ا ُ�ُل يَأ   ِممَّ

ۡ
ا ُب َو�َۡ�َ  هُ ِمنۡ  ُ�لُونَ تَأ  ]٣٣[املؤمنون: ﴾٣٣ ُ�ونَ �َۡ�َ  ِممَّ
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چه  خورد و از آن ید، میخور یچه م ه از آنکست یمانند شما ن ین مرد جز بشریا«
 .»نوشد! ید، مینوش یم

 ین آبیخورد و از ھم یز میخورند او ن یھا م ه آنک ین نانیغمبر از ھمیپن یچون ا
د، اطاعتش یآ ینم یبھشت ۀاو مائد یآشامد و از آسمان برا یز میآشامند او ن یھا م ه آنک

َطعۡ  َولَ�ِنۡ ﴿ ند:یگو یشمارند و م یبر خود ننگ مرا 
َ
 اإِذٗ  إِنَُّ�مۡ  َلُ�مۡ ّمِثۡ  ��ََ�ٗ  ُتمأ

ونَ لََّ�ٰ  ن صورت از ید در اینکمانند خود اطاعت  یو اگر از انسان« ]٣٤[املؤمنون: ﴾٣٤ ِ�ُ

ٰ  َما﴿گفتند:  یم ÷، و به حضرت نوح »د بودیاران خواھک انیز  ﴾لََناّمِثۡ  ��ََ�ٗ  إِ�َّ  َك نََرٮ
 . »مینیب یمانند خود نم یتو را جز بشر« ]٢٧[هود/
فرعون و قوم او آمدند،  یبه سو یغمبریپو ھارون با منصب  یه موسک نیا ھمی

ْ َ�َقالُوٓ ﴿فتند: گ یم نُؤۡ  ا
َ
�ۡ  ِمنُ � ٰ  َ�َا ُمُهَماَوَقوۡ  لَِناِمثۡ  نِ لِبََ�َ ا به یآ« ]٤٧ :[املؤمنون ﴾٤٧ بُِدونَ َ�

 ی. دو بشر»ما ھستند؟ۀ ع و بندیه مثل ما ھستند و قومشان مطکم یمان آوریدو انسان ا
را یشمردند، ز یمان نمیآنان بودند، قابل ا یگت و بردیشان در رقّ یشان ایه خوکرا 
و  ید، موسیفرما ی) م۱۹۲ ۀقاصعه (خطب ۀدر خطب÷ن یر المؤمنیأمه ک چنانھم

وفِ «ھارون  عُ الصُّ ارِ دَ امَ مَ يْهِ لَ ُّ عَ هيِامَ العِيصِ دِ بِأَيْ  گھا را نن ه اطاعت آنکن جھت بود یاز ا» وَ

ادَ اهللاُ «د: یفرما یم ÷ر یحضرت أمه ک چنانر ھمگه اک نیشمردند! و حال ا یم لَوْ أَرَ وَ

ادِنَ  عَ مَ بَانِ وَ هْ نُوزَ الذِّ مْ كُ تَحَ هلَُ فْ مْ أَنْ يَ ثَهُ عَ يْثُ بَ بِيَائِهِ حَ هُ بِأَنْ انَ بْحَ أَنْ سُ نَانِ وَ سَ اجلِ ارِ غَ مَ يَانِ وَ العِقْ

عَل ضِ لَفَ وشَ األَرْ حُ وُ ءِ وَ امَ َ السَّ مْ طَريْ هُ عَ َ مَ ْرشُ ا یخواست با انب یر خداوند سبحان مگا« »حيَ
ان ھو و وحوش گرندپر اشجار و پ یھا جواھر و باغستان یھا طال و معدن یھا نجگ

 ). ۱۹۲ ۀ(خطب» ردک ین مینچد، یصحرا را ھمراه فرما
ه کبل !زگدند؟ ھریچیپ یھا م ن باز ھم سر از اطاعت آنیبرکّفار و متکت یفکین یا با ایآ

در ھمان  ÷ یش علیع محض بودند اّما در آن صورت به فرمایدر آن صورت مط
بَاءُ «خطبه:  لَّتِ األنْ حَ مَ اضْ اءُ وَ زَ قَطَ البَالءُ وبَطَلَ اجلَ ش ساقط بود و یامتحان و آزما«» لَسَ
 .»بود یھوده میب یالھ یدھایشد وعد و وع یده میفا یعقاب باطل و ب ثواب و

عتاِن یطب کودکان و یه غالکصه است یه و خصین روحیم ھمیفته گک چنانس پ
ان کون و مکداند و تصّرف در  یب نمیه غکشوند  یم امامیه تسلکّبر را مانع است کمت

ونه چگه کشد یاند یبا خود م یّبِر غالکرا متیست!! زیان نکر و مدّبر عالم امیندارد و مد
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خورم او ھم  یه من مکاست! از ھمان غذا  یه او ھم مانند من بشرکشوم  یسکع یمط
روم او  یمن به بازار مه ک چناننوشد  ینوشم او ھم م یه من مک یخورد و از ھمان آب یم

ْ ﴿رود!  یھم م   لرَُّسولِ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  َوقَالُوا
ۡ
َعامَ ٱ ُ�ُل يَأ  ٱ ِ�  ِ� َوَ�مۡ  لطَّ

َ
نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َواقِ سۡ ۡ�

ُ
 هِ إَِ�ۡ  أ

خداوند]  ی[از سو یا ه فرستادهچن یا ]٧[الفرقان:  ؟؟﴾٧ نَِذيًرا ۥَمَعهُ  َ�َيُكونَ  َملَكٞ 
 رود. یخورد و در بازارھا راه م یه غذا مکاست 

عالم رد و در شرق و غرب پدھا ندارد و در قنداقه به آسمان نژھواره اگه در ک یامام
ت یاو قابل تبع ۀقیبه سل ین امامینچت حاضر نباشد یحاضر نباشد و بر سر مولود و م

 ست.ین
ه کند کت یرا تبع یم حق شود و امامیذارد تسلگ یه نمکبار است کن روح استیھم

 یت الله العظمیص آیست و به تشخین یوت الھکب خبر ندارد و متصرف در ملیاز غ
 .تش موجب ادبار است!!یرنه اطاعتش عار و تبعگشور خدا باشد و کر ید نخست وزیبا

ندارند  یرگیاز دین امتیغمبران ُجز ایپه کاند  بر آن قدر ندانستهکمراھان متگن یا
اه و چت الزم است، راه و یھدا یه براک یط عصمت در تبلیغ و طھارت و علمیه با شراک

ه طالب حّق و کرا  یسانکوانند ت یشناسند و م یدانند و م یت و ضاللت را میھدا
ھا موجب  ه عمل به آنکن یاند به بھشت أمن و سعادت برسانند. ولذا در علم د قتیحق

 یخته از جانب خدایگاند و بر ان مالک ین [دنیا و آخرت] است در منتھایسعادت دار
 ران ندارند.گید یاین و دنیدر د یرین تأثیالجالل و مازاد بر ا ذو

ون یکان و ما کوت و عالم بما کو مل کغمبر متصرف در عالم ملیپا یاه امام گه ھرکبل
غمبر یپرا یزاف است زگر غلّو و گین مخالف ھدف و خالف مقصود و به عبارت دیباشد، ا

اند و حجت خدا بر  مردم یام، خود اسوه و مقتداکم احیغ و تعلیو امام عالوه بر تبل
ه چد خود بدان عامل بوده و از ھرینند باک یامر مچه  به آن یعنیث عمل یاند از ح خلق

دھد  یر دستور مگیه به مردم دک یا امامیغمبر یپر گنند مجتنب باشند، حال اک یم ینھ
ا یر گید یھا انکه قادر باشد در مک نیا ایرسنه نشود گرند اّما خود او یگه مثًال روزه بک

دور مھمان باشد و  ۀو ھزاران خان یکنزد ۀھل خانچند مثًال در کر افطار گید یھا زمان
ون چجا  ه در آنکباشد  کوریوینه و در شب ماه رمضان در نیدر روز ماه رمضان در مد

دان جھاد یه در مکا قدم یون روز است روزه باشد چجا  نیند و در اکشب است افطار 
ر او ھراسان باشند و به ین از سطوت حضور و ضرب شمشیه مقربکمالئ یذارد حتگ یم

ار قبض یاخت یه حتکشود بل یمتوجه او نم یخطر چیھ گن جنیه اکب بداند یعلم غ
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ت یقابل تبع یغمبریپن امام و ینچا یان در دست او باشد، آیه تمام عالمکروح دشمن بل
ا آن یرد؟ و آک یرویپتوان عمل او را  یان حجت است و میاست؟! و خود او برجھان

ه دست به ک یغمبریپاست؟ امام و  یلتیفض ه از او صادر شده موجبک یاعمال عباد
توانند  یر را میتون و انجیدرختان ز گشود و بر یزنند دّر و جواھر م یم گو سن کخا

دھند،  یه دستور مکرا  یا انفاق و صدقاتینند آکل یبه قطعات نقره و صفحات طال تبد
نان چن و ینچل الله یسب یه در انفاق فکشان یرد؟ و به عمل اکتوان قبول  یم
 توان اقتدا نمود؟ یبخشند م یم

ن کیه به مسک یان است و نان جوگند و ممدوِح ھمک یم یه بخششک ÷ یعل
ن به دست ین و عرق جبیمیّد کھا را به  ه آنکد است از آن روست یدھد مورد تمج یم

وه، کر گشود، ا یطال م یبخوان گه اسمش را بر سنکرنه بخشش آن گآورده است، و 
 یر روز مزد و حتگارکه فالن کال ینج رپوه، طال و جواھر به مردم ببخشد به قدر ک

 بدھد، ارزش ندارد. یریونر به فقیلیفالن تاجر م
ه کاء و ائّمه یرا با انبچتراشاِن نادان  تین دوستان احمق بدتر از دشمن، و فضلیا

ه به کآنان را  یروحان اتکو مل یل نفسانینند و فضاک یم یونه دشمنگنیاند ا افختار جھان
دھند و  یبھا جلوه م مکع و یونه ضاگ نیاند، ا ردهکسب کو عمل خود در اطاعت خدا  یسع

 !.؟دارند یاِن بشر محروم مین ھادیتر گماِت بزریاِت تعلکان را از بریخود و جھان
*** 

 



 

 دانستن علم غیب برای بشر مفید نیست

 ست؟یغمبر چیافراد بشر از امام و پ یب برایدانستِن علم غ ۀم فائدینیبب کنیا
ف و یتأل» ارمغان آسمان«به نام  یتابک.ش) ه ۱۳۳۹ھا قبل (سال  نگارنده سال

آن  ۀغمبر و عدم فائدیب امام و پیو مقنع در موضوع علم غ یافک یرد و شرحکمنتشر 
فائده بودِن  یور موضوع بکتاب مذکاز  جا نیه در اکد باطله، آورده یبشر و سایر عقا یبرا

 م:یآور یتصّرف م کیباطله را با اند ۀدین عقیب و سخافت ایعلم غ
بخواھد  یسکه کانه است کودکانه و ھوس یعام یآروز یکن یه اکد دانست یبا :أّوالً 

گذرد و مخلوقات  یه در بواطن جھان چه مکعالِم مشھود خود مّطلع شود  یبه ماورا
قت اوضاع یاز حق کیه مشاھدۀ اندک یھستند در حال یآسمان تمامًا در چه حالن و یزم

انسان را ھر چقدر ھم فرزانه و  یاند و در آنکتر ین مغزھا را میرومندتریجھان، ن
 ند.ک یم که ھالکوانه بلیخردمند باشد د

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ از آن تا چه رسد به کیب حّتی اندیدانستن علم غ  ِ�  َذرَّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�

َ
را یغمبر ھم ُمِضّر است. زیحّتی امام و پ یھر بشر ی؟! برا)١(﴾ِض �ۡ�

ھا و  ان دارد از زلزلهیجر یع و حوادثیگر، وقایرات دکن صرف نظر از یزم ۀرکن یدر ھم
دروغ و  ھا و فجورھا و جزر و مّدھا و ھا و فسق رھا و قتل و غارتیھا و مرگ و م طوفان

تواند  ینم یو آن یا قهیرومند حّتی دقیچ بشر نیه ھکھا و...  ھا و ظالم و مظلوم انتیخ
 د.یآن را تحّمل نما

است از  ینیمردم در امور د یو مقتدا یشوایه پک» امامت«ت یه خاصک گر آنید
سوه«را یشود ز یھا سلب م آن

ُ
ه در اعمال و کاست  یسکشوا و یپ یبه معنا» إمام«و » أ

ه کآن بود  یاز جنس بشر برا یامبرانید به او اقتداء نمود و أساسًا بعثت پیافعال با
نند، ک یم ین عامل آن باشند و از ھرچه نھیند، خود بھترینما یمردم به ھرچه امر م

 ».ھا و نه در زمین، از وی پوشیده نیست در آسمانای، نه  [ھا] که ھموزن ذره ] دانای نھان [ھمان« -١
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 رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ ه فرموده:ک ند. چنانین از آن اجتناب نمایریش از سایخود ب
ِ ٱ سۡ  �َّ

ُ
خدا نمونه و  ۀنه شما را در (قول و فعل) فرستادیھر آ« ]٢١: األحزاب[ ﴾َحَسَنةٞ  َوةٌ أ

سۡ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿و فرموده:  .»است ییویکسرمشق ن
ُ
ٰ إِبۡ  ِ�ٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َ� َّ� 

ه با او ک یسانکم و یشما را (راه و روش) ابراھ یه براک یبه راست« ].٤[املمتحنة:  ﴾ۥٓ َمَعهُ 

ٓ  َتِقمۡ سۡ ٱفَ ﴿و فرموده:  .»است ییوکیبودند نمونه و سرمشق ن ِمرۡ  َكَما
ُ
 ﴾َمَعَك  تَاَب  َوَمن َت أ

ه ک یسانکد) یدار و مقاوم باش و (بایپا یا افتهیه فرمان ک امبر) چنانیپ ی(ا« ].١١٢[هود: 

 .»دار باشند)یاند (پا آوره یخدا رو یبا تو به سو
ه امر به دادن مال و انفاق در ک یا امامیغمبر یاگر بنا باشد پم یردکه اشاره ک و چنان
و خود  –از دست دادن آن  یعنی یزیه دادن چکو ُپر واضح است  –ند ک یراه خدا م

م روزه به کن نانش را با شیر المؤمنیا أمیند کدر راه خدا انفاق  یغمبر ھم مثًال مالیپ
مرزوق گردد و در  یه طعام بھشتا بین دنیدر عوض در ھم یسائل و محتاج دھد ول

ان یشا ین عملید، چنیل نمایھا م در آن خانه ییچھل خانه مھمان شود و الُبّد غذا
شتر یا بیشب در چھل خانه  یکدر  یسکرا یست زیلت نیفض ین انفاقیت و چنیتبع

ت یه مسلمانان از آن تبعکرده کن یدر راه خدا داده، ھنر یطعام خورده اگر نان جو
ه ھراسان کبرده مالئ یر میه چون دست به شمشکن بوده یچن ÷ یاگر عل نند! وک
شته شود و کش قرار دارد!) یشاخھا ین رویه زمک ین (گاویه مبادا گاو زمکشدند  یم

فرستاد تا به  ین مین عرش را به زمیحامل یشامدین پیاز چن یریجلوگ یخدا برا
رش فرش یر شمشیخود را ز یَپرھارند و یاو را بگ یبازو یعل یرویاستن از نکمنظور 

ن نابود شوند و بازھم از بخِت ین و اھل زمین برود و زمین از بینند تا مبادا گاو زمک
ه ناالن و ک یسته و مجروح شد به طورکش یر علیل از ضربت شمشیبد(!!) َپِر جبرئ

لوط  یشھرھا یرانیو و یغمبران آمد و از ضرب شصت علیشان خدمت خاتم پک بال
 .ھا گفت!! نداستا

ه رستم کست و مانند آن است ین یلتیفض ی، اقدام به جھاد و جانبازین قدرتیبا چن
 یالمثل بخواھند با بمب اتم یند و فکناتوان اقدام  یا دستان به جنگ با مورچه

 .ند!یران نمایرا و یمور ی خانه
ردار کند تا مردم به رفتار و یگو ینم یارکلت و شجاعت و فدایارھا را ھنر و فضکن یا

مسلمانان باشد  یتواند امام و مقتدا یم یدر صورت ÷ یند، علیمباشران آن تأّسی نما

 



 ١١١    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

َعامَ ٱ عُِمونَ َوُ�طۡ ﴿: ۀیل آالَمثَ  یه به منظور عمل به فک ٰ  لطَّ  اَوَ�تِيمٗ  اِكينٗ ِمسۡ  ۦُحّبِهِ  َ�َ
ِسً�ا

َ
 د.یاد در راه خدا انفاق نمایز یم گرسنه و اشتھاکبا ش ]٨: اإلنسان[ )١(﴾٨ َوأ

ت یدشمنان تبع با ÷ یعل ۀه از جھاد و مبارزکتوان به مردم گفت  یم یوقت
د و اگر به جنگ مبادرت یام نمایار قکبدان  یه با احتمال تلف شدن و مرگ، علکند ینما

ُحد« ۀه در غزوک فرمود ال أقّل مجروح شود چنان
ُ
به بدن  یارکش از شانزده زخم یب» أ

د ییتأّسی نما ÷ یتوان به مردم گفت شما ھم به عل ین صورت مید، در ایش رسکمبار
ه کند شما ھم ک ین عمل میمسلمان و مؤمن به خدا و رسول است و چن یکرا او یز

 د.ییت نماید، از آن بزرگواران تبعیمان به خدا و رسول داریو ا یمسلمان یاّدعا
 ۀدیو فضائل حم یانسان ۀه فضائل شریفکاند  فروشان ھنوز ندانسته احمقان و خرافه

ه کب داشت و دانست یعلم غ یسکه ک نینند ھمک یھا تصّور م نیچگونه است! ا یآدم
ھا  له به آسمانیا بدون وسیشود و  یانجام م یاتکجھان چه اعمال و حر ۀدر ھر گوش

انس از ترس پا به فرار گذاشتند ر برداشت، ھمه از جّن و یه شمشک نیا ھمیرد کپرواز 
ن خانه یا در ھر شب در چندیرد کن ھزار نفر را نابود یه فرود آورد چندک یا با ضربتی

لت یانه را فضکودکاالت یل خین قبیرد! اکن زن مقاربت یا با چندیطعام خورد 
در علم و شناخت  یلت آدمیه فضک نیدانند، غافل از ا یشمارند و آن را معجزه م یم

ش کشدن و بر نفس سر یت إلھیم اراده و مشیعت و تسلیخدا و آشنا گشتن با نظام طب
ت یشود و ھدا یه از جاھالن صادر مک ییھا مسّلط بودن و إغماض از إھانات و از ستم

داشته  ‡اء و ائّمه یه انبکاست  یھا صفات نیان است. اینوایاز ب یریگمراھان و دستگ
 یلت داده و آنان را امام و مقتدایگران فضیشان را بر دیه اکاست  ن فضائلیو ھم
ن فضائل آراسته یو استطاعت بد ییه به قدر تواناکرده است. مردم مأموراند کان یعالم

تَ یرده و سعادت داَر کا سود یشوند تا در بازار تجارت دن
َ
ند و یسب نماکن را ین و فوز َنْشأ

 یلتیانسان فض یاالت است برایاوھام و خ ۀدیزائشتر یه بکگرنه انجام آن اعمال 
ر چگونه یا فالن فقیدن ۀبداند در فالن گوش یه شخصکدارد  یرا چه حّظ یست. زین

ا فالن دزد قفل یستاند  یاش چگونه دارد دل از شھوات میع یدھد و فالن غن یجان م
ا چه ید و یا درر ییر چگونه گردن آھویشه شیا در فالن بید یره بخت را بریفالن ت ۀخان
ر یضربت شمش یکد و با یا فرو رود و به ابرھا برآیبتواند به در یه فردکاست  یلتیفض

 ».خورانند که به آن دارند، به بینوا می و طعام (خود) را َعلی َرْغِم دوست داشتن و میلی« -١
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 .د!!یم نمایتیوه و طفل را یزن را ب یشمار فراوان
ه مربوط به کاست  یبیباشد فقط آن غ یبیھر فرد بشر اگر آرزومند دانستن غ

او چه خواھد بود. و دانستن  یخواھد بداند فردا یه مکسرنوشت خود آن فرد است 
را اگر دانست یدارد! ز یباز م یار و زندگکست، و او را از یھم به صالح بشر ن یبین غیچن

سل کشود و اگر به ضرر او باشد، محزون و  یاو به نفع اوست، مغرور و تنبل م یه فرداک
 ست. یگردد پس ھر صورت به صالِح او ن یم

ا چند نفر یفرد  یکگران باشد و لو یندۀ دیگذشته و آب، دانستن احوال یو اگر علم غ
 به حال انسان ندارد. یا دهیچ فایھ

ٰ إِبۡ  نُِريٓ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ۀشریف ۀیر آیل تفسیذ یدر اخبار اسالم َ�ٰ ٱ َملَُكوَت  هِيمَ َ� ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
آمده » میم نمودین را به ابراھیھا و زم وت آسمانکگونه مل نیو بد« ]٧٥[األنعام:  ﴾ِض �ۡ�

ند و کافت به مشرق و مغرب عاَلم نظر یه اجازه کن قدر یم ھمیه حضرت ابراھکاست 
 یرا با زن یابد، در مشرق عاَلم مردیدھد اّطالع  یه در آن رخ مک یعیاز وقا یبه جزئ

ست و ین به غرب عالم نگریچن شد! ھم کھال یرد و زانکن ید نفریگانه در حال زنا دیب
 ۀار به حادثکه ک نیز نابود شود ھمیه آن نکد، از خدا خواست یِر آن دینظ یرکُمنْ 

را  یرا وید! زیشکستر  ۀل خود پردین خلیجھان بر چشم حادثه ب ید خداین رسیسّوم
ش از آن به حوادث جھان نگران باشد!! یند و بیه آن عجائب ببکآن قدرت و توان نبود 

 یدادھاید رویانسان را طاقت ده کست نیقت ین حقیاز ا یث ھر چه باشد، خالین حدیا
 ، مذموم قرآن است:یلین انسان است و انسان به ُجز قلکن مسیرا زمیست زیجھان ن

بِ�ٌ  لََكُفورٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ - ار یارا بسکھمانا انسان آش«یعنی:  ]١٥[الزخرف:  ﴾١٥ مُّ
  .»ناسپاس است

ار یه انسان بسک یبراست«یعنی:  ]٧٢: [األحزاب ﴾٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ ﴿ -
 ».ار نادان استیستمگر و بس

- ﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�َطۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  َ�َّ
َ
ھمانا : «یعنی ]٧-٦[العلق:  ﴾٧ َ�ٰٓ َتغۡ سۡ ٱ رََّءاهُ  أ

 .»ندک یو نافرمان یشکند سریاز بین یه خودرا بک نیانسان ھم

 .»ان استینه در زیھمانا انسان ھر آ« ]٢[العرص:  ﴾٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ -

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ - �ۡ  َما
َ
 ».ه چه ناسپاس استکشته باد انسان ک« ]١٧[عبس: ﴾١٧ ۥَفَرهُ أ
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ُ ٱ�َّاَس ﴿و فساد؟  ید ُجز ناسپاسیآ ین، چه بر میچن یحال از موجود َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱ�َّ
 ٰ چه  آن یو اگر خداوند مردم را به جزا« ]٤٥[فاطر:  ﴾َظۡهرَِها ِمن َدآبَّةٖ بَِما َكَسُبواْ َما تََرَك َ�َ

 یِن باقیرا بر پشت زم یا  چ جنبندهیگرفت، ھ یاند به مؤاخذه و محاسبه م ردهکسب ک

يِۡدي ٱ�َّاِس ﴿، »نھاد ینم
َ
ِ َوٱۡ�َۡحِر بَِما َكَسَبۡت � به سبب «] ٤١[الروم:  ﴾َظَهَر ٱۡلَفَساُد ِ� ٱۡلَ�ّ

ه کگر ید ۀیھا آ ده ، و»دار شده استیپد یا فساد و تباھیو در یکاند در خش ردهکچه مردم  آن
 یسوِت بشرکن حال اگر در یدھد با چن یان او خبر میخالق البشر از تمّرد و طغ یخدا
د؟ یند چه خواھد دیر و شّر ببیه اعمال بشر را از خکرت داده شود یبص یبه قدر یسکبه 

 ھا، و...؟ یھا، دزد ھا، غش ھا، دغل انتیھا، زناھا، خ ھا، قتل ھا، نزاع جنگجز 
خواھد داشت؟  یا ن مناظر چه بھرهیدن ایعاطفه و وجدان از د یحال انسان دارا

، خداوند به یه روح و جانش در عذاب است و چشمش در تب و تاب؟ آرک نیُجز ا
ز به خواّص یاست و آن حضرت ننده را خبر داده یاز حوادث آ یا رسول خود پاره
 یبرا یا ندگان و معجزهیآ یبرا یتیت خود آن اخبار را فرموده تا آیاصحاب و اھل ب

ب به خداست از قبکنندگاِن آن حوادث باشد یب خبر از گسترش  لیه آن جناب ُمَقرَّ
ان و اخبار کران و ھجوم تریروم و ا یشورھاکن بر یم و تسّلط مسلماسالم به نقاط عالَ 

ند، علم یگو ینان میه اکنھا به آن معنی یداِم اکچ یمردم در آخر الّزمان. اّما ھ یاز تباھ
ھا  نده احاطه داشته و از آنیه روح امام بر حوادث آکبه آن صورت  یعنیست (یب نیغ

ن و یر المؤمنیو ھر چه از أم صاست آن ھم فقط به رسول خدا  یه وحکخبر دھد) بل
ه ک و چنان صالله ت از رسولیت شده نقل آن اخبار است به روایل رواین قبیائّمه از ا

مٌ من ذي علم«ح فرموده: یتصر ÷ یحضرت عل  یه داراکاست  یسکآموختن از «» تعلُّ
 ).۱۲۸ ۀ(نھج البالغه، خطب» علم است

فردا و  یاز وضع ھوا یھواشناس ۀند امروزه اداریگو یم یافراد سطح یگاھ
 .اند؟! تر بوده مکنان ھم یاز ا ‡ا ائّمه یدھند. آ یخبر منده یاز مولود آ یشناس نیجن

ن افراد راست و درست باشد با یرا اگر فرضًا إخبار ایانه است زیعام ین قول تصّوریا
سان یکصالح و طالح  یھا تجربه شده است و حصول آن برا ه سالکاست  یل علمیوسا

 یرد و ناشیگ یبدون وسائل صورت مه کست یا نیا و أولیاست و مربوط به اخبار و علوم أنب
گران ھست؟ پس علم ین آنان و دیب یشود و گرنه چه فرق یھا به خدا شمرده م از قرب آن

 .ل و پا در ھواست!!یفر و ناروا و بدون دلکند یگو یان میچه غال ب خاّص خداست و آنیغ
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خالف عقل و شرع راجع به عجائب و  یچه گذشت اّدعاھا پس با تّوجه به آن
 یو فرھنگ یرکاز عدم بلوغ ف یانه و ناشکودک یھا معجزات و اعمال خارق العاده ھوس

 ست. یمربوط ن یقیاست و به سعادت حق
شود آن  ین فضائل آن بزرگوار شمرده میتر یه عالک» طالب یبن أب یعل«لت یفض
لت یغ نداشت. فضینام و نشان در یه در راه خدا از بذل مال و جان و نابودکاست 

در ھزار، احتمال جان به سالمت  یکه ک» َلْیَلُة الـمبیت«ه در کحضرتش آن است 
ه کد یشکجا  بزرگ تا بدان یارکن فداید و ایخواب ص خدا بردن نداشت در بستر رسول

ان یه خرافک چنان ÷ ید! اگر علیمورد مباھات پروردگار جھان به فرشتگان گرد
زش یعارِض وجود عز یدانست آن شب خطر یب بود و میعالم به غ ندیگو یم

ستم اگر یآن بزرگوار ن یپا که خاکنبود من ھم  یلتیاو فض ین عمل برایگردد، ا ینم
 کیار ظاھرًا خطرناکشود حاضرم به ھر  یمتّوجھم نم یه خطر و ضررکمعلومم باشد 

علم و «ه به لحاظ ک نیه پس از رسول خدا با اکآن بود  یلت علینم!! فضکاقدام 
ن به خالفت سزاوارتر یریاز سا )١(»و... یجسمان ییمان و مجاھدت و توانایت در ایسابق
ن حال یتر، از او جلو افتادند و در ع مکازات یبا امت یسانکد یه دک ی. بنابراین وقت)٢(بود

شنھاد یحًا به او پیصر» انیابوسف«ند و کت سوء استفاده یخواھد از موقع یدشمن م
ر کار بر ابوبکگذارم  ینم و نمک یاده پر مینه را از سواره و پیمد یه اگر بخواھکد ینما یم

يْتَ اهللاَ وَ يا أَبا سُ «فرمود:  یارکمال فطانت و فداکابد با یاستقرار  يان طالَ ما عادَ ولَهُ فْ سُ » رَ
ن یو بد .»یدار یه خدا و رسولش را دشمن مکاست  یر زمانیان، تو دیابوسف یا«

ش یاِر پکِب یص و معایگر نقاید یبدخواھان را نقش بر آب فرمود و از سو ۀب نقشیترت
ش یپ یجاد مزاحمت براین وسائل انتقام و ای. و با ا)٣(دیز به آنان فھمانیافتادگان را ن

 سورۀ بقره. (برقعی). ٢٤٧سورۀ نساء و  ٩٠سورۀ واقعه و  ١٠سورۀ ُزَمر و  ٩اشاره است به آیات  -١
؛ ابوبکر صاما بنابر دالیل قاطع (که اینجا مجال ذکر آن نیست) و اجماع صحابۀ پیامبر اکرم  -٢

بودند. ھمین بود  صاز ھر نگاه  سزاوارتر از ھمگی برای خالفت بعد از رسول اکرم  تصدیق
شایسته و سزاوار خالفت نبود،  تکه با اجماع صحابه، خلیفه مسلمین شد. اگر ابوبکر صدیق 

ایی،  کردند. و ما اعتقاد داریم بدون ھیچ شک و شبھه حابه کرام با  ایشان  بیعت نمیھرگز ص
تر به دین  نسبت به ھمه، داناتر به افراد شایسته به خالفت، و مخلص صاصحاب رسول اکرم 

 اسالم بودند.  [ُمصحح]
 . (برقعی)٩٤تا  ٩٢ر.ک. شاھراه اّتحاد، حاشیۀ صفحۀ  -٣
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چندان دور از دسترس نبود. و بنابراین چشم بر ھم نھاد و دل به  یو یافتادگان برا
د و یغ نورزین دریریبا سا یارکاز خدمت به نھال نورس اسالم و ھمبت داد و یبال و مص
ام کن خدا استوار گردد و احیمات را تحّمل فرمود تا دیرد و ھمۀ نامالکن یریگوشه گ

ن است یابد. ایوار اّتحاد مسلمانان راه نیدر د یا فتد و َخَلل و رخنهیان نیاسالم از جر
ث یشود، نه حد یبرابرش مات و مبھوت م ه عقل انسان خردمند درکآن فضایل بزرگ 

ابر و فرو رفتن در بئر العلم و جنگ قصر الذھب و بردن عمر  یبساط و نه پرواز بر باال
د! امان از جھل و یآ یان مکودک یار سرگرمکه به کن خرافات یوه قاف و امثال اکبه 

 .احمقانه! ی، امان از دوستینادان
دچار  یدیو ضاللت بع یمقام امام به چه گمراھه مردم ما در کد ینک یمالحظه م

 َق فَوۡ  ُضَهاَ�عۡ  ُتۢ ُظلَُ�ٰ ﴿ گر نشسته استید یھا ی، گمراھین گمراھیۀ ھمیاند و بر پا شده
ٓ  ٍض َ�عۡ  خۡ  إَِذا

َ
ٰ  يََ�دۡ  لَمۡ  ۥيََدهُ  َرجَ أ ۗ يََرٮ ُ ٱ َعلِ َ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن َها  ﴾نُّورٍ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �نُورٗ  ۥَ�ُ  �َّ

ھا]  ھایی است برخی باالی برخی دیگر؛ [مبتالی این امواج و تاریکی تاریکی« ]٤٠[النور: 
ھرگاه دستش را بیرون آورد، بعید است آن را ببیند. و کسی که خدا نوری برای او قرار 

 ».نداده است، برای او ھیچ نوری نیست
ل ین قبیا رکپندارند ذ یانه مکودکن تصّورات جاھالنه و یه با اکده یشکجا  ار بدانک

شود و  یھا م ت و موجب جلب رحمت آنیگونه مناقب باعث رضا نیفضایل و نشر ا
ار یه اختکال ین خیل موھومات به آن بزرگواران با این قبیو نسبِت ا یو مّداح یثناخوان
چون پادشاھان  ن و ثناخوانان را ھمین متمّلقیشان است ایوت إلھی در دست اکتمام مل

ار و ک و بزه یدھند، ھرچند عاص یاحب جاه، صله و إنعام مخودخواه و مقتدران ص
رھانند و باب  یامت میردار باشند، آنان را از عقبات برزخ و عرصات قکگر و بد ستم

غمبرش یدات خدا و انذارات پیگر به تھدیه دکاند  ساخته یبه چنان وسعت یشفاعت
ند و ینما یمراجعه م خته به قرآنیجسته و گر ینمانده است و چون گاھ ین اثریمترک
ند لذا به یدھد و ناچاراند بدان اقرار نما ید ِعقاب گوششان را آزار میات عذاب و وعیآ

اند  ھم آسان است ساخته یلیه خک یا ھا را چاره ز از آن عذابیگر یطان برایش یاغوا
ه حصول جان و مال و کنند یب ین غرور و گزاف در باب شفاعت است و چون میه ھمک

َ ٱ إِنَّ ﴿ خرد و بس یلح معمل صا ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
 لَُهمُ  بِأ

د در برابر یشان را خریھا ھا و مال ھمانا خداوند از مؤمنان جان« ]١١١[التوبة:  ﴾نَّةَ �َۡ ٱ
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ه کت یفکیدن از جان و حّتی مال به آن یو چون دل بر.»شان باشدیا یه بھشت براک نیا
ا ینان به دست آوردن دل فالن امام یال ایسخت است و به خ یلیخدا خواسته خ

ا بخشش یجا و  یتمّلق ب یکه به کنند ک یاس میرا با نفس خود قیزاده آسان است ز امام
 کنان در ُملیا دۀیه به عقکه امام و امامزاده کاند  ردهکشوند، لذا تصّور  یناروا دلباخته م

ھوده و نذورات ین رو آن موقوفات بیاند، از ا نین چنیز ایخدا صاحب نفوذ ھستند ن
ن ینند و دک ینامشروع را برپا م یھا یھا و عزادار یزن نهیھا و س یب و روضه خوانیعج

ن گمراھاِن یه اکن خطاھا آن است یرند. عّلِت ایگ یخدا و خود را در واقع به استھزاء م
ھا ھنوز مسألۀ  ھا و گفته ھا و رساله تابکن ھمه یاند و با ا دهیامام را نفھم یمعناجاھل 

 شان افزوده شده است.یه بر جھل و گمراھکو امام روشن نگشته بل» امامت«

 ]»امامت«و » امام«معنای صحیح و درست [
م و شرع و عقل و وجدان ھم بدان گواه است به دو یه گفتک امام چنان یمعنا

 ور عبارت اند از:کمذ یاست. دو معنا یمجاز یو چند معنا یقیحق یمعنا
ن یومت مسلمکامر ح یو متصّد  یو اجتماع یاسیس یشوای، پ»ِإمام« یاّول معنا

ه اگر کشود  ین لفظ إطالق میومت شوند اکامر ح یه متصّد ک یسانکاست و به تمام 
ر یبه امام عادل و اگر ناصالح باشد به امام جائر تعب ین امر صالح باشد از ویا یمتصّد 

 ین معناین اصطالح است. دّومین مملّو از ایقیث فرین و احادیرۀ مسلمیشود و س یم
ن یم است. ایق حّق و صراط مستقیبه طر یخدا و ھاد یراھبر و راھنما به سو» امام«

مام إ غزو إال مع ال«ه فرموده: کمندرج است  ÷ن یر المؤمنیش أمیم در فرمایتقس

ت) یست و نقل (روایجھاد ُجز با امام عادل (درست) ن«» مام فاضلإعادل، وال نقل إال مع 
 .)١(»ُجز با امام فاضل ودانا نباشد

ه حدود کن یر المؤمنیشود مگر أم یت نمیاول شامل ائّمۀ اھل ب یبه معنا» امام« 
امر  یاز آن بزرگواران متصّد  یسکگر یپنج سال و امام حسن به مّدت شش ماه، د

ه گفته شد ھمان کدّوم  ین معنایکمسلمانان نگشت، ل یاسیس یشوایومت و پکح
ت مردم یم و ھدایق حّق و صراط مستقیمردم به طر یراه خدا و رھبر یل و رھنمایدل

 یسانکشان یت بوده و پس از ایآن ائّمۀ اھل ب یل سعادت است و مصداق عالیبه سب

 .٢٤٧، ص ٢سنگی، ج مستدرک الوسائل، چاپ -١

 

                                           



 ١١٧    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ت یو ھدا یریق دستگیند و به نور علم قرآن در طرینما کق سلویطر ه بدانکھستند 
 وشا باشند.کمردم 

است تمام ھّم و غّم  یمقصد یبه سو یه امام و راھبر قومک یُپر واضح است، شخص
موده و ھرچه زودتر و بھتر به مقصد یه راھروان راِه سعادت را پکاو مصروف آن است 

ن و آن را انتظار ندارد، یا یو تمّلق و چاپلوس یمدح و ثناخوان یسکن یبرسند. چن
ج و معوج افتاده و در ک یھا ه رھروان، مقصد و راه را گذاشته و به راهکگاه  خصوصًا آن

د و راه درسِت وصول به مقصد یق حّق بازآیه به طرکِد راھبر کیھمه اصرار و تأ مقابِل آن
ه مضّر کھوده بلیمتمّلقانه و اعمال ب یچاپلوسانه و مّداح ییشتر به ثناگوید، بیمایرا بپ

ن و...) و یار سنگیبس یدن و حمل َعَلمھایوبکو طبل و سنج  یر زنیل زنجی(از قب
مودن یاو مشغول شده و از پ یبه مدح و ثنا یگانگان مجوسیو آداب ب یات ساختگکحر

ل اعمال اگر موجب خشم و غضب آن ین قبیوصول به مقصد غافل گردند! ا یراه اصل
 نخواھد شد. یت ویو رضا ید باعث ُخشنودیترد یب یدلسوز نگردد، بار یشوایھبر و پرا

و  یِمَلِل وحش یان و ارواح پرستیه آداب مجوسک نیند از اک یواقعًا انسان تعّجب م
رواِن یدر پ ین عقائد خرافیان و تّوسل آنان به ارواِح مردگان و امثال ایمصر یمرده پرست

تاب کات ین موھومات و خرافات است و در آیبا ا یمأمور مبارزۀ جّد ه کافته یراه  ینید
 ست.یارھا نکن یاز ا ین أثریترکوچکردار، کویکامبر بزرگوار و أئّمۀ نیرۀ پیو س یآسمان
ه ک یامکو دانستن اح ینیه در مسائل دکفۀ مردم آن است یه وظک یغمبر و امامیپ

ن ین شوربختان ایند، ایو بدان عمل نما مراجعه و از او أخذ یستند، به ویبدان دانا ن
انه و یغال ییحه سرایو مد ینار نھاده در عوض به تمّلق و ثناخوانکفۀ بزرگ را یوظ

 یکا ال أقّل نزدی که شرکارھا کن ید از خدا خواست و أمثال ایه باک یخواستِن حوائج
آن  یامام برا غمبر ویچه پ آن یستند برایاند و اصًال در صدد ن است، پرداخته کبه شر

 یسکنند و حّتی اگر کت یاز او، تبع  ماندهیام باقکا از آثار و احیمراجعه و یاند، به و آمده
مرضی و  یبرآوردِن حاجات و شفا یه براکغمبر و امام یَھا الّناس پیه اَ کد یشان بگویبه ا

ه کبلاند،  ل امور مبعوث نشدهین قبیافراد و ا یردِن روزکاد یم و زکدادن أوالد و 
ام کم آداب و احیو تعل ینیدر امور د ییو راھنما یِت راھبریغمبر و امام فقط مأموریپ

 َ�َ  َوَما﴿ ستید به آنان مربوط نیدار یه شما دوست مکارھا کگونه  نیشرع دارند و ا
ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ ۡ ٱ غُ َ� ) یا فهیو بر فرستادۀ خدا (وظ« ].١٨و العنكبوت:  ٥٤[النور:  ﴾ُمبِ�ُ ل

از فرط تعّصب و  ینیب یه مکن موقع است یدر ا» ستیام (خدا) نیاِر پکُجز رساندِن آش
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 یگردن برجسته شده و با نگاھ یھا غضب، صورت مخاطب بر افروخته و رگ
ست؟! و یز نیغمبر و ائّمه جایتوّسل به پ ییگو ین توّسل است و تو مید: ایگو یشرربارم

 .ند!ک ینده میاد گرفته نثار گویستاد خود ر و ایھرچه تھمت و اھانت از پ
چ واسطه یھ یه بنده را بک یتعال ی: با وجود خدااّوالً ه کشان نگفته یبه ا یسکا یآ

به  یازید عبادت است و نیتوح یرد و اصًال واسطه گرفتن در حضرتش منافیپذ یم

لََك  �َذا﴿ست و خود فرموده: یتّوسل ن
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ َّ� 

ْ يَسۡ فَلۡ  َدَ�نِ�  إَِذا ْ ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�  َتِجيُبوا و چون « ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦ ُشُدونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  ِمُنوا
ه ک یننده را ھنگامکم و دعوِت دعا کینند، ھمانا من نزدکمن از تو پرسش  ۀبندگانم در بار

خودم) را  ید دعوت مرا (وفرا خواندنشان به سویدھم پس با یمرا بخواند، پاسخ م

قۡ  نُ َوَ�ۡ ﴿، و فرموده: »رندیبپذ
َ
ۡ ٱ لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ و ما به او از رگ « ]١٦[ق:  ﴾١٦ َورِ�دِ ل

ْ تَدۡ  فََ� ﴿د: یفرما ی، و م»میتر کیگردن نزد ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ
َ
با خدا « ]١٨[اجلن:  ﴾١٨ اأ

ه کم داده یدر ھر شبانه روز ال أقّل ده بار به نحو وجوب به ما تعل، و »دیرا مخوان یأحد

م و فقط از تو ینک یفقط تو را عبادت م« ]٥[الفاحته:  ﴾َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿م: ییبگو
د از خدا باشد یمنحصرًا با ی، پس استعانت خواستِن عباد»مییجو یو استعانت م کمک

د یخواستن نامق کمکگر یا به عبارت دیاو است.  یردن منحصرًا براکه عبادت ک چنان
 است. کر او شریه عبادت غک است چنان کر او شریاز غ
ع و یُموت سمیقادر ال  یح یه انسان خداکز است یات واضحات جاین ھمه آیا با ایآ

ز یچ ه در ھمهکرود  یسانکتر از رگ گردن را گذاشته و به سراغ یکنده و نزدیر و پایبص
ان فضل و رحمت او ھستند و خودشان به دستور قرآن یپا یب یایر دریمحتاج و فق

ٓ  ُقل﴿ند: یگو یم مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ُ ٱ ءَ َشا ھمانا « ]١٨٨[األعراف:  ﴾�َّ

ٓ ﴿، »چه خدا بخواھد ستم مگر آنیشتن نیخو یبرا یانیچ سود و زیھ کمن مال غۡ  َوَما
ُ
 ِ� أ

ِ ٱ ّمِنَ  َعنُ�م چ یو من شما را در برابِر (خواسِت) خدا ھ« ]٦٧: وسفي[ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِمن �َّ
 ».نتوانم رساند یسود

 یو پرتگاھ کھولنا ی، وادین وادین عمل چون ایاز ا ی: بر فرض عدم نھاً یثان
 که ترکدرآورد، ھمان بھتر  کگاه شر تکان دارد انسان را به ھالکه امکمخوف است 

ن راه یشود، چند یم یمقصد منتھ یه به سوک ییان راھھایرا اگر شما در میشود، ز
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ھم داشته  یتر است و راھ وتاهکخطر و  یه بکه معلوم و مسّلم است کد یداشته باش
 یھا د و از راهیه آن راه را واگذارکاست، أْولی آن است  کتر و خطرنا یه طوالنکد یباش

 د.یخطر رھسپار شو یب

 [معنی درست توّسل و وسیله]
ما رواج دارد به  ۀن جامعیه در بکن صورت یھا بد ت توسل به ائّمه و أقارب آنیوضع

را یآن را محتمل شمرد، ز یتوان درست یاحتمال ھم نم یکاست و به  کل شریھا دل ده
ه ک چه مسّلم است خدا در دعا و طلِب حاجات از خود، واسطه نخواسته است و چنان آن

تر است و عقًال ھم معلوم  یکرساند خود از ھمه به بندگانش نزد یت شریفۀ قرآن مایآ
ه کرفتن  یسانکقادر عالم به پنھان و نھان را گذاشتن و سراغ  یح یه خداکاست 

ست، و یموّجه ن یارکمرگ و غفلت و خواب و عدم إحاطه بر مصلحت، بر آنان رواست، 
ن گناھان است، یتر کو ُمھل ین معاصیه بدترک کھا، شبھۀ وقوِع در شر نیعالوه بر ا

ان و مذاھِب باطله یماندۀ آثار و عادات ادیه باقکات کن حریگر به ایوجود دارد، پس د
 .است، چه حاجت؟!

جا خدا کح در یح و ناصحیث صحیات و اخبار و احادین ھمه آیان ای: در مثالثاً 
، یگرفتن فرزند، یمرض ی، شفایحاجت یقضا یبرا یسکه کدستور داده است 

متّوسل شود؟! شما سرتاسر  یا امامیغمبر ید به پی، به صورت نامقیا برآوردن خواسته
د؟ آخر ینیب یجا م ن اعمال در آنیاز ا ید اثرینید و ببیاء را بگردیرۀ انبیات قرآن و سیآ

برآورده  یش برایال خویه انسان به خکن است یست؟ ھمیچ یپرست و ُبت یتراش ُبت
از یند و به مدح و ثنا و تمّلق و اظھار نکع درست یشدن حاجات خود، واسطه و شف

 .ھا بپردازد! نسبت به آن
ن طرف و آن یه دست به اکشوند  یده مید یسانکن مطالب واضح، یدر مقابل ا
ه کنند کدا یپ یتیا روایه یشوند تا آ یمتشّبث م یشیاند و به ھر حش طرف انداخته

ات قرآن، یبه دست آورند و چون در آ کیز خود مستمسیآم کاعمال شر یبرابتوانند 
در  یافکه به اندازۀ ک یسانکب عوام و یفر یھا برا ه اھل باطل از آنکھست  یمتشابھات

ۀ ینند، مانند آک یقۀ خود، سوء استفاده مینند، به نفع سلک یق نمیات تدّبر و تحقیآ

مَ ﴿ :شریفۀ ِي ِ� ٱلسَّ �ِض إَِ�ٰهٞ وَُهَو ٱ�َّ
َ
ه در کو اوست « ]٨٤[الزخرف:  ﴾آءِ إَِ�ٰهٞ َوِ� ٱۡ�

ا ﴿ ۀی، و آ»ن معبود استیآسمان معبود است و در زم ا َصّفٗ  ﴾٢٢وََجآَء َر�َُّك َوٱلَۡملَُك َصّفٗ
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وُُجوهٞ ﴿ ۀی، و آ»ندیایپروردگارت و فرشتگان صف به صف ب )١(و (فرمان)« ]٢٢[الفجر: 
ةٌ يَۡوَم�ِٖذ  شاداب و خّرم  ییھا آن روز چھره« ]٢٣-٢٢: القيامة[ ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرةٞ  ٢٢نَّاِ�َ

ه ھمواره به فرمودۀ کھا  نی، و امثال ا!+"»(لطف) پروردگارش نگران است یاست و به سو
ه ک رند چنانیگ یار مکمقاصد نادرست خود به  یھا را برا غ و وسوِسه آنیقرآن اھل َز 

در ترجمۀ آیه کریمه فوق ذکر نموده، در واقع تأویل کردن آیه و در نظر داشتن /  آنچه مولف -١
باشد باشد و این تأویل بر خالف راه و روش سلف صالح این امت میمعنایی جز ظاھر آن می

رای او تعالی ثابت چنانکه سلف صالح صفاتی را که خداوند متعال در قرآن برای خود ثابت نموده ب
کنند بدون اینکه قائل به تشبیه و تمثیل و کیفیت صفات باشند یا اینکه به تعطیل صفات می

(در احادیث صحیح) برای خداوند متعال  ص معتقد باشند. و ھمچنین صفاتی را که رسول خدا
وارد شده را کنند، و خبر صحیح کنند و در این حد توقف میثابت نموده برای او تعالی ثابت می

را به خداوند پذیرند و علم حقیقت و کنه آن چنانکه روایت شده و بر مبنای ظاھر آن می

ا  لَۡملَُك ٱوََجآَء َر�َُّك وَ ﴿(مجيء وإتیان) را آیۀ فوق، » آمدن«بنابراین، صفت ... سپارند می َصّفٗ
ا و پروردگارت (برای دادرسی) بیاید و (نیز) فرشتگان صف در صف « ]٢٢[الفجر:  ﴾٢٢َصّفٗ

�َِيُهُم ﴿و آیۀ:  » (بیایند).
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ ٱَهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ آیا « ]٢١٠[البقرة: ﴾لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۡلَغَمامِ ٱِ� ُظلَٖل ّمَِن  �َّ

(کافران و تبه کاران) جز این انتظار ندارند، که الله (برای داوری و قضاوت میان بندگان) در 
ھایی از ابرھا به سوی آنان بیاید. و (نیز) فرشتگان (برای اجرا فرمان الھی بیایند) و کار  سایه

، باید بدون کنندو دیگر نصوصی که این دو صفت را برای خداوند متعال ثابت می» یکسره شود؟!
 صحح][مُ  تأویل و تعطیل آن را به خداوند اثبات نمود.

که خداوند  بخشی ایمان به غیب است. بخشی ازرؤیت و یا دیدار پروردگار متعال در روز قیامت  -٢

َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى لِّلُۡمتَّقَِ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿ :است نمودهشرط اول تقوی معرفی را آنمتعال 
ِينَ  ٢ ِ  ٱ�َّ تنھا از راه نصوص قرآن کریم و سخنان گھربار  محدوده این بخش، ﴾...ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب

شود. و در این میدان عقل را ھیچ قدرت و توانی نیست، چرا که این  تعیین می ص رسول خدا
 دیدار خداوندو چون دالیل ثبوت  انسانی است. مسأله خارج از محدوده درک عقل و حواس

در آیات قرآنی و از آنجمله، در آیۀ  و به مرات و کرات استبسیار روشن و واضح   در بھشتمتعال 
مسلمات و از  ئیدر امت اسالم جز مسالهاین ھمواره  وارد شده،در احادیث صحیحه  فوق الذکر و

را انکار نکرده است. پس از ایشان آن یبه و یا علمابدیھیات مورد اتفاق بوده است و کسی از صحا

ٞ ﴿پس بنابراین، آیه کریمه را باید اینطور ترجمه نمود:  ةٌ إَِ�ٰ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها نَّاِ�َ [القيامة:  ﴾٢٣نَاِظَرة

 صحح][مُ . »نگرد به سوی پروردگارش می *ھایی تازه (و شاداب) است. آن روز چھره« ]٢٣-٢٢
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ِيَن ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ ﴿فرموده:  ا ٱ�َّ مَّ
َ
: آل عمران[ ﴾فَأ

ه متشابه است کچه را  آن ییجو فتنه یشان انحراف است برایھا ه در دلک یسانکاما «] ٧

َ ﴿ ۀ شریفۀیز، آین مورد نیو در ا». نندک یری میگیپ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ  د و به ینکد از خدا پروا یا مان آوردهیه اک یسانک یا« ]٣٥: املائدة[ ﴾َوٱۡ�َتُغٓوا
ز خود، بدان یآم کمراد و مقصود شر یان آورده و برایرا به م» دییله بجویاو وس یسو

ن یبا استناد به ھم» فهیوظ«از ارباب عمائم در روزنامۀ  یکیه ک نند، چنانک یاستناد م
م یبن ابراھ یعل«عه مانند یسندگان شیاز نو یه به جنگ ما آمده بود! گرچه بعضیآ

را  [وسیله] هیآ هکد توّجه داشت یاند اّما با ردهکر یتفس» امام«را به » لهیوس«، »یُقّم 
 اند:  ردهکر ین تفسیچن

بُوا إِلَيْهِ « رَّ قَ تِهِ  تَ مامِ أَيْ بِطاعَ » با اطاعت از او یعنید ییبا امام به خدا تقّرب جو« »بِاإلِ
غمبر و یه پکاست  یام الھکه ھمان اطاعت احکله اطاعت امام است یمراد از وس یعنی

 نند.ک یان میامام ب

ۡ ٱ َرّ�ِِهمُ  إَِ�ٰ  َتُغونَ يَبۡ ﴿ ۀ شریفۀیآ یر صافیتفس  یسو به« ]٥٧[اإلرساء: ﴾وَِسيلَةَ ل

بْتَغُونَ إِىلَ اهللاِ «رده است: کر ین تفسیرا چن »ندیجو یله میپروردگارشان وس ةُ يَ الءِ اآلهلَِ هؤُ

ةِ الْـ ةَ بِالطاعَ بَ رْ خ صدوق در یش». ندیجو یخدا تقّرب م ین معبودان با طاعت به سویا» «قُ
اطاعت ائّمه  یه به معناکغمبر آورده یاز پ یتیله روایوس یدر معنا» عیون أخبار الّرضا«

ةُ د: یفرما یجا م ناھان، و در آنگع یواسطۀ طلب حاجات و شف یاست نه به معنا األئِمَّ

ىصَ اهللاَ دْ عَ قَ مْ فَ صاهُ نْ عَ دْ أَطاعَ اَهللاَ وَ مَ قَ مْ فَ هُ نْ أَطاعَ ،مَ ِ نيْ لْدِ الـحسَ نْ وُ امامان از فرزندان  »مِ
 یشان را نافرمانیه اکرده و ھر ک ند، خدا را اطاعتکشان را اطاعت یه اکاند، ھر  نیحس

 ».رده استک یند، خدا را نافرمانک
ةٍ يفِ «له) فرموده: یدر خطبۀ (الوس یافکبنابه نقل  ÷ن یر المؤمنیأم جَ رَ ىلَ دَ ا أَعْ إِهنَّ

نَّة ابن شھر «آن حضرت بنا به نقل ». ن درجۀ بھشت استیله) باالتریھمانا آن (وس» اجلَ

ا «فرموده: » آشوب تيأَنَ يْعَ بَ تي وَ تُه: أَيْ طاعَ سيلَ اطاعت از من و  یعنیام  لهیمن وس» «وَ

 ۀدر نھج البالغه (خطب ÷ن یر المؤمنیأم». لۀ (تقّرب به خدا) استیعت با من وسیب
ل الله و اقامۀ نماز و پرداخت یسب یو جھاد ف یمان به خدا و فرستادگان الھی) ا۱۱۰
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 له شمرده است.یات و.... را وسکز
مان یله و تّوسل عبارت است از ایش أئّمه، وسیشود بنا به فرما یه مالحظه مک چنان

ه از جانب خدا آمده و جھاد در راه او، کات یام و آکچه از اح و آن یاء إلھیبه خدا و انب
ه ابدًا به مقصودشان یاند، نبوده و آ ه ساختهکِمْن ِعْندی  ین معنایچ جا تّوسل به ایھ

ه در اسناد و کچون أشخاص جاعل  ه ھمکار و مدّلس ک افراد َدَغل یست ولیمربوط ن
م و یرکگنجانند با قرآن  یو بھادار دست برده و سود خود را در آن م یاوراق رسم

ات شریفۀ قرآن یه دربارۀ آک یاتیاند و در ضمن روا ردهکن یز چنیحه نیث صحیاحاد
 یکا یلمه ک یکلمات قرآن ک اند ضمن جمالت و ه توانستهکجا  اند تا آن ردهکجعل 

ه چنان!! رجوع به ین نازل شده و آن آیه چنین آیه اکاند  دهیجمله به نفع خود گنجان
قت را به طور بارز، روشن و ین حقیاند، ا ه نوشتهک یا بهیر عجیا تفاسیو  ییتب رواک

 .)١(ردکار خواھد کآش
چاپ شد » فهیوظ«در روزنامۀ » آن ۀن و چاریِعَلل انحطاط مسلم«ه مقالۀ ک یموقع

ه خود را از علما و کن یاز مخالف یکیقرار گرفت  یا و مورد موافقت و مخالفت عّده
ن مقاله، در خصوص مسألۀ یِن ایاز موافق یکیداند، در رّد و انتقاد  یسندگان مبّرز مینو

ناسزا گاه ھر چه فحش و  رده، آنکۀ شریفۀ سورۀ مائده استناد ین آیتّوسل به ھم

ٰٓ ﴿ ۀیرده و بعد از استناد به آک یدانست نثار و یم ّ�ِهِ  ِمن َءاَدمُ  َ�َتلَ�َّ  َ�َتاَب  تٖ َ�َِ�ٰ  ۦرَّ
ش) یرد و خدا (به رحمت خوکافت یدر یآدم از پروردگارش سخنان« ]٣٧[البقرة:  ﴾هِ� َعلَيۡ 

خدا را به ، ÷ه حضرت آدم کآورده بود  یر دّر المنثور خبریاز تفس» رفتیتوبۀ او را پذ
ر یرفت! ما در ھمان موقع جواب او و سایاش را پذ به سوگند داد تا خدا توبهیخمسۀ ط

 یم غوغایروزنامۀ مزبور از ب یم ولیفرستاد» فهیوظ«روزنامۀ  ین را نوشته و برایمنتقد
جا اجماًال ضعف منطق  نینمود. در ا ین از درج آن خودداریمتعّصب یانداران و بلواکد
 م.ینک یان میور را بکسندۀ مذینو

، یکعوام، صبح و شام و از دور و نزد هکاست  ی: مقصود ما از توّسِل غلط اعمالأّوالً 
و بِر گرد  یھا نذر و قربان آن یخواھند و برا یمزادگان محوائج خود را از ائّمه و اما

ن چه یدانند، ا یار خود با خبر مکھا را از احوال پنھان و آش رده و آنکمرقدشان، طواف 

و ص  ٥٧٣تا  ٥٦٤ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«عنوان نمونه رجوع کنید به کتاب به  -١
 به بعد. (برقعی) ٧٨٢
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به یا به حّق خمسۀ طیرده است: خدا کعرض  ÷ه حضرت آدم ک نیدارد به ا یربط
قدر یعال یا ائّمه و شھدایغمبر یخدا را به پ یسکه اگر کم یا جا گفتهکامرز؟! ما یمرا ب

ز یآم کشر یارکوه زنان قسم بدھد، یمان و سوز دل بیتی کا حتی به اشیاسالم و 
 .رده است؟!ک

تْ بِهِ «ه ک نیاز باب ا یا ردهکاز اھل سّنت استناد  یخبر: اگر به اً یثان دَ هِ لُ ما شَ ضْ اَلْفَ

داءُ  حۀ آنان استناد شود ین باب الزم است به اخبار صحیه در اک یالزم است بدان »األَعْ
ب یرد مگر فرکتوان  ینم یارکعه، یباشد چه از ش یح چه از سنّ یر صحیو إال با خبر غ

قدر جعل  خته و آنیدر ھم آم یعه و سنّ یاز اخبار ش یاریه بسکدانند  یعوام، اھل فّن م
ه ک نیه با ِصرف استناد به اکاند  ار بردهکگر به یدیکد یه عقایھا را عل اخبار شده و آن

 رد.کرا اثبات  یا دهیتوان عق یآمده نم یتب سنّ کدر  یثیحد
لْغَر«ه ک نیور بنا به اکسندۀ مذیه نوک گر آنید بَّثُ يقُ ياَ شكبِ  تَشَ ه ک نیا ی، برا»شيلِّ حَ

ْ ﴿ ۀ شریفۀیند به آکز یلزوم واسطه را تجو بَانَاَ�ٰٓ  قَالُوا
َ
ٓ  َ�َا فِرۡ َتغۡ سۡ ٱ �  ُكنَّا إِنَّا ُذنُوَ�َنا

ار که ما خطا کگناھان ما آمرزش بخواه  یپدر ما، برا یا« ]٩٦وسف: ي[ ﴾٩٧�َ  ِِٔ� َ�ٰ 
مًا استغفار یعقوب خود مستقین بود فرزندان کد اگر ممیرده و پرسکاستناد » میا بوده

ه الزم کز بلیه نه تنھا جاکنیل است براین دلینند چرا به پدرشان متوّسل شدند؟ پس اک
ه ک نیا یند!! براکله و واسطه یامام را در طلب حاجِت خود از خدا، وس یسکاست 

 ه:کد تّوجه داشت یضعف گفتار او معلوم شود با
ھست،  یه زنده است و به او دسترسک یسکو التماس دعا از : طلب استغفار أّوالً 

گر یدیک ین مأموراند برایست چون تمام مسلمیه مورد انتقاد قرار دارد، نکتوّسل غلط 
چھل  ین موضوع وارد شده مانند استغفار برایدر ا ییھا هینند و توصکمغفرت طلب 

نَ «ه: کت شده یروا ÷مؤمن در تھّجد و أمثال آن و از امام صادق  بَعِنيَ مِ مَ أَرْ دَّ نْ قَ مَ

يبَ لَه ـتُجِ ا اسْ عَ مَّ دَ نِنيَ ثُ مِ ش) چھل مؤمن را مقّدم بدارد سپس یه (در دعاک یسک» «الـمؤْ

مأمور است  صرم کغمبر ایحّتی پ». شود یش مستجاب میند، دعاکخود) دعا  ی(برا

� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ح فرموده: یه قرآن تصرک ن، چنانیخود و مؤمن یبه استغفار برا  بَِك ِ�َ
ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  مردان و زنان مؤمن آمرزش  یگناھت و برا یبرا« ]١٩[حممد: ﴾ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

توّسل نگفته است و  یسکگر را یدیکردن مسلمانان از کن التماس دعا ی؛ بنابرا»بخواه
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ائّمه و  ه شما مردم را دربارۀکست ین ییاگر توّسل گفته شود، در واقع به آن معنا
 .د!ینک یشان اغواء میاز ا یامامزادگان و حاجت خواھ

 یاز پدرشان به سبب آزارھا و ظلم ÷عقوب یاستغفار فرزندان حضرت  ی: تقاضااً یثان
را پدر خود را آزرده و آن یب شده بودند زکمرت ÷عقوب یه نسبت به حضرت کبود 

گفته بودند و ھر وقت از  رده و به او دروغک یزش ُمبتلیحضرت را به فراق فرزند عز
م از قول یرکه قرآن ک دادند، چنان یرد او را با زخم زبان، رنج مک یم یادی ÷وسف ی

ْ ﴿د: یفرما یھا م آن ِ ٱتَ  قَالُوا ْ َ�فۡ  �َّ ٰ  يُوُسَف  ُكرُ تَذۡ  َتُؤا وۡ  َحَرًضا تَُ�ونَ  َح�َّ
َ
 ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

ه به ک نیتا ا ینک یاد میوسف را یه ھمواره کگفتند به خدا سوگند « ]٨٥ وسف:ي[ ﴾لِِك�َ َ�ٰ لۡ ٱ

ْ ﴿گفتند:  یا می، و »یگرد کا (از غمش) ھالیمار یشّدت ب ِ ٱتَ  قَالُوا  لَِك َضَ�ٰ  لَِ�  إِنََّك  �َّ
عمل ». یش قرار داریم خویقد یبه خدا سو گند تو در گمراھ« ]٩٥ وسف:ي[ ﴾َقِديمِ لۡ ٱ

ع یه از مظلوم ضاکاست  یحّق  ی و طلب بخشش درباره یعذرخواھ ÷عقوب یفرزندان 
 ت و استغفار نمود.ید از او طلب رضایع شود بایضا یه حّق ک یرا از ھر مظلومیشده ز
ه ھنوز زنده ک یه ھنگامک، او را از مصر نخواندند بل÷عقوب یه فرزندان ک گر آنید

شان آمرزش بخواھد و یردند براکنموده و تقاضا  یبود به نزدش آمدند و از او عذرخواھ
شان یار اکن یردند، بنابراکسِر قبرش نرفته و دور آن نگشتند و از او طلب آمرزش ن

 ان مردم رائج است ندارد.یم» توسل«چه امروز به عنوان  به آن یشباھت
م، از آن جمله در یه معروض داشتکن قول است ید ھمیز مؤیات ائّمه نی: رواثالثاً 

بِّ أ«ه: کاست  یمرو ÷از حضرت صادق  یاشیر عیتفس ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ رِ حَ مْ إِىلَ السَّ هُ رَ خَّ

تُ لَ  رْ فَ دْ غَ ى اهللاُ إِلَيْهِ إِينِّ قَ حَ أَوْ مْ فَ يْنَهُ بَ يْنِي وَ مْ فِيامَ بَ بُهُ نْ امَ ذَ مـإِنَّ عقوب) دعا را تا یحضرت » «( هُ
ن من و خودشان یشان فقط بیرد: پروردگارا گناه اکگاه عرض  ر انداخت آنیسحر تأخ

 ».دمیشان را آمرزیفرمود: من ھم ا یھا گذشتم) خداوند وح ز آناست (من ا
قُوبَ لَ «ت شده: یروا ÷از حضرت صادق » عیِعَلل الّشرا«در  عْ نْ يَ ئِلَ مِ هُ سُ نُوه: امَّ ـإِنَّ  قالَ بَ

ٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ِٰ� ﴿ بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر َ�َا ُذنُو�ََنا
َ
� ۡسَتۡغفُِر  ٩٧�َ  ِٔ َ�ٰٓ

َ
ٓ قَاَل َسۡوَف أ رَ  ﴾لَُ�ۡم َرّ�ِ أَخَّ فَ

ارَ لَ  فَ تِغْ فَ لَ ـاالسْ يُوسُ ، وَ مْ ُ َعلَۡيَنا �ن ُكنَّا لََ�ِٰ� ﴿امَّ ـهُ ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱ�َّ قَاَل َ�  ٩١�َ  ِٔ قَالُواْ تَٱ�َّ
 َ�ِ�ِٰ رَۡحُم ٱل�َّ

َ
ُ لَُ�ۡمۖ وَُهَو أ  ÷از حضرت صادق .»﴾٩٢َ�ۡ�ِ�َب َعلَۡيُ�ُم ٱۡ�َۡوَمۖ َ�ۡغفُِر ٱ�َّ

 



 ١٢٥    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ما آمرزش  یپدر ما برا یه پسرانش گفتند اک ی(فرمود) ھنگام«دند: یعقوب پرسیدربارۀ 
شما از پروردگارم آمرزش خواھم  یعقوب گفت برایم. یا ار بودهکه ما خطاکبخواه 

ه برادرانش اعتراف ک یوسف ھنگامیه ک) یر انداخت (تا زمانیخواست و استغفار را به تأخ
م جوابشان داد بر یار بودکداده و ما خطا یه خدا سوگند، خدا تو را بر ما برتره بکردند ک

آمرزد و او  یدم) و خداوند شما را میست (و من شما را بخشین یچ سرزنشیشما ھ
 ».ن مھربانان استیمھربانتر

رده تا صاحب حّق کع یرا ضا یگریه شخص حّق دک یم در گناھانیدان یھمه م
م) حال یار داریات بسین باره روایآمرزد (در ا یم، آن گناه را نمیرک ینشود، خدا یراض

 .دارد؟! یبه توّسل آنچنان ین موضوع چه ربطیا
، یگریِد دیحًا انسان را از توّسل جستن و خواندن نامقیات شریفۀ قرآن، صری: آرابعاً 

فقط تو را عبادت « ]٥[الفاحته:  ﴾٥ َتِع�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ فرموده است، مانند: ینھ

ْ تَدۡ  فََ� ﴿، »مییجو یم یاریم و فقط از تو ینک یم ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ
َ
و با خدا « ]١٨[اجلن:  ﴾اأ

لََك  �َذا﴿ ،»دیاحدی را مخوان
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  َدَ�نِ�  إَِذا �َّ

ْ يَسۡ فَلۡ  نند، ھمانا من کو چون بندگانم دربارۀ من از تو پرسش « ]١٨٦[البقرة:  ﴾ِ�  َتِجيُبوا
د دعوت مرا (و یدھم پس با یه مرا بخواند، پاسخ مک یننده را ھنگامکم و دعوت دعاکینزد

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿ و »رندیخودم) را بپذ یفراخواندنشان به سو
َ
 ﴾َلُ�مۚۡ  َتِجۡب أ

 گر.یات دیو آ» د تا شما را جواب دھمیبخوانمرا « ]٦٠[غافر: 

ن یر المؤمنید بدون واسطه باشد. أمیه دعا باکرساند  ین معنی را میز ایاخبار ائّمه ن
ائِنُ وَ «د: یفرما یت و سفارش میوص إ به حضرت امام حسن زَ هِ خَ ي بِيَدِ مْ أَنَّ الَّذِ لَ اعْ

دْ أَذِنَ لَكَ يفِ ال ضِ قَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ طِيَكَ السَّ أَلَهُ لِيُعْ كَ أَنْ تَسْ رَ أَمَ ةِ وَ ابَ جَ لَ لَكَ بِاإلِ فَّ تَكَ اءِ وَ عَ دُّ

عُ لَكَ  فَ شْ نْ يَ ئْكَ إِىلَ مَ لْجِ ْ يُ ملَ بُهُ وَ ْجُ نْ حيَ يْنَهُ مَ بَ يْنَكَ وَ لْ بَ ْعَ ْ جيَ ملَ َكَ وَ محَ ْ َهُ لِريَ محِ ْ رتَ تَسْ بدان « »إِلَيْهوَ
ن به دست اوست به تو رخصت درخواست و دعا داده یھا و زم ه خزائن آسمانکھمان 

د و یتا تو را عطا فرما یه از او بخواھکو اجابت آن را ضمانت فرموده و تو را فرمان داده 
ان تو و یش را بر تو ببارد و میرده و رحمت خوکتا به تو رحم  یاز او رحمت بخواھ

حوالت نفرموده تا او  یسکه را قرار نداده تا حجاب و فاصله باشد و تو را ب یسکخودش 
). امام ۳۱(نھج البالغه، نامۀ  »ندکخدا وساطت و شفاعت  یبه نفع تو به سو
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ي وَ «ند: ک یعرض م» یابو حمزه ثمال« یز در دعاین ÷ن یالعابد نیز هِ الَّذِ لَّ دُ لـِ الـحمْ

ي  ِّ
ئْتُ لِرسِ يْثُ شِ لُو بِهِ حَ أَخْ تِي وَ اجَ ئْتُ حلَِ لَّامَ شِ ادِيهِ كُ الْ أُنَ تِي وَ اجَ يَقْيضِ يلِ حَ يعٍ فَ فِ ِ شَ ريْ هِ ـبِغَ لَّ دُ لـِ مْ حَ

ائِي وَ  عَ بْ يلِ دُ تَجِ سْ ْ يَ هُ ملَ َ ريْ تُ غَ وْ عَ لَوْ دَ هُ وَ َ ريْ و غَ عُ ي ال أَدْ لَوْ الْـالَّذِ هُ وَ َ ريْ و غَ جُ ي ال أَرْ هِ الَّذِ لَّ دُ لـِ مْ حَ

ائِي جَ لَفَ رَ هُ ألَخْ َ ريْ تُ غَ وْ جَ حاجتم  یه او را ھرگاه براکرا  ییش خدایسپاس و ستا» «رَ
نم و او حاجتم را کخلوت  یاز با ویراز و ن یندا دھم و ھرگاه بخواھم بدون واسطه برا

ه اگر ُجز او را بخوانم کخوانم  یه ُجز او را نمکرا  ییش خدایبرآورد، سپاس و ستا
ه اگر به کدارم  ید نمیه ُجز او را امکرا  ییش خدایدعوتم را پاسخ ندھد و سپاس و ستا

 ».د سازدید بدارم مرا نا امیُجز او ام
ه در دعا به درگاه حق کاست یکه مالحظه شد ھم قرآن و ھم اخبار گو ن چنانیبنابرا

ه بنده کن است یۀ اسالم ایعال یایاز مزا یکی ست ویع نیاج به واسطه و شفیمتعال احت
ان یع ندارد و بر خالف ادیاج به واسطه و شفیارتباط با خدا و عرض حاجت احت یبرا

فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إَِ�ۡهِ ﴿به خدا آورد و خدا خود به بندگانش فرموده:  یمًا روید مستقیگر باید
 ».دید و از او آمرزش خواھییاو آ یسو مًا بهیمستق« ]٦[فصلت:  ﴾وهُ َوٱۡسَتۡغِفرُ 

اسالم مانند ھنسال قبل از کاز آداب و عادات ِمَلل  یاریه بسکھزار افسوس  یول
ْو ک یسانکان و... توّسط یان و ھندیان باستان و سومریرانیان و ایمصر

َ
ْرھًا که َطْوعًا أ

عت ین شریج وارد اینمودند به تدر یتظاھر م یه به مسلمانک یسانکا یاسالم آوردند و 
ن ین مبین دیق سعادت بخش ایبه حقا یا شندهکب ضربات ین ترتیمطّھره شد و بد

ه امروز غالب آداب و عادات و مراسم کشامدھا باعث شده ین پیبدبختانه ا د ویوارد گرد
ث مجعول یدو حد یکیالنه به یه محکشود  یده مین دیان مسلمیو عقاید آنان در م

ه در ک» شفاعت«د نوروز و... و مانند موضوع ید شده است مانند عیمنّضم و مؤ
 .اند! ردهکمور چنان نیز و تیچنگر که لشکبه بار آورده  یفساد یاسالم یھا نیسرزم

 [نگاھی به تحریفی که پیرامون شفاعت صورت گرفته]
امده و در یبه عنوان اثبات ن یچ موردید در ھیدر قرآن مج» شفاعت«موضوع 

ْ ٱوَ ﴿ شده مانند: یات نفیاز آ یاریبس  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٖس �َّفۡ  َعن ٌس َ�فۡ  زِيَ�ۡ  �َّ  امٗ يَوۡ  �َُّقوا
به  یسکه کد ینکپروا  یاز روز« ]٤٨[البقرة:  ﴾لَعدۡ  َهاِمنۡ  َخذُ يُؤۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ 

 مٞ يَوۡ ﴿ و» ه و عوض گرفته نشودیرفته نگردد و از او فدیپذ ید و از او شفاعتیاین یسکار ک
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باشد و  یستد و ه در آن نه دادک یروز« ]٢٥٤[البقرة:  ﴾َعةَشَ�ٰ  َوَ�  ُخلَّةٞ  َوَ�  �ِيهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ 
ز شفاعت را منوط و مشروط یات نیاز آ یا و.... پاره »خواھد بود یو نه شفاعت ینه دوست

 به إذن پروردگار نموده است.

ه از ک یسانکفّساق و  یان منسوخه و روح غرور زده و بھانه جویماندۀ ادیاّما آثار باق
گر به دنبال یدست و از طرف یر نیتأث یم و انذار قرآن در روحشان بیطرف ب یک

رده تا بتوانند ھرچه را نفس کام، آزاد کد و بند احیه خود را از قکگردند  یم یا بھانه
فروشان به  ه بھشتک یل است، انجام دھند، لذا از بازاریما یوانیزۀ حیو غر یمیبھ

ه کن باعث شده ینند و ھمک یاند به شّدت تمام استقبال م ردهکن مختلف باز یعناو
عرض  یبرا یگر مجالیاران روز محشر، دیحّد و حساِب صاحب اخت یبموضوع شفاعت 

داند  یامت ھم میه خود را معتقد به قکوجود انذارات قرآن نگذاشته و ھر فاسق و فاجر 
اِل دل یموّجه شھوات و ام نا یراحت بوده و از ارضا یادیرش به مقدار زکث فین حیاز ا

نه زدن، یل سیاز قب ییھا ه رشوهعان بیشف یخشنود یست و برایچندان نگران ن
شان و یارت مراقد این و زیان دیشوایردن بر قبور پکه یردن، گرکر زدن، َعَلم بلند یزنج

ه در واقع کعان را ین شفیند تا اک یارھا اقدام مکن یھا و امثال ا آن یبرا ینذر و قربان
داند، از خود  یساختن خدا م یتر از راض ھا را آسان استرضاء و به دست آوردن دل آن

ن درجات بھشت را یتر یه عروج به عالکان نجات خود از جھّنم، بلکخشنود ساخته و ام
 .زانش فراھم آورد!!یخود و عز یبرا

ع موّلد جرات و یبه آن دروازۀ وس[ھرچه باشد،  یست ولیموضوع ن یالبّته شفاعت ب
ن بوالھوس و یه مغرورکاست  یدر و بام یمنظور ما آن شفاعت ب ]ندارد؛ یغرور! ارتباط

 .)١(نند!ک ین، اّدعا میاطیجنود ش
ھا و  ش نامهیم و بخشایان قدیان باطلۀ گذشته مانند عقاید مصریخ ادیاگر تار

ان یان و سومرین عقاید فاسدۀ بابلیچن دادند و ھم یآمرزش اموات م یه براک یطلسمات
ل یو«اثر » ارۀ تمّدنن گھویخ مشرق زمیتار«ل ین از قبیتب محّققان و مّورخکرا در 

د، مالحظه ییو... مطالعه نما» نتونیرالف ل«ف یتأل» ر تمّدنیس«تاب کو » دورانت
و  ییرھا یه براکن عقاید غلط چند ھزار سال قبل از اسالم وجود داشته یه اکد ینک یم

را رواج » شفاعت«مذاھب باطله چگونه متاع  ی، علما و آخوندھاینجات از عذاب اخرو

 ر.ک. کتاب حاضر، بحث شفاعت. -١
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ار، ُفّساق ک اش و ستمیبازار خود و جلب توّجه پادشاھان ع یگرم یرا برا یافرادداده و 
 یگری، آن را به دیکان آلودۀ به خرافات ھر یاند و اد دهیشانکخود  یو ُفّجار به سو

 .د درآمده است!!یمّلت جد یه داده تا قّوت گرفته و سرانجام جزو عقائد رسمیعار
معروف  یھا تابکاز  یا ه در پارهکده یرسدر شفاعت به آن حّد  ییار رسواک

د یسوزان یم یید، از ترس رسواییزا یه از زنا مک یداد و فرزندان یزنا م یه زنکاند  نوشته
ور درگذشت و که زن مذک نیعه خبر نداشت. ھمین افعال شنیُجز مادرش از ا یسکو 

ن بود، عاقبت یچنبردند  یم یا رد و او را به ھر نقطهک یاو را قبول نم کدفن شد، خا
ردند. حضرت به که را به حضرتش عرض یاز امامان آمدند و قض یکیش یاقوام او پ

قت ماجرا را به آن یت حقیرد؟ مادر مک یچه م ین زن در زندگیمادرش فرمود ا
ر یرا به عذاب او سایرد زکن زن را قبول نخواھد ین ایرد. امام فرمود زمکحضرت عرض 

ب م ن یرد! زمکن یبگذارند. چن ینیاز تربت حس ی، در قبر مقدارشوند یخلق الله معذَّ
 یچه آسان با مقدار یبدان بزرگ یتیه معصکد ییفرما یمالحظه م )١(رفت!!یاو را پذ

 ه در دسترس ھمه است، حّل و فصل شد.کتربت 
ن اسالم ین مبیج دیترو یستم برایدر قرن ب یاریتب بسکه ک یگریمعروف د یمال
 یش داستان زنیتابھاکاز  یکی! نوشته، در یبه معارف و معالم اسالمردن مردم کو آشنا 

شه با مادرش یند و آن پسر ھمکرده بود با او زنا که پسر خود را وادار کرا آورده است 
ن درجات یتریدر عال ینوران یا ه با چھرهکدند یرد اّما بعد از مرگ او را دک ین میچن

ھر روز ھفت بار  :ردند، گفتکب سؤال ین امر عجیاز ا یبھشت نشسته است!! وقت
ه تمام عمر را به فسق و کفاحشه  یه زنکن است یگر چنیفرستادم!! قّصۀ د یصلوات م

برداشتن  یداشت، برا یه روضه خوانک یا هیبه خانۀ ھمسا یده بود روزینافحشا گذر
د و اھل مجلس پخته بودن یه غذا براکبرد  یگیر دیره را در زیگ آتش رفت و چون آتش

ن یش برون آمد و ھمکاز آن به چشمش رفت و اش یتر شود، دود د تا روشنیبه آن دم
 او شد!! یارکعمر بد یکموجب آمرزش گناھان  کاش  قطره

نمونۀ باال مشتی از خروار است و شما  ه چندکار است یل مطالب بسین قبیاز ا
ات یل ُمْفَتَر یقب نیه از اکاست  یمتر مجلسکد در یباش یھرگاه در مجالس روضه خوان

، ذکر کرده ۴۶۱، ص ۱ج  »يف حتقيق املذهب منتهى املطلب«این داستان را عالمه حلی در کتاب خود  -١
 است. (ُمصحح)

 

                                           



 ١٢٩    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ن یند، نباشد. حال با چنک یران و نابود میت را ویاد اخالق و انسانین و بنیه اساس دک
ه نه علم ھست و نه ک یطیه در محکد ینکد تصّور یتوان ی، میارکن افیفرھنگ و چن

وانات غرق شھوات به یمشت ح یکد؟ چگونه یآ یبه وجود م یا ت، چگونه جامعهیترب
 یآورند در حال یدر م یِمَلل وحش ۀتازند و خود را در زمر یاموس مردم مجان و مال و ن

 .م!!!یھست  نیزم ین مردم رویه ما بھترکه به خود مغروراند ک

ِ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ ً� َ�ٰ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُيُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ  وَُهمۡ  َيا�ُّ

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ 
َ
ا شما را از یامبر) بگو آیپ یا«( ]١٠٤ -١٠٣هف: ك[ال ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

گاه گردانیارترک انیز ا به ھدر رفته یدن یشان در زندگیوشش اکه کم؟ ھمانانند ین مردم آ
 ».نندک یو مکیار نکپندارند  یه مک یدر حال

ن یرا سوزانده و ب یاخالقھای  ارزش شۀیه رکگونه موھومات و خرافات است  نیا
ه کندارد بل ین چندان فرقید ین با بینگذاشته و متد یباق یا ن و اخالق رابطهید
نان ھم مضرتر و فاسدتراند ید یب یا از پاره ینداریان دیاز مّدع یا ه پارهکتوان گفت  یم
ف شده غالِب آنان از ین ضعیه روح دک یان طبقاتیرا در روزگار ما در میز

ن و فاسد باشند اّما باز ید ین طبقه چه الأبال و بیداند، ایفرھنگ جد یھا ردهکلیتحص
عت معترف بوده و یه به نظم و انتظام طبکشوند  یافت می یاریھا افراد بس ان آنیدر م

ز را یچ چیھ ین خرافینیاز متد یا پاره یمعتقدند ول یالت و نظام اجتماعکیبه تش
را به  یثر معاصکرا ایاند!! ز ردهکد ین را سفید یطبقۀ ب یدانند و رو یز نمیچ چیشرط ھ

ب کخورند و قاچاق را مرت یم ییذاک یھا لهیشوند و ربا را با ح یب مکغرور شفاعت مرت

واْ ﴿نه دارند!! کیھا  ن بوده و نسبت به آنیخود بدب ینیشوند، به برادران د یم فَٱۡ�َتِ�ُ
بَۡ�ٰرِ 

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ ٰٓ�َ﴾ 

*** 

 



 

 های عّالمۀ محّقق  اهگو دید صسیری در رسالۀ سهو النبی 
 محّمد تقی شیخ شوشتریآیت الله حاج شیخ 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

ه ما را ک یت، احدیابد یاز سر صدق و به بلندا یاسپان را، سیاس خداوند جھانپس
ش، به کاپ یایانب یپدر  یپل داشتن یسگرد و با کت و عقل سرافراز یبه شرف انسان

نات یات بید و آیه حامل معجزۀ جاوک ص یشان حضرت محّمد مصطفیه خاتم اژیو
 یھا یکیله از تارین وسید، تا بدیما نشان کرا تا ابد بر تاَر  یر افتخار مسلمانپبود، تاج 
ق، ین طریاز ا م، ویابیراه  یارگنور و رست یھا ده و به عرصهیرھ یمراھگجھل و 

روان یپو  کاپن وخاندان ید المرسلیس سالم و درود بر سپردد. گب ما یسعادت نص
 .ن!یاو باد، آم یقیحق

 -ندارندپ یچه اغلب مردم م بر خالف آن -یو تشّرع در جامعۀ اسالم یدار نید
بوده و  )١(عت سھلۀ سمحهیشر یکه اسالم چر گر و حّساس ایار خطیاست بس یامر

 یف شرعیالکت و یانگجاد ُعسر و حرج در امور زندیو ا یریگ ھدف خداوند متعال سخت
ت شارع ید از نظر دور بماند، حّساسید و نباینما یچه مسّلم م ست؛ اّما آنیھا ن انسان

ه ما را ک )٢(ه استیرایپ یشائبه و ب ین خالص بیش به دیراگد او در کیمقدس و تأ
د! و قطعًا از ینما یم ینیموظف به دقت نظر در عقاید و اعمال دق و یض و تشویتحر

ْمَحةِ «: صعن النبی  -١ و نظیر این قول رادر: مسند  (الجامع الصغیر، سیوطی) »بُِعْثُت باحَلنِيِفيَِّة السَّ
 توان دید. ) نیز می٢٣٣و١١٦، ص٥احمد بن حنبل (ج

َ ُ�ۡلِٗص ﴿ -٢ ُ ٱّ�ِيَن فَٱۡ�ُبِد ٱ�َّ ِ ٱّ�ِيُن ٱۡ�َالُِص  ٢ا �َّ َّ�ِ �َ
َ
ۡ�ُبُد ﴿، ]٣-٢[الزمر:  ﴾�

َ
َ أ ا ُ�ۡلِٗص قُِل ٱ�َّ

ُۥ دِيِ�   ].١٤[الزمر:  ﴾١٤�َّ

                                           



 ١٣١    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

 گردد. یو ثمربخش صادر م کاپو  )١(، اعمال مخلصانهیدیدۀ خالص و توحیعق
 یه مورد نھکن اسالم، ین مبین و دیشیپان یدر اد یاز آفات عقاید مذھب یکی، یبار
وّ «بوده، مسألۀ  ینیان دیشوایپم و یرکقرآن  لُ  یھا تینسبت به شخص ن ویدر د» غُ

 است. ینید

هۡ َ�ٰٓ ﴿د: یفرما یرده و مک یتاب را نھکم اھل یرکقرآن 
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ  ِ�  لُوا

ْ  َوَ�  دِينُِ�مۡ  ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا ش غلّو ین خویدر د ،تابکاھل  یا« ]١٧١[النساء:  ﴾قَّ �َۡ ٱ إِ�َّ  �َّ

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ز فرموده:ی. و ن»دییمگود و بر خدا ُجز [سخن] راست و درست ینکم
َ
 َل أ

ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ن یدر د ،تابکاھل  یا :بگو« ]٧٧: املائدة[ ﴾قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا
حًا به یتاب، تلوکنًا مطرح ساختن اھل یقی. »دینکم ییگو ش به ناروا غلّو و گزافیخو

شان یا ینیح دیب صحیبه ھدف ترت ن ویدر د» غلو«ن از یمنظور برحذر داشتن مسلم
 .است!

 ن باره:یدر ا ینیو ھشدار بزرگان د یاّما نھ

َّ «ه: کروایت شده است  ÷طالب  یبن أب ین علیر المؤمنیاز أم الف) لَكَ يفِ هَ

النِ  جُ بْغِضٌ قالٍ  ؛رَ الٍ ومُ بٌّ غَ ِ دوستدار غلّو  یکیشدند:  کس دربارۀ من ھالکدو« »حمُ
 .)٢(»شهیپنه ورز دشمن کی یگریننده [و مفرط]، و دک

مُ الغُالةَ ال «ه فرمود: کمنقول است  ÷از حضرت صادق  ب) بَابِكُ وا عىل شَ رُ ذَ اِحْ

بَادِ اهللاِ،  بُوبِيَّةَ لِعِ ونَ الرُّ عُ دَّ يَ ةَ اهللاِ، وَ ظَمَ ونَ عَ رُ غِّ لْقِ اهللاِ، يُصَ ُم، فإنَّ الغُالةَ رشُّ خَ وهنَ دُ سِ فْ اهللاِ إنَّ يُ وَ

ـ وا...الغُالةَ لَشَ كُ َ ينَ أرشْ الذِ وسِ وَ الـمجُ ار وَ النَّصَ ودِ وَ نَ اليَهُ جوانانتان را از « »رٌّ مِ
و مجوس  یھود و نصاریان از یرا غالیند، زیه آنان را فاسد ننماکد ینندگان دور بدارک غلو

، ٢٩، األعراف: ١٣٩در مورد عمل و خلوص در دین، از منظر قرآن بنگرید به آیات ذیل: البقرة:  -١
و ١٦٠، ١٢٨، ٧٤، ٦٠، الصافات: ٥١، مریم: ١٤،٦٥، غافر: ٣٢، لقمان: ٦٥، العنکبوت:٢٢یونس: 

 .٥، البینة: ٨٣، ص: ١٦
تٌ : «٤٦٩نظیر آن است حکمت . ١١٧مة ص نھج البالغه، الحک -٢ طٌ وبَاهِ رِ فْ بٌّ مُ ِ : حمُ النِ جُ َّ رَ ْلِك يفِ هيَ

 ٍ رتَ فْ ایکه [به من] افتراء  شوند: دوستدار غلو کننده و بھتان زننده دوکس در مورد من ھالک می» مُ
 بندد. می

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٣٢

 .)١(»ن، بدتراندکیو مشر
و موجب  اند رداختهپن بدان یقیفر یه علماک یاز مسائل یکیه، کان توجه است یشا

بوده و ما در  »ص یسھو النب«ده، موضوع یبزرگ گرد یاز علما یان شماریاختالف م
ن موضوع وارد گشته و أثر ی، در اکان و با بضاعت اندکم تا حّد امین مقال قصد داریا

أثر عالمۀ محقق  »ص یسهو النب رسالة يف« یعنیون معاصر، یاز رجال یکی ۀارزند
و  یقه ـ را مورد بررسیـ دام توف» یرتوشخ شیش یمحمد تق«خ یالله حاج ش تیآ

 .یم. إن شاء الله تعالیکندوکاوی قرار دھ
*** 

و  صاسالم  یامبر گرامیپدر مورد » انیسھو و نس«د، قول یبدون ترد
و » خ صدوقیش«ه، چون مرحوم یعۀ امامیبزرگ ش یه علماکاست  یمطلب‡ أئّمه

غ و یق و مدح بلیه مورد توثک -»ید قمیمحمد بن حسن بن احمد بن ول«استادش 
د کیبدان معتقد بودند، و برآن تأ -ه استیعه امامیون شیم عموم علما و رجالیتعظ

ه یعۀ امامیتب اربعۀ شکن باره در یدر ا )٢(شمردند یم» یغال«ران آن را کداشته و من
 م:یخوان یم

ِّ بْنِ « الف) يلِ نْ عَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدُ بْنُ حمُ عْتُ أَمحْ مِ الَ سَ جِ قَ رَ عِيدٍ األَعْ نْ سَ نِ عَ امَ النُّعْ

اهللاِ بْدِ اعَ قُولُ  ÷أَبَ ولُ اهللاِ  :يَ سُ ىلَّ رَ هُ  صصَ فَ لْ نْ خَ أَلَهُ مَ سَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ لَّمَ يفِ رَ ولَ اهللاِ  :ثُمَّ سَ سُ ا رَ  ،يَ

 ْ الةِ يشَ ثَ يفِ الصَّ دَ الَ  ؟ءٌ  أَحَ اكَ  :قَ ا ذَ مَ الُوا ؟وَ يْتَ  :قَ لَّ ِ  إِنَّامَ صَ تَنيْ عَ كْ الَ  .رَ قَ ؟  :فَ نِ يْ ا الْيَدَ ا ذَ اكَ يَ ذَ أَكَ

: إِنَّ اهللاَ الَ قَ بَعاً وَ ةَ أَرْ الَ أَتَمَّ الصَّ التِهِ فَ ىلَ صَ بَنَى عَ . فَ مْ : نَعَ الَ قَ . فَ ِ لَنيْ امَ ا الشِّ ى ذَ عَ دْ انَ يُ كَ وَ  أل وَ هُ

مَ  التُكَ فَ بَلُ صَ قْ ا تُ قِيلَ مَ َ وَ ريِّ ا لَعُ ذَ نَعَ هَ الً صَ جُ  لَوْ أَنَّ رَ ةِ أَال تَرَ َةً لِألُمَّ محْ اهُ رَ ي أَنْسَ يْهِ الَّذِ لَ لَ عَ نْ دَخَ

 ٤٥أمالی الشیخ الطوسی، ص  -١
در  صبر اھل نظر پوشیده نیست که عقیده به این مطالب به مسألۀ عصمت پیامبر بزرگوار اسالم  -٢

زمینۀ ابالغ وحی و احکام شریعت که قرآن بدان تصریح فرموده، ارتباطی ندارد. قول شیخ صدوق 
و موافقین او نیز چنانکه در صفحات آینده مالحظه خواھد شد، به وضوح مبین این معنی است 

در امر نبوت و تبلیغ از سھو مبرا و کامًال تحت نظارت إلھی  صاز نظر ایشان رسول خدا  که
است. به عبارت دیگر شیخ صدوق و استادش مطلقا به سھو النبی قائل نیستند بلکه عقیده دارند 
منحصرًا در افعال و امور غیر تبلیغی و شخصـی و خصوصی امکان سھو از آن حضرت منتفی 

 نیست.

 

                                           



 ١٣٣    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ولُ اهللاِ  سُ نَّ رَ دْ سَ الَ قَ لِكَ قَ مَ ذَ انِ الْكَ  صالْيَوْ ِ ملَِكَ تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ . وَ ةً وَ تْ أُسْ ارَ صَ  . )١(»المِ وَ

ٍّ « ب) يلِ نْ عَ ائِهِ عَ نْ آبَ ٍّ عَ يلِ دِ بْنِ عَ يْ نْ زَ ولُ اهللاِ  ÷......عَ سُ ىلَّ بِنَا رَ : صَ الَ ْسَ  صقَ رَ مخَ الظُّهْ

 ْ الةِ يشَ يدَ يفِ الصَّ لْ زِ ولَ اهللاِ! هَ سُ ا رَ : يَ مِ وْ الَ لَهُ بَعْضُ الْقَ قَ تَلَ فَ فَ مَّ انْ اتٍ ثُ عَ كَ ا ذَ  رَ مَ : وَ الَ قَ ؟! فَ ؟ ءٌ اكَ

ِ لَ  تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ الِسٌ ثُمَّ سَ وَ جَ هُ َ وَ ربَّ كَ ةَ وَ بْلَ بَلَ الْقِ تَقْ اسْ الَ فَ عَاتٍ قَ كَ ْسَ رَ يْتَ بِنَا مخَ لَّ : صَ الَ امَ قَ يْسَ فِيهِ

تَان مَ غِ ا الـمرْ َ : مهُ قُولُ انَ يَ كَ لَّمَ وَ وعٌ ثُمَّ سَ كُ ال رُ ةٌ وَ اءَ  .)٢(قِرَ
) از سماعۀ بن مھران از قول امام ۱ثیتاب الصالة حدک» (یافک«تاب کدر  ج)

تاب در کدر نماز آمده و مصحح محترم  صامبر یپدر مورد سھو  یثیحد ÷صادق 
شان ید از ای! با»اند ردهکه ین خبر را حمل بر تقیاز علما ا یا عّده«نوشته:  یاورقپ
حاضر »! هیتق«به منظور  ÷ه امام صادق کند ید: علما چگونه حاضرند ادعا نمایرسپ

 .دروغ ببندند!! معاذ الله! صاند به رسول خدا  شده
عِيدٍ « د) و بْنِ سَ رِ مْ نْ عَ بَّاسِ عَ ورِ بْنِ الْعَ نْصُ نْ مَ قِيِّ عَ ْ دٍ الْربَ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ نِ  عِدَّ عَ

لِ  نِ األَوَّ لْتُ ألَيبِ الـحسَ الَ قُ ةَ قَ قَ دَ نِ بْنِ صَ ولُ اهللاِ ÷الـحسَ سُ لَّمَ رَ ؟  ص: أَسَ ِ لَتَنيْ ِ األَوَّ عَتَنيْ كْ يفِ الرَّ

مْ  هُ قِّهَ لَّ أَنْ يُفَ جَ زَّ وَ ادَ اهللاُ عَ : إِنَّامَ أَرَ ؟! قَالَ الُهُ الُهُ حَ حَ : وَ لْتُ . قُ : نَعَمْ  . )3(»فَقَالَ

در مورد  ÷آورده از امام صادق  یخبر» من ال حيرضه الفقيه«خ صدوق در یش« ھـ)

د، یھنگام نماز صبح و گذشتن وقت نماز و طلوع خورش صخواب ماندن رسول خدا 
س پعت نافله، نماز صبح را ھم خواندند! سکبرخاستند و بعد از دو ر صه آن حضرت ک

امت  یبرا ین مطلب رحمتیادآور شده و فرمود: این را یموضوع ذو الشمال ÷امام 

) تھذیب ١٤٦١َو  ١٤٣٨) ونظیر این خبر احادیث شمارۀ (١٤٣٣، حدیث ٢طوسی، تھذیب، ج شیخ -١
 گردد. نیز مالحظه می

 . ١٤٤٩، حدیث ٢التھذیب، ج -٢
الظهر مخساً، فقام ذو  صقال: صىل بنا رسول اهللا  ÷حدثني زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل «

يشء؟! قال: وما ذاك؟، قال صليت بنا مخساً، قال فاستقبل  الشاملني فقال: يارسول اهللا! هل زيد يف الصالة

.  مقایسه کنید با  »القبلة فكربَّ وهو جالسٌ وسجدَ سجدتني ليس فيهام قراءةٌ وال ركوعٌ وقال: مها املرغمتان
 ).٨٤، و ٨٣، و ٧٢، ص ٣مسند أحمد (ج

 ).٣(کافی، کتاب الصالة، حدیث  -٣
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ه از رحمت ک -غالت و مفوضه «باره فرموده:  نیدر ا (ره) خ صدوقیس شپ. س)١(»است
ه آن کز باشد یند: اگر جایگو ینند و مک یار مکرا ان» یسھو النب« -خدا دور باشند 

د. ین ھم سھو نمایغ دیه در تبلکز است ینه جاید، ھر آیدر نماز سھو نما صحضرت
موضوع ما را ن یا یغ واجب است! ولیه تبلکاو واجب است، ھمان طور  یرا نماز برایز

واقع  صامبر یپه در نماز بر ک کیرا تمام حاالت مشتریسازد. ز یملزم و قانع نم
ه کگران یگردد. و او متعبد به نماز است مانند د یواقع نم یگریگردد در امر د یم
 صامبر یپه ک یا هژیرا حالت ویست، زیه به جز او باشد مثل او نکستند. و ھریامبر نیپ

ست ھر چه در نماز بر او یز نی. و جا)٢(ط الزم استیغ با شرایبه عنوان نبوت دارد، تبل
غ عبادت مخصوص اوست، و نماز یرا تبلیز بر او واقع شود! زیغ نیشود. در تبل یواقع م
گردد، و با اثبات خواب  یاو ثابت م یلۀ نماز، بندگی! و به وسکاست مشتر یعبادت

ت از یربوب یروردگاش [نماز]، بدون قصد و ارادۀ او، نفپماندن آن حضرت از خدمت 
ه دچار چرت و خواب ک یسکرا یاو ھم بشر است]، ز یعنید [ینما یرا م صامبر یپ

  َ� ﴿ شود ینم
ۡ
وم است، و سھو یق یخداوند ح ]٢٥٥[البقرة:  ﴾مٞ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥُخُذهُ تَأ

بوده و خداوند فقط به  أل یخداه سھو او از جانب کست، بلیمانند سھو ما ن صامبریپ
است و در  )٣(مخلوق یھم بشر یه وکل او را دچار سھو نموده تا دانسته شود ین دلیا

د. و ھم مردم ھرگاه یایگانه به حساب نی یر از خدایبه غ یجه [در نظر مردم] معبودینت
 م سھو را بدانند. ک، حصردند، از سھو آن حضرت کدر نماز سھو 

 )٤٨السھو، حدیث  ، فی أحکام١من الیحضره الفقیه ج -١
در ھنگام ادای رسالت به وسیلۀ نگھبانان  صبه ویژه که قرآن کریم تصـریح فرموده که پیامبر  -٢

إلھی از سھو و نسیان و خطا مصون بوده است (ولی برای نماز چنین ضمانتی در کتاب خدا به 

َ�ٰلُِم ٱۡلَغۡيِب فََ� ُ�ۡظِهُر ﴿ رسد)،  خداوند در مورد ابالغ وحی و مسائل شریعت فرموده: نظر نمی
َحًدا 

َ
ٰ َ�ۡيبِهِۦٓ أ  ٢٧إِ�َّ َمِن ٱۡرتََ�ٰ ِمن رَُّسوٖل فَإِنَُّهۥ �َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ رََصٗدا  ٢٦َ�َ

بۡلَُغواْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِِهمۡ 
َ
ن قَۡد �

َ
َۡعلََم أ ب است و کسی را بر دانای أمور نھان و غی« ]٢٨-٢٦[الجن:  ﴾ّ�ِ

گاه نسازد مگر آن را که به پیامبریپسندد که ھمانا از پیش رو و از پشت سرش  غیب خویش آ
 ».اند ھای پروردگارشان را رسانیده دارد تا معلوم شود که، پیامبران پیام نگاھبان گسیل می

دارند که برای تأکید  صو پیامبر اسالم  †آیه در قرآن کریم بر بشر بودن انبیاء  ١٧حدود  -٣
 و...... ٦، فصلت/٩٣؛ اإلسراء/١١٠نمونه ر.ک. الکھف/

 

                                           



 ١٣٥    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ه کندارد، بل یا سلطه ÷امبر و ائّمه یپطان بر یاست. اّما شطان یسھو ما از ش
 یکه او را شرک یسانکرند و یگ یه او را دوست خود مکاست  یسانکسلطۀ او بر 

را » یسھو النب«ه ک ییھا نند. و آنک یم یرویپطان یه از شک یسازند و گمراھان یم
ن یصحابه نبوده و وجود اان یدر م» نیدیذو ال«به نام  یسکند: یگو یرند و میذپ ینم

ن مرد، شناخته شده است یرا ایند، زیگو یندارد، دروغ م یمرد و آن خبر، اصل و اساس
است  یسکباشد، و  ین) میدیمعروف به (ذو ال» ر بن عبد عمرویمحمد عم أبو«و نامش 

تاب (وصف قتال کاند و من (صدوق) در  ردهکث نقل یه موافق و مخالف از او حدک
 .)١(از او آوردم ین) أخباریبصفن یالقاسط

 یغلّو، نف ۀن درجیاول«د: یگو یم د یاستاد ما محّمد بن حسن بن احمد بن ول

نه ین موضوع رّد شود، ھر آیه اخبار وارده در اکز باشد یاست. و اگر جا صامبر یپسھو از 
و من » گردد یعت باطل مین و شرین صورت دیع اخبار رّد گردد، و در ایه جمکز است یجا
ن آن یرکو رّد بر من» یسھو النب«در اثبات  یتاب مستقلّ که کخواھم  یق آن را میتوف

 . )٢(»م. إن شاء اللهیف نمایتصن
خ ی) از ش۲۶۵،ص۱۲(ج» الّذریعه«تاب گرانقدر کدر  یخ آقا بزرگ تھرانیمرحوم ش

 یه برخکخ صدوق، ید ـ شاگرد شیخ مفیرا نام برده است و ش» کتاب السھو«صدوق 
تصحیح «ا ی» شرح عقائد الصدوق«به نام  یتاب مستقلکات استادش را در ینظر

بر آن نگاشته به نام  یا هیرفته و رّد یذپز نیاو را ن ۀین نظریرده است ـ اکرّد » االعتقاد
ه« هويّ ريعه«خ آقا بزرگ در یه شک» السّ  ان آورده است.یبه م یرکاز آن ذ )٣(»الذّ

دۀ ی(دام عّزه)، عق یخ شوشتریش یخ تقیمحّمد شخ یعّالمه محّقق جناب حاج ش
د دفاع نموده و مطالب یخ مفیاو مقابل ش یح دانسته و از رأیخ صدوق را صحیش

 ٢٢٣٨در ترجمۀ » ابن حجر«تألیف » اإلصابة«در » ذو الشمالین«(خرباق سلمی) و » ذو الیدین« -١
لغت «در باب االفراد فی حرف الخاء و الّذال و در » ابن عبد الّبر«أثر » االستیعاب«و  ٦٠٤٣و 

» تھذیب االسماء و اللّغات«نیز در » نووی«خدا با ھر دو لقب مذکور است. علی اکبر ده » نامه
ملّقب به ذو الیدین چنانکه از نامش پیداست از قبیلۀ بنی سلیم بوده » خرباق سلمی«گفته است: 

به ھر حال وی مردی ناشناس نیست و در ھمه جا » نیز زنده بود صو مّدنیپس از رحلت پیامبر 
 یاد شده است.صبی رسول خدا از وی به عنوان صحا

 ).٢٣٤، ص١(من الیحضره الفقیه، ج -٢
 .  ٢٦٧، ص١٢ج -٣
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و  یبه قدر مستوف» صرسالة يف سهو النبي «تحت عنوان  یا ش را در رسالهیخو

هو رسالة يف س«) از آن با نام ۲۶۷، ص۱۲(در ج »الذريعه«ان داشته، و صاحب یمستدل ب

قاموس «تاب کن رساله در آخر یرده است. اکاد ی» النبي و اإلنتصار للشيخ الصدوق

ن گفتار أھم یاو افست شده است. و ما در ا ک، به خط مباریعالمه شوشتر» الرجال
وتاه ک یس از بررسپه کر است کم. الزم به ذیدھ یقرار م یمطالب آن را مورد بررس

 .ینه ارائه خواھد شد. إن شاء الله تعالین زمیدر ا میرکاز قرآن  یور، شواھدکرسالۀ مذ
*** 

 



 

 »ص في سهو النبي ةرسال«بررسی 

 د:یفرما یجناب عالمه م
، نوشته ص یاش به سھو النب دهینقض بر صدوق، به خاطر عق یا د رسالهیخ مفیش«

نبوده، و آن را خوب انجام نداده و ار او که کرداخته پ یصدوق به موضوع«و گفته است: 
ھا]  ید ناصبیعه [به تقلیھا و مقلدان ش یه ناصبک یثیحد«س گفته: پ. س»نشناخته است

س پعت دّوم سالم داد، کدر نمازش سھو نمود و در ر صامبر یپه کاند  ردهکت یروا
س دو سجدۀ سھو گزارد، از پعت بدان افزود و سکُبرد، دو ر یپه به اشتباھش ک یوقت

. »را اخبار آحاد موجب ظّن استیگردد، ز یه موجب علم و عمل نمکاخبار آحاد است 
 یافکرده و بعد به قدر کس از آن در مورد ابطال عمل به ظّن، به قرآن و عقل استدالل پ

در نماز، سخن رانده است.  صامبر یپند به سھو کم که حک یسکدر مورد ابطال قول 
 سازد: ینموده و سه وجه را مطرح م» سھو«ث یان وجوه طعن بر حدیروع به بس شپس

اند، اختالف  را در آن اّدعا نموده صامبر یپه سھو ک یث، در نمازیان احادیراو -۱
نماز عشاء، و  ینماز عصر، و بعض یاند نماز ظھر، برخ گفته ینظر دارند، برخ

عمل به آن  کوجوب ترث و سقوط اعتبار آن و یل وھن حدین اختالف دلیھم
 باشد.  ینار گذاشتن آن مکو موجب 

ان یرا راویبودن آن است ز یل برساختگیه دلکاست  ینفس خبر شامل مورد -۲
عت دّوم سالم داد، کرا در ر یعتکنماز چھار ر صامبر یپه ک یاند: ھنگام گفته
ا فراموش ید یا نماز را قصر نمودیآ ،رسول خدا یگفت: ا ین به ویدیذو ال

دام کچ یھ» كلُّ ذلك مل يكن«فرمود:  یاسخ گمان وپد؟ آن حضرت در یردک

دۀ ما و یرد! و به عقک یار و نفکقصر نماز و سھو را ان صس آن بزرگوار پنبود! 
ز یجا -شمردند  یز میجا صامبر یپ یه سھو را براک -ه یدۀ حشویھم به عق

خبر داده  ص یس چون وپد! یا سھوًا دروغ بگویعمدًا  صامبر یپه کست ین
ه سھو را ک یسکجه دروغ ین اخبار صادق است، در نتیه سھو نفرموده و در اک
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 .رسد! ید، به اثبات میاو بدون ترد یبه آن اضافه نموده و بطالن اّدعا
ه کن یسھو در آن نمودند و ا یه ادعاک یان در خبر، در مورد نمازیاختالف راو -۳

 را إعاده فرمود؟ ا آنیگذارد  یبنا را بر ما مض صامبر یپا یآ
لم کرا در خالل آن تینماز را إعاده فرمود ز صند: آن حضرت یگو یعراق م یعلما

 شان).یدۀ ایگردد (به عق ینمود، و سخن گفتن در نماز، موجب اعادۀ آن م
ه آن کنند ک یباشد، گمان م یدۀ آنان میل به عقیه متماک یسکحجاز و  یعلما
اورده و یجا ن گزارده و نماز را إعاده نفرموده و قضا ھم به یبنا را بر ما مض صحضرت 

 ش دو سجده گزارده است.یسھو خو یبرا
 کن سلوییبند شود، در مورد آن، طبق مذھب عراقی اپث ین حدیعه به ایس از شکھر

ه کن یدر نماز است به طور عمد، و ا صامبر یپلم کث، متضمن تیرا آن حدینموده، ز
قت ماجرا سؤال یگردانده و در مورد حق یشت سرش روپرد ف یاز قبله به سو یو

گردد،  ین عمل موجب إعاده میه اکن یاھل عراق، در مورد ا یفرموده است. و فقھا
بنا را بر ما  صامبر یپه کن مطلب است یث شامل ایز حدیباھم ندارند. و ن یاختالف

ن یل بر بطالن این دلیم بھتریر نمودکه ذک ین اختالفیگذارد و إعاده نفرمود، و ا یمض
 .»بودِن آن است ین برھان بر ساختگیتر ث، و روشنیحد

 گر اظھار داشته: ید یدر جا

ند و قبل کنماز و امام است، در نمازش سھو  شیپه ک، صامبر یپز باشد یاگر جا«
ن امر یبرگرداند و مردم به ا یامل شدن آن، روکش از یپاز تمام آن سالم دھد و 

ز است آن ینه جاین جھت، ھر آیبه او داشته باشند از ا یعلم ۀاحاطشھادت دھند و 
ان اصحابش بخورد و یه در ماه رمضان مک یا ند به گونهکحضرت در روزه ھم سھو 

آن  ید و در ادایات سھو نماکزد! و در زیامیا با زنانش در روز ماه رمضان بیاشامد و یب
اورد! ین را در شمار نیفراموش مستحق یر اھلش بدھد، و از رویر روا داشته و به غیتأخ

جمره را فراموش  یت رمیفکیرده، کو در حّج سھو نموده و در حال إحرام مجامعه 
 .»)١(د!یعت سھو نمایّل اعمال شرکرده در کز تجاوز ین حدود نیند! و از اک

نماید!! زیرا ُپر واضح است که افراد  از شیخ مفید که متکلم بزرگی است، این سخن بسیار بعید می -١
شوند به  عادی بشر ـ از علماء و اولیاء ـ که پیامبر نیستند و در نماز یا امور دیگر دچار سھو می

تال به نوعی یازند، حال سھوًا باشد یا نسیانًا! مگر آن که مب چنین اعمال ناھنجاری دست نمی
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 د: یگو یشده م» هیالفق«خ صدوق در یالم شکد متعرض یخ مفیگر، شید یدر قسمت
گر افراد یاز جانب خداست و سھو د صیسھو النب«ه: کم او (صدوق) کشگفتا! ح«

ل یباشد، و فاقد دل یرده مکچه ادعا  ، بدون علم در آن»طانیأّمت و تمام بشر، از جانب ش
 .از عقالء بخواھد بدان متوسل شود! یسکه کاست  یا ا شبھهیو 

امبر یپطان بر یرا شیاز خداست، ز صامبر یپسھو «ه: کن یگر از گفتار او اید یشگفت
 کنند و مشرک یم یه با او دوستکاست  یسانکاو بر  ۀه سلطکرده کسلطه ندارد! و گمان 

ه از طرف ک ین سھویا«د: یگو یس مپس». ند!ینما یت میه از او تعبک یاند و گمراھان
 !»† اء و ائّمهیرد، به ُجز انبیگ یطان است تمام افراد بشر را دربر میش

طان بر آنان سلطه یاند؛ چون ش طان بوده و گمراهیافراد بشر دوستان شن تمام یبنابرا
رون ین مورد بیش در ایه از جھل خوکرحمان! و ھر یھا از اوست، نه از خدا دارد و سھو آن

 .)١(د، در شمار أموات استیاین
ر ین، معروف است و نامش ابومحمد عمیدیور (صدوق) گفته: ذو الکه مرد مذکن یاّما ا 

ست! و یه گفته نک اند، اصًال چنان ردهکت یار از او روایباشد، و مردم بس ید عمرو مبن عب
او به آن نام  ۀیتر باشد، و تسم اش شناخته شده هینکه از کرده ک یمعرف یصدوق او را طور

 ین) معرفیدیرا به (ذو ال یر بن عمرو] ناشناخته است! و اگر او (صدوق) وی: عمیعنی[
ر اوست که منک یسکرا یتر بود، ز ستهیر) شایاش به (عم هیتسمف و یرد از تعرک یم
ھا  نیاست؟! ھمۀ ا یسکدام است؟ و عبد عمرو چه کر یست؟ عمکین یدید: ذو الیگو یم

؛ »اند ردهکت یمردم از او روا«ه گفته: کاو (صدوق)  یمجھول و ناشناخته است! و ادعا
ُروات اصول اربعمائه [چھارصد کتاب ل است، و ما در اصول فقھاء و یبدون دل ییاّدعا

 د).یخ مفیان سخن شیاپ( »میا افتهین مرد نیاز ا یرکو ذ یثیمعتبر محدثان شیعه] حد
د بر یخ مفیاسخ به وجوه سه گانۀ طعن شپخ در یاستاد بزرگوار جناب عّالمه حاج ش

 اند: ن فرمودهیخ صدوق، چنیگفتار ش
در » خ صدوق نبوده!یار شکمطلب ن یسخن گفتن در ا«د گفته: یخ مفیه شکن یا

به مراتب أولی چنین سخنی بس  صمالیخولیا یا جنون گردیده باشند!! لذا در مورد پیامبر 
 ناصواب بوده و أبدًا جایی برای مطرح ساختن آن نیست!

توان  انصاف باید داد که إشکال شیخ مفید، بر این کالم شیخ صدوق کامًال وارد است، زیرا نمی -١
یژه مؤمن و مسلمان ـ به ُجز پیغمبر و امام، اگر دچار سھو گردید، پذیرفت که ھر انسانی ـ بو

کند! به  دوست شیطان و گمراه است! چون این حکم برای خود شیخ صدوق ھم ایجاد مشکل می
توان گفت که او ھم دوست شیطان  لحاظ آنکه حتمًا خود او ھم سھو و نسیان داشته، پس آیا می

 و گمراه بوده است؟ مسلمًا خیر!

 

                                                                                                       



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٤٠

تواند  ین را نداند، نمیّلمکس اصطالحات متکه ھرکست ین نید گفت: چنیاسخش باپ
در  (عج)ه حضرت حّجت ک ین است! در حالکد! چطور ممیسخن بگو یزیدربارۀ چ

امبر یپدن ید، دیآ یبر م ‡ن یه از اخبار معصومکخواب به او اشاره فرموده (و چنان 
در » بتیغ«دربارۀ  یتابکف یصادقه است) به تصن یاھایخواب از جمله رؤ در ÷و امام 

ان داشته است. یبه صراحت ب» نیمال الّد کإ«تاب که خود او در اّول کن، چنان یرّد مخالف
ا یبه دن ÷حضرت حجت  یه] او به دعاکر است کت صدوق الزم به ذی[در مورد شخص

ه ک یدند در حالیث شنیحد یه از ویفۀ امامیوخ طایف بود و شیصد تألیو صاحب س )١(آمد
ل القدر، حافظ یعه در خراسان، جلیش نبود، آن بزرگوار چھرۀ درخشان شیب ینجوا

 .ر نداشت!یثرت علم، نظکقم در حفظ و  یان علمایث و ناقد اخبار بود و در میاحاد
ن یمقلدھا و  یه ناصبک» [یسھو النب«ث ید اظھار داشته: حدیخ مفیه شکن یو اّما ا

ث ین حدیه اک یسانکعه، ید گفت: از شیاند، از اخبار آحاد است؛ با ردهکت یعه] روایش
 اند عبارتند از: ردهکت یرا روا
 حسن بن صدقه -۲    سماعه بن مھران -۱
 ل بن دّراجیجم -۴    د االعرجیسع -۳
 د الشّحامیز -۶     ریأبو بص -۵
 یر حضرمکأبو ب -۸    د قّماطیأبو سع -۷
 یره النصریالحارث (حرث) بن مغ -۹
ه عموم علما کھستند  یسانکھا از  از آن یاز ثقات و بزرگان ُروات بوده و برخ یه ھمگک

 .شان به صحت رسیده اجماع داشته و به فقاھتشان اقرار دارند!یچه از ا ح آنیبر تصح
خود  باشد، یم ÷و از اصحاب امام صادق  )٢(ۀیثان ۀست یه أفقه علماک» لیجم«و 

بن مھران آورده به علت آن است  ۀد الّشحام و سماعیھا مانند ز از آن یرا در شمار برخ
در  یگونه طعن چیه ھکھستند  ÷و امام صادق  ÷ه ھر دو نفر از اصحاب امام باقر ک

 صدر مرتبت بلند و جاللت شیخ صدوق در میان علمای شیعه تردیدی وجود ندارد، اّما دیدن پیغمبر -١
تواند  در خواب، و یا تولد یافتن به دعای حضرت حجت [که از امور ظنی است] نمی ÷و امام 

دلیل حقانیت سخن کسی باشد! بلکه در مسائلی مانند مبحث این مقاله، باید دالیل مستند به 
 اب و سنت و عقل ارائه گردد!.کت

آنان عبارت انداز: جمیل بن دّراج، عبد الله بن سمکان، عبد الله بن بکیر، حّماد بن عیسی، حّماد  -٢
 بان بن عثمان.أ بن عثمان و
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 .شان وجود ندارد!یمورد ا
تعداد ه ک یان به شمار آورده؟! در حالین ناصبینان را مقّلدید ایخ مفیس چگونه شپ

تواتر  یھا ادّعا ه در فقه در مورد آنکاست  یثر اخبارکش از تعداد ایب» سھو«اخبار 
آن گشوده تحت  یبرا یباب» یافک«تاب کدر » ینیلک«ه ک یا شده است! به گونه

ا)عنوان:  هَ تِمَّ بْلَ أَنْ يُ فَ قَ ـرَ التِهِ أَوِ انْصَ لَّمَ يفِ صَ نْ تَكَ مسأله را ن یات مربوط به ای[روا (بَابُ مَ
 م]: یآور یجا م نیدر ا

الَ  -١ انَ قَ رَ هْ ةَ بْنِ مِ عَ امَ نْ سَ ى عَ يسَ نَ بْنِ عِ ثْامَ نْ عُ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ ْيَى عَ دُ بْنُ حيَ َمَّ  حمُ

بْدِ اهللاِ  الَ أَبُو عَ هْ ÷قَ ا السَّ تَ دَ جْ يْهِ سَ لَ يْسَ عَ لَ َّهُ فَ أَمتَ هُ فَ وَ هْ ظَ سَ فِ نْ حَ ولَ اهللاِ : مَ سُ إِنَّ رَ ىلَّ  صوِ فَ صَ

لَ يفِ الصَّ  زَ ولَ اهللاِ أَ نَ سُ ا رَ ِ يَ لَنيْ امَ و الشِّ الَ لَهُ ذُ قَ مَ فَ لَّ سَ ا فَ هَ ِ ثُمَّ سَ تَنيْ عَ كْ رَ رَ ْ بِالنَّاسِ الظُّهْ الَ  الةِ يشَ قَ ءٌ فَ

ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ يْتَ رَ لَّ الَ إِنَّامَ صَ اكَ قَ ا ذَ مَ امَ أَ  صوَ قَ مْ فَ الُوا نَعَ لِهِ قَ وْ ثْلَ قَ ولُونَ مِ قُ أَتَمَّ  صتَ فَ

ِمْ  دَ هبِ جَ سَ الةَ وَ ِمُ الصَّ مَ  هبِ لَّ سَ بَعٌ فَ ُامَ أَرْ ظَنَّ أَهنَّ ِ وَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ نْ صَ أَيْتَ مَ لْتُ أَرَ الَ قُ وِ قَ هْ ِ السَّ يتَ دَ جْ سَ

هُ  بَ أَنَّ هَ ا ذَ دَ مَ عْ رَ بَ كَ مَّ ذَ فَ ثُ ـرَ انْصَ الُ وَ امَ بَ لْتُ فَ الَ قُ ا قَ هلَِ نْ أَوَّ الةَ مِ بِلُ الصَّ تَقْ سْ الَ يَ ِ قَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ إِنَّامَ صَ

ولِ اهللاِ  سُ ولَ اهللاِ  صرَ سُ الَ إِنَّ رَ قَ التِهِ فَ نْ صَ يَ مِ قِ ا بَ ِمْ مَ امَ أَتَمَّ هبِ إِنَّ الةَ وَ بِلِ الصَّ تَقْ سْ ْ يَ حْ  صملَ َ ربْ ْ يَ ملَ

هِ فَ  ْلِسِ نْ جمَ ِ مِ تَنيْ عَ كْ ظَ الرَّ فِ دْ حَ انَ قَ ا كَ التِهِ إِذَ نْ صَ ا نَقَصَ مِ يُتِمَّ مَ لْ هِ فَ ْلِسِ نْ جمَ حْ مِ َ ْ يَربْ انَ ملَ إِنْ كَ

. ِ لَتَنيْ  األَوَّ

و بْنِ  -٢ رِ مْ نْ عَ بَّاسِ عَ ورِ بْنِ الْعَ نْصُ نْ مَ قِيِّ عَ ْ دٍ الْربَ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ عِيدٍ عِ سَ

لِ  نِ األَوَّ َيبِ الـحسَ لْتُ ألِ الَ قُ ةَ قَ قَ دَ نِ بْنِ صَ نِ الـحسَ ولُ اهللاِ  ÷عَ سُ لَّمَ رَ ِ  صأَ سَ تَنيْ عَ كْ يفِ الرَّ

ادَ اهللاُ  امَ أَرَ الَ إِنَّ الُهُ قَ الُهُ حَ حَ لْتُ وَ مْ قُ عَ الَ نَ قَ ِ فَ لَتَنيْ . ألاألَوَّ مْ هُ هَ قِّ فَ  أَنْ يُ

يَ  -٣ ْ دُ بْنُ حيَ َمَّ الَ حمُ جِ قَ رَ عِيدٍ األَعْ نْ سَ نِ عَ امَ ِّ بْنِ النُّعْ يلِ نْ عَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ ى عَ

بْدِ اهللاِ  ا عَ عْتُ أَبَ مِ ولُ اهللاِ  ÷سَ سُ ىلَّ رَ قُولُ صَ ولَ  صيَ سُ ا رَ هُ يَ فَ لْ نْ خَ أَلَهُ مَ سَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ لَّمَ يفِ رَ ثُمَّ سَ

ثَ يفِ الصَّ  دَ ْ اهللاِ أَحَ انَ  الةِ يشَ كَ نِ وَ يْ ا الْيَدَ ا ذَ لِكَ يَ ذَ الَ أَكَ قَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ يْتَ رَ لَّ الُوا إِنَّامَ صَ لِكَ قَ ا ذَ مَ الَ وَ ءٌ قَ

وَ الَّ  الَ إِنَّ اهللاَ هُ قَ بَعاً وَ الةَ أَرْ أَتَمَّ الصَّ تِهِ فَ الَ ىلَ صَ بَنَى عَ مْ فَ عَ الَ نَ قَ ِ فَ لَنيْ امَ ا الشِّ ى ذَ عَ دْ ايُ ي أَنْسَ َةً ذِ محْ هُ رَ

مَ  يْهِ الْيَوْ لَ لَ عَ نْ دَخَ مَ التُكَ فَ بَلُ صَ قْ ا تُ قِيلَ مَ َ وَ ريِّ ا لَعُ ذَ نَعَ هَ الً صَ جُ  لَوْ أَنَّ رَ ةِ أَال تَرَ دْ  لألُمَّ الَ قَ اكَ قَ ذَ

ولُ اهللاِ  سُ نَّ رَ . صسَ المِ انِ الْكَ ِ ملَِكَ تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ ةً وَ وَ تْ أُسْ ارَ صَ  وَ
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 الشيخ  -٤ وَ رَ نِ ابْنِ وَ عِيدٍ عَ ِ بْنِ سَ نيْ [أي الشيخ الطويس يف التهذيب] بإسناده عن الـحسَ

بْدِ اهللاِ  ا عَ أَلْتُ أَبَ الَ سَ ِيلٍ قَ نْ مجَ ٍ عَ ريْ مَ امَ  ÷أَيبِ عُ لْتُ فَ بِلُ قُ تَقْ سْ الَ يَ امَ قَ مَّ قَ ِ ثُ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ لٍ صَ جُ نْ رَ عَ

يثَ ذِ  دِ رَ لَهُ حَ كَ ي النَّاسُ فَذَ وِ رْ ولَ اهللاِ يَ سُ الَ إِنَّ رَ قَ ِ فَ لَنيْ امَ حَ  صي الشِّ لَوْ بَرِ انِهِ وَ كَ نْ مَ حْ مِ َ ْ يَربْ ملَ

بَل تَقْ  . اسْ

الَ  -٥ ريٍ قَ نْ أَيبِ بَصِ ةَ عَ عَ امَ نْ سَ نَ عَ ثْامَ ِ بْنِ عُ نيْ نِ الـحسَ الَةَ عَ نْ فَضَ نْهُ عَ أَلْتُ  :وعَ بْدِ اهللاِ  سَ  ÷ أَبَا عَ

ا بَالُ  : مَ قُلْتُ الةَ. فَ بِلُ الصَّ تَقْ : يَسْ الَ تِهِ؟ قَ اجَ بَ يفِ حَ هَ امَ فَذَ ِ ثُمَّ قَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ لٍ صَ جُ نْ رَ  عَ

ولِ اهللاِ  سُ ولَ اهللاِ  صرَ سُ : إِنَّ رَ ؟ فَقَالَ ِ عَتَنيْ كْ ىلَّ رَ نيَ صَ بِلْ حِ تَقْ ْ يَسْ عِهِ. صملَ ضِ وْ نْ مَ تِلْ مِ نْفَ ْ يَ  ملَ

ِّ بْنِ »] التهذيب«ه [أي الشيخ الطويس يف وبإسناد -٦ يلِ نِ بْنِ عَ نِ الـحسَ دٍ عَ َمَّ َدِ بْنِ حمُ عن أَمحْ

تَّ  َ سِ ىلَّ الْعَرصْ لِ صَ جُ نِ الرَّ أَلْتُهُ عَ : سَ الَ ةَ قَ امَ امِ أَيبِ أُسَ حَّ دٍ الشَّ يْ نْ زَ ةَ عَ ِيلَ نْ أَيبِ مجَ الٍ عَ عَاتٍ  فَضَّ كَ رَ

الَ  ؟ قَ اتٍ عَ كَ ْسَ رَ ادَ أَمْ نَقَصَ أَوْ مخَ ي أَ زَ رِ دْ انَ ال يَ إِنْ كَ يُعِدْ وَ لْ تّاً فَ ْساً أَوْ سِ ىلَّ مخَ هُ صَ نَ أَنَّ تَيْقَ : إِنِ اسْ

مَّ  التِهِ ثُ رِ صَ ةِ الْكِتَابِ يفِ آخِ َ احتِ امَ بِفَ أُ فِيهِ رَ قْ ِ يَ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ مَّ لْريَ الِسٌ ثُ وَ جَ هُ ْ وَ ربِّ يُكَ لْ إِنْ هُ فَ دُ وَ هَّ تَشَ وَ يَ

ال تِمَّ الصَّ ْ يُ هُ ملَ مْ أَنَّ لَ عْ مْ يَ لَ مَ فَ لَّ تَكَ فَ فَ َ مَّ انْرصَ ِ أَوْ ثَالثاً ثُ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ هُ صَ نَ أَنَّ تَيْقَ تِمَّ اسْ يْهِ أَنْ يُ لَ ائِامً عَ ةَ قَ

بِيَّ اهللاِ  إِنَّ نَ ا فَ نْهَ يَ مِ قِ ا بَ الةَ مَ َ  صالصَّ مَّ نَيسِ ِ ثُ تَنيْ عَ كْ ىلَّ بِالنَّاسِ رَ الَ لَهُ ذُو صَ قَ فَ فَ َ تَّى انْرصَ  حَ

 ْ الةِ يشَ ثَ يفِ الصَّ دَ ولَ اهللاِ أَ حَ سُ ا رَ ِ يَ لَنيْ امَ مْ  الشِّ عَ الُوا: نَ قَ ؟؟ فَ ِ لَنيْ امَ و الشِّ قَ ذُ دَ ا النَّاسُ أَصَ َ : أَهيُّ الَ قَ ءٌ فَ

تِه. الَ نْ صَ يَ مِ قِ ا بَ مَّ مَ أَتَ امَ فَ قَ . فَ ِ تَنيْ عَ كْ لِّ إِال رَ ْ تُصَ  ملَ

نَانٍ »] التهذيب«وبإسناده [أي الشيخ الطويس يف  -٧ نِ ابْنِ سِ يدَ عَ زِ رَ بْنِ يَ مَ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ عَ

بْدِ اهللاِ  ا عَ أَلُ أَبَ سْ الً يَ جُ عْتُ رَ مِ الَ سَ طِ قَ امَّ عِيدٍ الْقَ نْ أَيبِ سَ طْنِهِ أَوْ  ÷عَ زاً يفِ بَ مْ دَ غَ جَ لٍ وَ جُ نْ رَ عَ

نَ الْبَوْ  ـراً مِ صْ ا أَذً أَوْ عَ هَ لٍ سَ جُ لَةِ رَ نْزِ وَ بِمَ امَ هُ .... [إىل قوله] إِنَّ ةِ تُوبَ الةِ الـمكْ وَ يفِ الصَّ هُ لِ وَ

التِهِ ثُ  ىلَ صَ بْنِيَ عَ يْهِ أَنْ يَ لَ امَ عَ إِنَّ ةِ فَ تُوبَ نَ الـمكْ ِ أَوْ ثَالثٍ مِ تَنيْ عَ كْ ةٍ أَوْ رَ عَ كْ فَ يفِ رَ َ انْرصَ وَ فَ هْ رَ سَ كَ مَّ ذَ

 .صالنَّبِيِّ 

يْفِ بْنِ وب -٨ نْ سَ الَةَ عَ نْ فَضَ ِ عَ نيْ نِ الـحسَ دٍ عَ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ بْدِ اهللاِ عَ دِ بْنِ عَ عْ إسناده عن سَ

لَّ  ِ سَ تَنيْ عَ كْ يْتُ رَ لَّ امَّ أَنْ صَ لَ بَ فَ رِ َ الـمغْ ايبِ حَ يْتُ بِأَصْ لَّ الَ صَ يِّ قَ مِ َ رٍ الـحرضْ نْ أَيبِ بَكْ ةَ عَ ريَ
مِ تُ عَ مْ

الَ بَعْضُ  قَ بْدِ اهللاِ فَ ا عَ ْتُ أَبَ ربَ أَخْ تُ فَ دْ أَعَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ يْتَ رَ لَّ مْ إِنَّامَ صَ مْ  ÷هُ عَ لْتُ نَ قُ تَ فَ دْ لَّكَ أَعَ الَ لَعَ قَ فَ

 



 ١٤٣    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

ولَ اهللاِ  سُ ةً إِنَّ رَ عَ كْ عَ رَ كَ رْ تَ ومَ وَ قُ يكَ أَنْ تَ ْزِ انَ جيُ امَ كَ الَ إِنَّ مَّ قَ كَ ثُ حِ ِ  صفَضَ تَنيْ عَ كْ لَّمَ يفِ رَ سَ ا فَ هَ  سَ

. تَنيْ عَ كْ ا رَ افَ إِلَيْهَ أَضَ امَ فَ مَّ قَ الَ ثُ قَ ِ فَ لَنيْ امَ يثَ ذِي الشِّ دِ رَ حَ كَ مَّ ذَ   ثُ

ةِ  -٩ ريَ
ثِ بْنِ الـمغِ نِ الـحارِ ريٍ عَ رِ بْنِ بَشِ فَ عْ نْ جَ ِ عَ نيْ دِ بْنِ الـحسَ َمَّ نْ حمُ دٌ عَ عْ  سَ وَ رَ وعنه أيضاً وَ

بْدِ  لْتُ ألَيبِ عَ الَ قُ يِّ قَ ِ ا  ÷اهللاِ النَّرصْ نَ دْ أَعَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ لَّمَ يفِ الرَّ امُ فَسَ مَ ا اإلِ هَ بَ فَسَ يْنَا الـمغْرِ لَّ إِنَّا صَ

ولُ اهللاِ  سُ فَ رَ َ دِ انْرصَ تُمْ أَلَيْسَ قَ دْ َ أَعَ ملِ الَ وَ قَ الةَ فَ تُم. صالصَّ َمْ ِ أَال أَمتْ تَنيْ عَ كْ أَتَمَّ بِرَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ  يفِ رَ

رو يف العيون [أي يف كتاب  - ١٠ للشيخ الصدوق] يف آخر باب » عيون أخبار الرضا«وَ

ضة لعنهم اهللا ÷باب ما جاء عن الرضا « الـمفوِّ الردِّ عىل الغُالة وَ ة وَ عن » يف وجه دالئل األئمَّ

نِ  يِّ عَ ارِ ٍّ األَنْصَ يلِ َدَ بْنِ عَ نْ أَمحْ نْ أَبِيهِ عَ ِّ عَ
يشِ رَ ِيمٍ الْقُ ا الْـمتَ ضَ لْتُ لِلرِّ : قُ الَ يِّ قَ وِ رَ ادِ  ÷هَ وَ إِنَّ يفِ سَ

مُ اهللاُ  نَهُ بُوا لَعَ ذَ : كَ الَ قَ ! فَ التِهِ وٌ يفِ صَ هْ يْهِ سَ لَ عْ عَ قَ ْ يَ ونَ أَنَّ النَّبِيَّ ملَ مُ عُ زْ ماً يَ وْ ةِ قَ وفَ ي ال الْكُ إِنَّ الَّذِ

لْتُ  الَ قُ ! قَ وَ ي ال إِلَهَ إِال هُ وَ اهللاُ الَّذِ و هُ هُ َ بْنَ يَسْ نيْ ونَ أَنَّ الـحسَ مُ عُ زْ مٌ يَ وْ مْ قَ فِيهِ ولِ اهللاِ! وَ سُ ا ابْنَ رَ : يَ

ءِ  امَ فِعَ إِىلَ السَّ هُ رُ أَنَّ يِّ وَ امِ دَ الشَّ عَ ةَ بْنِ أَسْ نْظَلَ ىلَ حَ هُ عَ بَهُ يَ شَ هُ أُلْقِ أَنَّ تَلْ وَ قْ ْ يُ ٍّ ملَ يلِ ى ابْنُ عَ يسَ فِعَ عِ امَ رُ  كَ

مَ  يَ رْ ونَ  ÷مَ ْتَجُّ حيَ ةِ  وَ هِ اآليَ َذِ ُ لِلَۡ�ٰفِرِ�َن َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َسبِيً� ﴿هبِ  ]١٤١:[النساء ﴾َولَن َ�َۡعَل ٱ�َّ

نَتُه.... الـحديث. لَعْ بُ اهللاِ وَ ضَ مْ غَ يْهِ لَ بُوا عَ ذَ الَ كَ قَ  فَ

نُ بْنُ » من ال حيضـره الفقيه«ويف الفقيه [أي كتاب  -١١ للشيخ الصدوق]: رو الـحسَ

ْبُوبٍ  بْدِ اهللاِ حمَ ا عَ عْتُ أَبَ مِ الَ سَ جِ قَ رَ َعْ عِيدٍ األْ نْ سَ اطِيِّ عَ بَ نِ الرِّ اىلَ  ÷عَ عَ تَ كَ وَ بَارَ : إِنَّ اهللاَ تَ قُولُ يَ

ولَ اهللاِ  سُ امَ رَ ِ  صأَنَ تَنيْ ِ اللَّ تَنيْ عَ كْ ىلَّ الرَّ أَ فَصَ بَدَ امَ فَ مَّ قَ ، ثُ سُ مْ لَعَتِ الشَّ تَّى طَ رِ حَ جْ الةِ الْفَ نْ صَ عَ

الَهُ ذُو ا قَ فَ مَ صَ ، ثُمَّ وَ ِ تَنيْ عَ كْ لَّمَ يفِ الرَّ سَ التِهِ فَ اهُ يفِ صَ هَ أَسْ ، وَ رَ جْ ىلَّ الْفَ رِ ثُمَّ صَ جْ بْلَ الْفَ ،  قَ ِ لَنيْ امَ الشِّ

إِنَّ  تِهِ أَوْ وَ الَ نْ صَ امَ عَ وَ نَ ا هُ لِمُ إِذَ لُ الـمسْ جُ َ الرَّ ريَّ عَ ةِ لِئَال يُ هِ األُمَّ ذِ َةً هلَِ محْ لِكَ بِهِ رَ لَ ذَ عَ ا  امَ فَ ا فِيهَ هَ سَ

ولَ اهللاِ  سُ لِكَ رَ ابَ ذَ دْ أَصَ الَ قَ قَ  .صفَ

الـم  - ١٢ نْدَ الْعَ ماً عِ وْ نْتُ يَ كُ : وَ لٌ سَ  ÷ويف الفقه الرضويّ جُ رَ لَّمَ يفِ وَ سَ ا فَ هَ لٍ سَ جُ نْ رَ أَلَهُ عَ

ِ السَّ  يتَ دَ جْ دْ سَ جُ لْيَسْ ا وَ هَ يُتِمَّ لْ الَ فَ هُ قَ تَ الَ تِمَّ صَ ْ يُ هُ ملَ رَ أَنَّ كَ مَّ ذَ ةِ ثُ تُوبَ نَ الـمكْ ِ مِ تَنيْ عَ كْ الَ إِنَّ رَ قَ وِ وَ هْ

ولَ اهللاِ  سُ قَ  صرَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ لَّمَ يفِ رَ سَ رَ فَ ماً الظُّهْ وْ ىلَّ يَ ريِ صَ تَ بِتَقْصِ رْ ولَ اهللاِ أُمِ سُ ا رَ نِ يَ يْ و الْيَدَ الَ ذُ

ولُ اهللاِ  سُ الَ رَ قَ يتَ فَ الةِ أَمْ نَسِ لِّ إِال  صالصَّ ْ تُصَ ولَ اهللاِ ملَ سُ ا رَ مْ يَ عَ الُوا نَ قَ نِ فَ يْ و الْيَدَ قَ ذُ دَ مِ صَ وْ قَ لِلْ

ِ ثُمَّ سَ  تَنيْ عَ كْ امَ رَ ىلَّ إِلَيْهِ امَ فَصَ قَ ِ فَ تَنيْ عَ كْ و.رَ هْ ِ السَّ يتَ دَ جْ دَ سَ جَ سَ  لَّمَ وَ

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٤٤

خ صدوق و [استادش] محمد یچون ش یه بزرگانکگانه،  ات دوازدهیھا بودند روا نیا
ھا  حًا بدانید ھستند] صریه از بزرگ شاگرداِن مفک[ ید مرتضید و سیبن حسن بن ول

» دیحسن بن ولمحمد بن ال«م؛ اّما در مورد یان داشتیه بکاند! حاِل نفر اّول را  فتوا داده
سوت و چھرۀ درخشان آنان بود. و به کشیپه آنان و یقم و فق ید گفت: او استاد علمایبا

، مسكونٌ إليه: «یقول نجاش ، عنيٌ جليل القدر، عارفٌ : «یخ طوسی، و به قول ش»ثقةٌ ثقةٌ

ل یبار متما دو یه به احدک، »یابن الغضائر«مانند  یسک؛ و »بالرجال، موثوق به
 است.  ردهکر که ابن داود ذکق نموده، چنان یبار توث او را دوشود،  ینم

نۀ نقد رجال و أخبار یه]، در زمیان اصحاب [بزرگان امامیه در مکو به الله سوگند! 
مثل صدوق  یه شخصکن بس یاو ھم یجالل و بزرگ یست! و برایس مانند او نکچ یھ

ح ید) آن را صحیبن ول خ (محمد بن حسنیه شک یھر خبر«در حّق او اظھار داشته: 
 .)١(»ح استیو ناصح کنشمارد، نزد ما مترو

او در علوم «در حّق او گفته:  یخ طوسی] شید مرتضیاّما در مورد نفر سّوم [س
علم چون:  یاریرا در علوم بس یبر فضل او اجماع داشته و یگانه بود، و ھمگی یاریبس
شمارد. او از لحاظ  یره، مقّدم میو غ شعر یعان،مشعر ،نحو، دب،اصول فقه،افقه ،المک

 ».لم و جامع ھمۀ علوم بودکه و متیتر، و فق ش بلند مرتبهیان عصر خویبفضل و ادب از اد
س با او کچ یه در زمانش ھکد یرس یا از علوم به مرتبه«گفته:  یو ی درباره» ینجاش«
 ».ا واال مقامین و دنیب بود، و در علم دیلم و شاعر و ادکد، متیث شنیننمود، حد یبرابر

*** 

تنزيه «تاب کروشن شد! اّما نفر سوم، در » یسھو النب«نظر نفر اّول و دّوم در مورد 

مرا « ]٧٣هف: ك[ال ﴾٧٣ �َِسيُت  بَِما ِ� تَُؤاِخذۡ  َ�  قَاَل ﴿فه یۀ شریر آکس از ذپ» االنبياء
ر کچه ذ آن.... اّما خارج از «، اظھار داشته: »نکردم، باز خواست مکبدانچه فراموش 

گردد! ھمچنین مالحظه کنید مدح وی را در  تر عالِم امامیه مشاھده می چنین مدح بلیغی در حّق کم -١
 †). آری شیعیان قم که در زمان ائمه ١٢٠، ص٨مه حاج شیخ ـ دام عزه ـ (جقاموس الرجال عال

بحار االنوار چاپ کمپانی (از  ١٤اند که تنھا در جلد  بسیار مدح شده †بودند، از طرف آنان 

كوعٍ «فرموده:  ÷) بیش از چھل حدیث در مدح ایشان آمده است. امام ٣٤١تا  ٣٣٧ص لُ رُ مْ أَهْ هُ

ودٍ  جُ سُ ةِ وَ بَادَ نِ العِ سْ حُ ايةِ وَ وَ الرِّ ايةِ وَ رَ لُ الدِّ مْ أَهْ ءُ هُ امَ هَ ءُ الفُ لَامَ اءُ العُ هَ قَ مُ الفُ ودٍ هُ عُ قُ قِيامٍ وَ  ».وَ
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؛ و »....ان وجود نداردیبروز نس یبرا یمنع صامبر یپ یم، [از امور رسالت] براینمود
 . )١(ل و شرب را مطرح ساختهکان در ایا نسیدر دنباله، موضوع سھو 

م نمودن به عدم بطالن نماز با سالم دادن در ک[بعد از ح» ناصرّیات«تاب کو در 
 یس از روکه ھرکن یداللت دارد بر ا» نیدیال یذ«و خبر «د: یگو ی] میحال فراموش

د در عدم ینما یق، استدالل مین طریگردد. و از ھم یان سالم دھد نمازش باطل نمینس
و عمل به آن از ». بر زبان آورده شود یالمک، یفراموش یه از روک یبطالن نماز ھنگام

] به یخ طوسیُجز شگانه [به  ر روات اخبار دوازدهیشود و سا یده میفھم ینیلکالم ک
ر نشده کاش ذ ا نقل دربارهیبه مخالفت عقل  یشان، طعنیاز ا یکچ یه ھک یا گونه

شان یس چطور اپاند!  ل شدهیبزرگ، تجل یخ و فقھایمشا یاز سو یاست! و ھمگ
ا ملحق یده یم آن اخبار به حّد تواتر رسیر نمودکچه ذ ھستند؟! و بر اساس آن» مقلد«

دَّ «د گفته: یلبه آن ھستند، ابن الو رَ ازَ أَنْ تُ نَى جلََ ا الـمعْ ذَ ةُ يفِ هَ دَ ارِ بَارُ الْوَ دَّ األَخْ رَ ازَ أَنْ تُ لَوْ جَ وَ

بَارِ  ِيعُ األَخْ ه خاّصه و ک ی، خبر واحد است در حالین خبریه چنکم یریذپچگونه ب و »مجَ
 .؟!)٢(اند ردهکعاّمه بر آن اتفاق داشته، موافق و مخالف، بر آن اجماع 

در آن خبر، معلوم نگشته است  کیکین، تشیراست یعۀ امامیچ عالم شیاز جانب ھو 
ه فقط به غالت و مفوضه نسبت کن یرد به اک یتفاء نمکا» صدوق«و اگر وجود داشت 

 مخالفت بدھد.
راث یه در بخش مکرد، ھمان طور ک یمباحثه م ینمود و با و یر مکه مخالف را ذکبل

الرحمان و فضل بن شاذان [با وجود قدر و منزلتشان] مباحثه ونس بن عبد یبا » الفقيه«
 از مسائل نسبت اشتباه به آنان داده است! یارینموده، و در بس

، غالت و مفوضه ص ین سھو النبیرکه منکن یبر ا ی، گفتار صدوق [مبنیبار

سورۀکھف فرموده: اگر نسیان را به معنی حقیقی آن بگیریم از آن  ٧٣دربارۀ آیۀ  (ره)سید مرتضی  -١
شوند. رسول خدا در آنچه باید  شود که انبیاء به ندرت به سھو یا نسیان دچار می چنین مفھوم می

برساند و تبلیغ نموده و به عنوان شریعت اعالم نماید و یا در امور که موجب بیزاری از وی گردد به 
شود اّما در غیر امور مذکور مانعی ندارد سھو یا نسیان بر او عارض شود، آیا  و و فراموشی دچار نمیسھ

کند، اشکالی  که اگر در خورد و نوش خود البته نه به طور مستمر یا طوالنی سھو یا فراموشی بینی نمی
 ندارد]. ندارد. [خصوصًا که سھو و نسیان گناه نیست و ارتباطی به عصمت در ابالغ دین

مراجعه کرد، » التاج الجامع لألصول في أحادیث الرسول«توان به  برای مالحظۀ اخبار عاّمه می -٢
 .٢٢٠، ص١ج
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ند، آن خبر ک یق می، تصد»ون اخبار الّرضایع«ن منقول از یشیپھستند] را خبر 
ه آن کھستند  ÷ن ین قتل حسیرک، ھمان منصامبر یپن سھو یرکه منکد یاافز یم

 ور نمودند.کۀ مذیبرداشت غلط را از آ
ن خبر نبود، و مفھوم سخن یر اکد، منیخ مفیس، قبل از شک چیان قدماء، ھیاّما از م

مسّلم و بدون  یامر یه: موضوع سھو النبکن است یا» اتیناصر«در  ید مرتضیس
، )١(ردهک یرویپد یخ مفین مورد] از استادش شی[در ا یخ طوسیخالف بوده است و ش

ن مسأله از او ی] در ایخ طوسیآراء ش یاریت از بسین [بنا بر عادتشان در تبعیو متأخر
است و  ین نجاشیه از معاصرک» رانکاسحاق بن حسن بن ب«و اّما  )٢(اند!! ردهک یرویپ

را از جمله » ص یالسھو عن النب ینف«تاب کدار نموده و یوفه دکاو را در  ینجاش
ف المذھب یاو ضع«گفته:  یرا نجاشیاست! ز یبرشمرده، ظاھرًا غال یو یتابھاک

 !!.»است
ه کد خبر واحد است؟ حال آن یخ مفیش یل آن خبر، بنا به اّدعاین به چه دلیا بنابر

إِنَّامَ «فرماید:  ، میصپسندد، پس از نقل أخبار سھو النبی  شیخ طوسی که این احادیث را نمی -١

كامِ  نَ األَحْ نَهُ مِ مَّ تَضَ ا تَ ا ألَنَّ مَ نَاهَ َاذَكرْ ولٌ هبِ مُ عْ که  این اخبار را از آن رو که مشتمل است بر أحکامی» مَ
رساند  ). این کالم به وضوح می٢٣٦، ص١ام (تھذیب األحکام، ج شود، ذکر کرده مورد عمل واقع می

 (ره) که أخبار مذکور تا زمان شیخ مقبول و معمول بوده است. بنابه نقل عالمۀ مجلسی، شھید ثانی
که فرمود:  ÷از امام باقر » زراره«) پس از ذکر روایتی صحیح از ١٣٤(ص» ذکری«در کتاب 

ام کسی این خبر را رّد کرده  گوید ندیده ، می»نماز صبحش قضا شد صروزی رسول خدا «
شود  از کالم شیخ شھید معلوم می«آورد که:  باشد. عالمه مجلسی سپس قول شیخ بھائی را می

) ١٠٨و١٠٧،ص ١٧(بحار األنوار، ج» دانند را از معصوم جائز میکه امامیه این مسأله و مانند این 
ص  ٢(ج» شفا«کند که وی در کتاب  و باز از قول عالم واالمقام جناب قاضی عیاض قمی نقل می

٢٦٧ وما خيتص به من  صوأما ما ليس طريقه البالغ وال بيان األحكام من أفعاله «) فرموده: ٢٧٠

يفعله ليتبع فيه فاألكثر من طبقات علامء األمة عىل جواز السهو والغلط فيها عىل أمور دينه وأذكار قلبه ما مل 

که در طریق ابالغ دین و بیان احکام نبوده و مربوط به صاّما آنچه از اعمال پیامبر  »سبيل الندرة
امور دین و توجه قلبی آن حضرت نیست بلکه از کارھایی است که آنھا را به منظور آنکه مورد 

دھد، اکثر طبقات علمای أّمت اسالم، سھو و اشتباه را البّته  سایرین قرار گیرد، انجام نمی تبعیت
 ).١١٨، ص ١٧(بحار األنوار، ج » دانند بر سبیل ندرت بر آن حضرت، جایز و ممکن می

که شیخ مفید دربارۀ شیخ صدوق و استادش، ابن ولید قمی، » مقلده«اینطور که پیداست، عنوان  -٢
 شود تا آن دو استاد بزرگ را! تر شامل می برده، متأخرین را روشنبکار 
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زان در صّحت أخبار، موافقت یچون قرآن دارد! و م یعالوه بر تواتر در اصل آن، ُمعاضد

ٓ  َما إِ�َّ  ٦ تَنَ�ٰٓ  فََ�  رِئَُك َسُنقۡ ﴿. خداوند متعال فرموده: )١(باشد یقرآن م ۚ ٱ ءَ َشا ُ  ۥإِنَّهُ  �َّ
م تا یتو را [به قرآن] خوانا گردان یبزود« ]٧ -٦: األعىل[ ﴾٧ َ�ٰ َ�ۡ  َوَما رَ هۡ �َۡ ٱ لَمُ َ�عۡ 

 ». ینکفرمواش ن

ا﴿و جوان ھمراھش فرموده:  یو دربارۀ حضرت موس  �َِسَيا نِِهَمابَيۡ  َمعَ َ�ۡ  بَلََغا فَلَمَّ
پس ھنگامی که به محل برخورد دو دریا رسیدند، ماھی خود را « ]٦١هف: ك[ال ﴾ُحوَ�ُهَما

 ».[که برای خوردن فراھم کرده بودند] از یاد بردند

ردم کچه فرمواش  مرا بدان« ]٧٣هف: ك[ال﴾ �َِسيُت  بَِما ِ� تَُؤاِخذۡ  َ�  قَاَل ﴿ ز:یو ن
 .)٢(»نکبازخواست م

س از نقل اخبار سھو و استدالل بر عدم صدور پدر بحار األنوار  یو لذا عالمه مجلس
األخبار عىل صدور السهو اإلشكال لداللة كثري من اآليات والـمسألة يف غاية و«آن، گفته: 

مع شهادة بعض اآليات ـ و إطباق األصحاب إال من شذَّ منهم عىل عدم اجلواز †عنهم ـ 

از أخبار و  یاریرا بسیل است زکت مشیو مسأله به غا »الدالئل الكالمية عليهواألخبار و
ان ُجز یعیأصحاب ما ش یعلما یات قرآن بر صدور سھو آن بزرگواران داللت دارد ولیآ

ن موضوع، بر یبر ا یالمکث و دالئل یو احاد یات إلھیآشان، به رغم شھادت یاز ا کیاند
 .)٣(شان اتفاق دارندیز نبودن سھو بر ایجا

»»  ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فدعوه«روایت شده:  ‡و ائّمه  صچنانکه از پیامبر  -١
 ».کنید و نپذیرید آنچه موافق قرآن است بگیرید و بپذیرید و آنچه مخالف قرآن است ترک«

 ایم. د مرتضی را در صفحات گذشته آوردهدربارۀ این آیه قول سی -٢
 ..٣٥١، ص ٢٥. ونیز ج ١١٩و ١١٨، ص ١٧بحار األنوار، ج  -٣

 

                                           



 

 )ره( بررسی وجوه طعن شیخ مفید

ه ظھر بود کان در آن نماز [یاختالف راو«ه گفته بود: کد یخ مفیاّما طعن اول ش -۱
د، یخ مفیچون ش یسکاز جانب  »ث مزبور!یاست بر وھن حد یلیا عشاء] دلیا عصر ی

ه اختالف در نفس خبر کاست  یجاب وھن وقتیرا اید!! زینما یب میآور و عج شگفت
س اختالف پاظھار داشته،  یه وکچنان باشد  باشد، نه در خارج آن! و اگر موضوع، آن

طعن در آن نماز د موجب یدام نماز است؟ باک» صالة وسطى«ه کن یأّمت در باب ا

» دیمف«ه ک ی، اختالفیدر قرآن وارد شده است! از طرف» یصالة وسط«ه ک نیگردد، با ا
وجود ندارد و  یخاّصه اختالف یان علمایعاّمه است! و م یان علمایر نموده در مکذ

الفقه «و خبر » سماعة بن مھران«ه خبر ک بوده، چنان» نماز ظھر«ه: کاند  قائل یجملگ
 لت بر آن دارند.دال» الّرضوي

ه داللت بر کاست  یزیه اظھار نموده: در خبر، چکد یخ مفین طعن دّوم شکل -۲
تمام  یه وک د! به لحاظ آنیآ یبه نظر م یتر از أول بیند! عجک یبودن آن م یساختگ

أخبار خاّصه را رھا ساخته و استناد به خبر عاّمه نموده، و لذا طعن در آن خبر را 
چ یھ» كلُّ ذلك مل يكن«ه جملۀ کموجب طعن در اخبار خاصه قرار داده است! حال آن 

 یه وقتکھا آمده است  ه در آنکست؛ بلیخبر خاصه موجود ن یکدر  یدام نبود، حتک
از  ص! آن حضرت یعت گزاردکگفت: شما دو ر صامبر یپبه » نیذو الشمال«
ن را یشان ھم قول ذو الشمالیس اپق خواست، یبودند، تصد یشت سر وپه کگران ید
 .ردند!کد ییتأ

ليس جيوز عندنا و عند الـحشويه الـمجيزين «ه گفته: ک» دیمف«رو سخن  نیاز ا

ه سھو را که یدۀ حشویدۀ ما و ھم به عقیبه عق« »قد كذب صالسهو أن يكون  صعليه
ن باب یدر ا یمحل» دیامبر دروغ بگویپه کست یز نیشمرند، جا یز میامبر جایپ یبرا

ه ک یسانکاند از:  ه عبارتکه (ید به حشویدن صدوق و ابن ولینام یندارد! و برا
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ه یخ، اخباریره و تارینند، اگرچه قدما به اھل سک یه میر به أخبارین، از آنان تعبیمتأخر
ن آثار یاز آن دو عالم بزرگ، از ناقد یکرا ھر یوجود ندارد! ز یگونه وجھ چیگفتند) ھ یم

بصائر «ن، یَد یخالد بن عبد الله، اصل َز » تابک«مانند:  یو اخبار ھستند، مثًال آثار
» محمد بن سنان«ات یاند! و از روا ردهکت نیسعد را روا» منتخبات«صفار و » الدرجات

ط بوده و از یچه شامل غلو و تخل شان، آنیمثال او ا» ابن جمھور«و » ابن أورمه«و 
ا تفرد بوده است، یس یط و تدلیغلّو و تخل یه حاوکچه را  آن» نهیُسم یأب«ات یروا

چه  ثالثه است] آن ۀه جزء ستکونس بن عبد الرحمان [یتب کز از یاند! و ن ردهکاستثناء 
محمد بن أحمد «ت کنوادر حات یباشد، جدا نمودند! و از روا یبدان متفرد م یدیرا ُعب
 ه عبارت اند از:کرا استثناء نمودند  یریثکجمع » ییحیبن 

، یوأبو عبد الله الجامور یی المعاذیحی، محمد بن یمحمد بن موسی الھمدان
، یشابوریالن یوسف بن السخت، و وھب بن منّبه، أبو علی، ویاریأبوعبد الله الس

 ی، أحمد بن ھالل، محمد بن علیدیلعب، ای، اآلدمیی الواسطیحینه، أبو یأبوسم
ی بن یحی، أحمد بن ی، عبد الله بن أحمد الرازی، عبد الله بن محمد الشامیالھمدان

، محمد بن ھارون، محمد بن عبد الله بن مھران، الحسن یر الرقید، أحمد بن بشیسع
 وسف بن الحرث (الحارث)، وعبد الله بن محمدی، ک، جعفر بن محمد بن مالیاللؤلؤ

 .)١(یالدمشق
چ یه ھکب است یعج«باشد:  یش، سخن او در آخر گفتارش میپزتر از یو شگفت انگ

ش یسخن خو ینشد و برا صن متوجه سھو آن جناب یدیزاران بجز ذو الگاز نماز یک
م بر غلط و نقض، و برداشتن ک، در حیعینفر ش یکر و عمر را شاھد گرفت: و اگر کابوب

و  یف الرأید، شخص ناقص العقل، ضعیث اعتماد نمایحدن ی، بر اصامبر یپعصمت از 
 ».شان ساقط گشته!!یف از ایلکه تکوانگان است یاز جملۀ د

ث عامه اعتماد یه ما به حدکرواست  یان داشته، در صورتید بیخ مفیه شکچه  ھمۀ آن
چ یم و لذا ھیه دارکیه گذشت تک یه بر اخبار متعددکم، بلیردکه اعتماد نکم یرده باشک
 ست.یور نکان مذید متوجه آن اخبار و راویخ مفیش یھا ھا و مذمت دام از جرحک

اش اگر به ک یھاست! و ا ن مغالطهیتر موده، از زشتیپخ یه شک یقیاّما راه و طر

انصافًا چنین وسواسی در نقد أخبار و روایان آنھا در خور تقدیر است! و نشان دھندۀ عمق  -١
 باشد. بھای نبوی می احساس وظیفه نسبت به آثار گران
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ه] یحضره الفقی[در من ال » د األعرجیسع«ث یرده ال أقل به حدکاخبار خاّصه مراجعه ن
 .نمود! یتفا مکا

د در مورد اختالف اھل حجاز و عراق در آن نماز وارد یخ مفیاّما طعن سّوم ش -۳
 ینمازش را اعاده نفرموده و به ادعا صاھل حجاز، آن حضرت  یه به ادعاکشده 

بند  یاپث ین حدیعه، به ایس از شکلم در نماز! و ھرکاھل عراق، اعاده فرموده، به علت ت
در  صامبر یپلم کمن تث، متضیرا حدیگردد، طبق مذھب اھل عراق رفتار نموده؛ ز

شت سرش و سؤال از پاز قبله به طرف اشخاص  یگرداندن و ینماز به طور عمد، و رو
ن موارد موجب اعاده است، یه اکعراق متفق ھستند  یباشد! و فقھا یقت ماجرا میحق

بنا نھاد و إعاده نفرموده  یبر مامض صامبر یپه کن است یث، متضمن ایاما حد
 است(انتھی).

 کث عامه تمسیرا صدوق به حدیاست! ز یاول یتر از دوتا بیخ عجیش ن طعنیا
در نماز  صالم آن حضرت کعه به مذھب اھل عراق رفتار ننموده و ینجسته و ش

الم و سخن گفتن، اگر به گمان فراغت از نماز باشد از نوع کرا ینبوده است! ز یعمد
سراغ ندارم.  یه، اختالفیمطائفه اما یان علماین مسأله میالم سھو است؛ و من در اک
 دام عّزه). یخ شوشتریان سخن جناب عالمه شیاپ(

ت الله حاج یه مالحظه شد، عالمۀ توانا و دانشور نامدار خطۀ شوشتر آک چنان
د یخ مفیاالت و وجوه طعن شک، اشییو روا یخ، با دقت و مھارت در بحث رجالیش

بود  یه البته مشتک، اند ردهکابطال  یدر نماز، به خوب صامبر یپرا بر اخبار سھو 
 .نمونۀ خروار و در حد گفتار ما!

ات یروا یل رجال و بررسیرداختن به جرح و تعدپ یه به جاکاما بھتر آن است 
د در یار! و شایت انعطاف بسیبا قابل یاست طوالن یا ه رشتهکن باب [یمختلف در ا

] به اصل یاست اختالف یامره کرا به دست ندھد، به علت آن  یجۀ قطعیت نتینھا
م، یفرا خوان کمکنه به ین زمینات را در ایات بیناه برده و آپتاب خدا کت ظواھر یحج

 .م!!یُبر بزن انیگر میو به عبارت د
گاه  ‡ عظام یایه انبکآن است  یایگوناگون، گو یھا ات قرآن در سورهیآ

آنھاست! و  یبشر یگژیت و وین امر، راجع به خاصیشدند و ا یان میخوش نس دست
شان راه یدر ا یق أولیگردد، به طر یان محسوب میر مجموعۀ نسیه زکمسلمًا سھو 

 باشند: یر قابل طرح و دقت نظر میات زینۀ فوق، آیداشته است. در زم
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ٰ  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َ�ُقوَلنَّ  َوَ� ﴿ -۱ ٓ  ٢٣ َغًدا لَِك َ� ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ �ََّك  ُكرذۡ ٱوَ  �َّ  إَِذا رَّ

ه من فردا آن را انجام ک یز مگویچ چیو زنھار دربارۀ ھ« ]٢٤ ،٢٣هف: ك[ال ﴾�َِسيَت 
ه إن شاء الله ک[ ینکبخواھد و چون فراموش  یاگر] خدا ییه [بگوک خواھم داد مگر آن

و اسباب  یتاب علوم قرآنکه مشھور است و در ک چنان». نکاد ی] پروردگارت را ییبگو
نه فرستادند تا یتاب مدکاھل  یرا نزد علما یسانکش یر وارد شده قرینزول و تفاس

ند، و آنان به یطرح نما صرسش و امتحان از حضرت محمد پ یرا برا یسؤاالت
. )١(دینکسؤال » نیذو القرن«و » ھفکاصحاب «فرستادگان گفتند: از او در مورد 

فردا دربارۀ «» عنها غداً سأخرب�م «ن فرستادگان فرموده بود: یاسخ اپدر  صامبریپ
نفرمود و (إن شاء الله)  یت إلھیول به مشک! و آن را مو»ھا به شما خبر خواھم داد آن

روز به  ۴۵تا  ۳از  یاند نزول وح ه گفتهکامد و چنان ین یآن روز وح ینگفت! فردا
 گشت.  یسخت دچار اندوه و ناراحت صامبر یپن فترت، یجۀ اید؛ و در نتیر انجامیتأخ

ات، شروع به آموزش یآنھا، خداوند در خالل آ یھا رسشپو شرح  یاز نزول وح سپ
نده بدون یدر آ یارکا انجام ی یزیداد از گفتن چ ینموده او را بر حذر م صامبر یپ
اد ی، پروردگارت را یردکد: ھرگاه فراموش یفرما یبه اراده و خواست خداوند، و م یاکات
رده بود و خداوند آن کی را فراموش یآن عبارت استثنا صامبر یپه کن! مسلم است ک

 گوشزد نمود. ص یرا به و
 یشرط یا هیقض یردکھرگاه فراموش » إذا نسيتَ «د: یوگب یسکن است کحال مم

ان یافته و آن حضرت دچار نسین شرط تحقق یا یه حتما زمانکست یاست و معلوم ن
ه: کن است یدچار نشده است! جواب ا یگاه به فراموش چیامبر ھیپه کشده باشد، بل

د اگر یینجاه سال دارد بگوپش از یه بک یسکه شما به کمانند آن است  ین سخنیچن
را او ھرگز ید، زینکق بر محال یتعل یعنین! کالت خود را دنبال یتحص یجوان شد

 .جوان نخواھد شد!
دانسته  یچرا او نم د نمود،ید ـ معاذ الله ـ در علم خدا تردیان بایلذا بر اساس آن ب

ر پُ داده است!!  یبه و یمورد یر بکند، و تذک یگاه فراموش نم چیھ صه محمد ک
و  یعیطب یامر صآن حضرت  یان را برایمتعال بروز نس یه خداکواضح است 

 اند. را ھم افزوده» روح«برخی  -١
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 فرموده است. یاد آوریر و کرا امر به ذ یرو و نیقرار داده بوده، از ا یقطع

ا﴿ ۀیل آی، ذ»انیمجمع الب«قدر ر گرانیصاحب تفس یمرحوم طبرس -۲  �مَّ
يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ و اگر « ]٦٨[األنعام:  ﴾٦٨ لِِم�َ ل�َّ

ه ک نیبعد از ا». نیاران منشکگر با گروه ستمی، دیادآوریس از پاد تو ببرد، یطان از یش
ن یآورد و ا یم ÷اء و ائّمه یه بر انبیه در جواز تقیرا در بطالن قول امام یال جبائکاش
رده و کال را رّد کست، آن اشیز نیاء جایان بر انبیه نسکاند  ه قائلیگفته: امام یه وک
ز یبر امام جا یه را در صورتیه تقیست، و امامیح و درست نین ادعا صحیسد: اینو یم
لف را به علم که مکه به مسأله وجود داشته باشد یه در آن، داللت قطعکدانند  یم

ه به جز ک یا ند. اما در مسألهکر امام از خود رفع شبھه یلۀ غیبرساند و بتواند به وس
ق و از جھت امام نباشد، یبر آن ُجز از طر یلیشود و دل یم دانسته نمکگفتۀ امام، آن ح

غمبر و امام یپه کچه  ان در آنیست! و اما سھو و نسیز نیه جایدر آن صورت بر امام تق
ز یان را جایشان سھو ونسیا یه برایه آن را انجام دھند، امامکمأمورند از جانب خدا 

ه منجر به إخالل به ک یمادام -ان را یه سھو و نسیھا، امام آن یشمارند، اما در سوا ینم
ان ینس ه سھو ویه امامکن است کداند، چگونه مم یز میجا ‡آنان  یبرا -عقل نشود 

دانند، و خواب و  یز میشان جایرا بر ا یھوش یه خواب و بکن یز نشمارند، و حال ایرا جا
ان را بر یه سھو و نسیه گفته: امامکـ  یاست، و ظّن جبائ» سھو«ز از قبل ین یھوش یب

نِّ ٱإِنَّ َ�ۡعَض ﴿است! و  یدانند ـ ظن فاسد یز نمیغمبر و امام جایپ ان یاپ( ﴾إِثۡمٞ  لظَّ
 ).یطبرسسخن 

َهاَ�ٰٓ ﴿ -۳ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  ِجَكۚ َ�ٰ أ  َ�ُفورٞ  �َّ

تو  یچه را خدا برا ھمسرانت، آن یخشنود یامبر چرا برایپ یا« ]١م: ي[التحر ﴾١ رَِّحيمٞ 

ُ ٱ َ�َفا﴿ ».؟ینک یرده [بر خود] حرام مکحالل  ذِنَت  لِمَ  َعنَك  �َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َح�َّ  لََك  يَتََب�َّ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لَمَ َوَ�عۡ  َصَدقُوا ش از یپاز تو در گَذَرد، چرا  یخدا« ]٤٣[التوبة:  ﴾٤٣ ِذ�ِ�َ َ�
به  یان را بشناسیار شود و دروغگوکاند بر تو آش ه راست گفتهکرا  یسانکه [حال] ک آن

ن ـ یه متأخرژیعه ـ به ویش یه علماک» ؟یعدم حضور در جھاد] رخصت داد یآنان [برا
» سھو« یأول کا تریم آیرسپ یار خوب! میند! بسینما یم یأول کھا را حمل بر تر آن

 .ست؟!ین
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�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ۥُ�ُ قَوۡ  ِجُبَك ُ�عۡ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ -۴ َ ٱ ِهدُ َو�ُشۡ  َيا�ُّ َّ�  ٰ  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  َما َ�َ
َ�ُّ  وَُهوَ 

َ
ن جھان یا یه در زندگکھست  یسکو از مردم  ]٢٠٤[البقرة:  ﴾٢٠٤ َصامِ ۡ�ِ ٱ �

رد و حال یگ یه در دل دارد گواه مکچه  آورد و خدا را بر آن یگفتارش تو را به شگفت
 ن دشمنان است.یتر ه او سختک آن

َ�ُّ ﴿ه به گفتۀ خداوند ک یسکگردد،  یه مالحظه مک چنان
َ
است، با گفتار  ﴾َصامِ ۡ�ِ ٱ�

 .ند!ک یم» سھو«ت از یاکن حیرا به اعجاب واداشته و ھم صامبر یپش یخو
ان، مبّراست! ینقائص، از جمله سھو ونس ۀیلکه از کاّما فقط خداوند متعال است 

 د:یفرما یقرآن مه ک چنان

) یموس«( ]٥٢[طه:  ﴾٥٢ يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ  ٖب� كَِ�ٰ  ِ�  َرّ�ِ  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  قَاَل ﴿
ند و نه ک ینزد پروردگار من است، پروردگار من نه خطا م یتابکگفت: دانش آن در 

 ».ندک یفراموش م

. المُ السَّ  وَ

إِلَيْهِ أُنِيبُ  لْتُ وَ كَّ يْهِ تَوَ لَ فِيقِي إِال بِاهللاِ عَ وْ ا تَ مَ  وَ
 ھـ.ش.۱۳۷۳اسفند ماه 

*** 

 

 



 

 مصادر کتاب

 میرکقرآن 

 ریکتب تفس
 یان فیمجمع الب«ھـ)،  ۵۴۸ن اإلسالم أبو علی فضل بن حسن (ی، أمیطبرس -۱

 م. ۱۹۹۵ھـ/ ۱۴۱۵للمطبوعات،  یروت، مؤسسة األعلمی، ب۱ط» ر القرآنیتفس
ر یتفس یان فیالتب«ھـ)، ۴۶۰أبو جعفر محمد بن حسن ( هفیخ الطای، شیطوس -۲

 ھـ.۱۳۶۵)، یگسن پا، تھران (چ»القرآن
تاب، ک، قم، مؤسسة دار ال۳، طیر قمی؟)، تفسسّوم (قرن یم قمیبن إبراھ یعل -۳

 ھـ۱۴۰۴
 یسمرقند یوفک یمیاش تمیخ أبو النضر محمد بن مسعود بن عی، شیاِش یع -۴

 .هیإسالم هیعلم هتبکھران، مت، »یاشیر عیتفس«ھـ)،  ۴قرن (
ر یتفس یف یالصاف«ھـ) ۱۰۹۱محمد بن مرتضی ( ، مال محسنیاشانکض یف -۵

 .هیإسالم هتبکھران، مت، »یالم الله الوافک

 آن شروح خبار وات و ایرواکتب 
شرح «)، ه ۶۵۵( یالحسن مدائن ید بن أبین عبد الحمید، عز الدیحد یابن أب -۱

 ].جلد ۲۰[ق. ھـ.۱۳۷۸، مصر، »نھج البالغة
 ». المسند«ھـ)، ۲۴۱( یبانیأحمد بن حنبل، أبو عبد الله ش -۲
 ».یح بخاریصح«ھـ)،  ۲۵۶( بخاریل ی، محمد بن إسماعیالبخار -۳
إثبات الھداة بالنصوص «ھـ)، ۱۱۰۴خ أبو جعفر محمد بن حسن (ی، شیُحّر عامل -۴

 ».والمعجزات
ر بھادر. یأم یگسن پا، چ»عةیل مسائل الشریعة إلی تحصیوسائل الش«، ____ -۵

 ھـ.۱۴۰۹ران یت، قم، إیآل ب ۀمؤسس پاچا ی



 ١٥٥    بحث در اختصاص علم غیب به خدا  -١

 ».النوادر«ھـ)،  ۵۷۳ن (ی، قطب الدیراوند -۶
 از» نھج البالغة«ھـ) ۴۰۶ن بن موسی (یأحمد حس ی، محمد بن أبیف رضیشر -۷

صالح، قم،  یتر صبحکق دیتحق ÷طالب  یبن أب ین علیر المؤمنیالم أمک
 انتشارات دار الھجرة.

، ۲ط، »نیمال الدکإ«ھـ)، ۳۸۱( یه قمیبن بابو یخ محمد بن علیصدوق، ش -۸
 ھـ.۱۳۹۵، هیتب اإلسالمکقم، دار ال

 ھـ.  ۱۴۰۴، هیإسالم هتبک، تھران، م۴، ط»یأمال«، ____ -۹
 .یتبة داورک، قم، م»علل الشرائع«، ____ -۱۰
روت، یب پاچا ی. یگسن پاھران، چت» ÷ون أخبار الرضا یع«، ____ -۱۱

 ھـ.۱۴۰۴
، قم، موسسه انتشارات ۲ط ایصدوق.  تبهکم، قم، »دیتاب التوحک«، ____ -۱۲

 ھـ.۱۳۹۸ه قم، ین حوزه علمیجامعه مدرس یاسالم
ن حوزه یجامعه مدرس یموسسه انتشارات اسالم، قم، »األخبار یمعان«، ____ -۱۳

 ھـ. ۱۴۰۳، ه قمیعلم
 ھـ.۱۴۰۳، قم، ۳، ط»هیحضره الفقیمن ال «، ____ -۱۴
، قم، ۲، ط»بصائر الدرجات«،  ھـ)۲۹۰صفار، محمد بن حسن بن فروخ صفار ( -۱۵

 .  ھـ۱۴۰۴،  یمرعش یالله نجف تیتابخانه آکانتشارات 
، ۴، ط»امکب األحیتھذ«أبو جعفر محمد بن حسن، فه یالطاخ ی، شیطوس -۱۶

 .یشمس یھجر ۱۳۶۵ة، یتب اإلسالمکتھران، دار ال
 ».هیسجاد ی هفیصح«، ÷ ن، امام سجادین العابدین زیبن حس یعل -۱۷
» یافکال«ھـ)، ۳۲۹( یراز ینِ یلَ کعقوب بن إسحاق ی، محمد بن ینِ یلَ ک -۱۸

 ھـ.ش.۱۳۶۵ة، یتب اإلسالمک، تھران، دار ال۴)، طة(األصول والفروع والروض
ح ی: تنقیو یتاب رجالکھمراه ». (ةیعلم الدرا ية فیمقباس الھدا«، یمامقان -۱۹

 ).شده پاچ، المقال
 یگسن پاچ» بحار األنوار«ھـ)،  ۱۱۱۱( ی، محمد باقر بن محمد تقیمجلس -۲۰

 . جلد ۱۱۰ درھـ ۱۴۰۴الوفاء،  ةروت، مؤسسیب پاچا یز)، ی(تبر ینامپک
تاب ک قیتحق (شرح و». شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف«، ____ -۲۱

 ).ینِ یلَ ک» یافک«

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٥٦

 ، تھران. یفرھنگ و یز انتشارات علمکمر» ثیمعرفة الحد«، یمحمد باقر بھبود -۲۲
 ».اتیأشعث«ھـ)،  ۴محمد بن محمد بن أشعث (قرن  -۲۳
 ».هلیاألخبار الدخ«ھـ)، ۱۴۱۵( یْوْشَترِ اظم ُش کخ محّمد یشفرزند  یتقمحمد  -۲۴
 ».ح مسلمیصح«ھـ)، ۲۶۱( یسابورین یریمسلم، مسلم بن حجاج قش -۲۵
ْعَمان عید، شیمف -۲۶ ِد ْبِن نُّ ُد ْبُن ُمَحمَّ  ».یأمال«ھـ)،  ۴۱۳( یبغداد یبرکخ ُمَحمَّ
 کمستدر«ھـ)، ۱۳۲۰( یمازندران ین بن محمد تقیرزا حسیم ،یطبرس ینور -۲۷

 .یگسن پا، چ»وسائلال
، یواسط سپس یوفکموالھم، أبو خالد  یھاشم ی، عمرو بن خالد قرشیواسط -۲۸

 اة.یتبة الحکروت، دار می، ب»دیمسند امام ز«)، افتیوفات  ھـ؟۱۶۰و  ۱۵۰ن ی(ب

 کتب رجال
 ۀ، نشر مؤسس»رجال ابن داود«)، یھجر ۸ قرن، (یداود، حسن حل یابن أب -۱

 ھـ.۱۳۸۳تھران،  اهگدانش انتشارات
ھـ)، ۴۱۱( ین غضائری، أبو عبد الله أحمد بن حسیابن غضائر -۲

 ھـ.۱۳۶۴ان، یلی، قم، مؤسسه اسماع»یغضائر ابن  رجال «
» ق أحوال الرجالیتحق یمنھج المقال ف«ھـ)،  ۱۰۲۱رزا محمد (ی، میسترآبادا -۳

 ھـ. ۱۳۰۶ر، چاپ تھران، یبکرجال ه معروف ب
ق: محمد صادق یتعل ق وی، تحق»ةیالفوائد الرجال«ھـ)، ۱۲۱۲(د یبحر العلوم، س -۴

 یھجر ۱۳۶۳تبة الصادق، ک، تھران، م۱ن بحر العلوم، طیبحر العلوم، حس
 .یمسش

 .ھـ۱۳۷۹، تھران، »قاموس الرجال«ھـ)،  ۱۴(قرن  یخ محمد تقی، شیتستر -۵
 ].جلد ۱۱[

نقد «ھـ؟)،  ۱۰۳۱أو  ۱۰۱۵( ینین حسیر مصطفی بن حسی، آقا میتفرش -۶
 ھـ.۱۳۱۸، تھران، »الرجال

معرفة  يخالصة األقوال ف«ھـ)،  ۷۲۶وسف بن مطھر (ی، عالمة حسن بن یحل -۷
 ».الرجال

 ھـ. ۱۴۱۱، قم، دار الذخائر، »یرجال عالمة حل«، ____ -۸
، »عةیف الشیعة إلی تصانیالذر«ھـ)،  ۱۳۸۹ھـ أو ۱۳۸۸، آقا بزرگ (یھرانت -۹

 روت، دار األضواء.یم، ب۱۹۸۶ھـ/۱۴۰۶، ۲، طینیحس د أحمدی: سوششکب
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ار معرفة یاخت«ھـ)،  ۴۶۰أبو جعفر محمد بن حسن ( هطائفالخ ی، شیطوس -۱۰
 ».الرجال

 .ۀوتکلک، چاپ »الفھرست«، ____ -۱۱
 .یرداماد األسترابادیق میح وتعلی، تصح»یرجال الطوس«، ____ -۱۲
ار معرفة یاخت«ھـ)، ۳۵۰ یحوال وفات:ز (ی، محمد بن عمر بن عبد العزیشک -۱۳

 انتشارات  ۀچاپ مشھد، مؤسس ایربالء، ک، چاپ »یشِّ کرجال « ای» الرجال
 .یق حسن مصطفویھـ، تحق ۱۳۴۸، اه مشھدگدانش

أحوال  یح المقال فیتنق«ھـ)،  ۱۳۵۱أو  ۱۳۵۰خ عبد الله (ی، شیماَمَقان -۱۴
 ).جلد ۳در ( یگسن پا، چ»الرجال

، چاپ »الرجال«ھـ)، ۴۰۵( یأحمد بن علل أبو العباس یخ جلی، شینجاش -۱۵
، ه قمین حوزه علمیجامعه مدرس یموسسۀ انتشارات اسالم، قم، ۵. وطیبمبئ

 ھـ.۱۴۱۶

 کتب عقائد وکالم وفقه
 ، قم.»نصوص امامت یا بررسی شاھراه اتحاد«قلمداران،  یدر علیح -۱
 ، قم.»ات)کان در اقتصاد قرآن (زیق عریمقدمه حقا«قمداران،  یدر علیح -۲
ن بن موسی یبن حس یف أبو القاسم علید مرتضی علم الھدی، شریس -۳

 ». اء واألئمةیاألنب ةیتنز«ھـ)، ۴۳۳(
، ۲ب، طیخط ینیعبد الزھراء حس ق:یتحق، »اإلمامة یف یالشاف«، ____ -۴

 م.۲۰۰۶ھـ/۱۴۲۶، الصادقتھران، مؤسسة 
 ،»ةین اإلمامید یعتقادات فاال«، یه قمیبن بابو یخ محمد بن علیصدوق، ش -۵

 عشر). یشرح باب حادتاب ک ھمراه( یگسنپاچ
ق یمقدمه و تحق، »یص شافیتلخ«خ أبو جعفر محمد بن حسن، ی، شیطوس -۶

 .یھـ شمس ۱۳۸۲ن، ین بحر العلوم، قم، مؤسسة انتشارات محبید حسیس
نقض بعض  ینقض مثالب النواصب ف«خ، ی، شیراز ینیل قزویعبد الجل -۷

 .ی، انتشارات أنجمن آثار مل»فضائح الروافض
د حسن یجواھر -۸  یالم فکجواھر ال«ھـ)، ۱۲۶۶( یخ باقر نجفیش فرزند، محمَّ

، تھران، دار ۲، طیخ عباس قوچانیق شیق وتعلی، تحق»شرح شرائع اإلسالم
 م.).۱۹۸۶( یشمس یھجر ۱۳۶۵، هیتب اإلسالمکال
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ْعَمان عید، شیمف -۹ ِد ْبِن النُّ ُد ْبُن ُمَحمَّ  أوائل«ھـ)، ۴۱۳( یبغداد یبرکخ ُمَحمَّ
 ز.ی، چاپ تبر»المقاالت

 ».ون والمحاسنیالفصول المختارة من الع«أو » ون والمحاسنیالع«، ____ -۱۰
 ».ح االعتقادیتصح« ای» ةیح اعتقاد اإلمامیتصح«، ____ -۱۱

 مناقب طبقات و سیر و تراجم و خ ویتار کتب
 ای» الغارات«ھـ)، ۲۸۳( یوفک، أبو اسحق یم بن سعد بن ھالل ثقفیإبراھ -۱

/ ـھ۱۴۰۷روت، دار األضواء، یب پاتھران أو چ پا، چ»االستنفار والغارات«
 ب. یخط ینید عبد الزھراء حسیس قیتحقم ۱۹۸۷

دن، ی، ل»بریکالطبقات ال«ھـ)،  ۲۳۰( یاتب واقدکابن سعد، محمد بن سعد  -۲
 ھولند.

ۀ ، قم، مؤسس»طالب یمناقب آل أب«ھـ)، ۵۵۸، (یابن شھرآشوب مازندران -۳
 ھـ.۱۳۷۹ عالمه، یانتشارات

ة یالبدا«ھـ)،  ۷۷۴( یر دمشقیثکل بن یر، حافظ أبو الفداء إسماعیثکابن  -۴
 ھـ.  ۱۳۵۱، ه، قاھر»ةیوالنھا

ات یل اآلیتأو«،  ھـ)۹۴۰ ینی (حوالین علی حسید شرف الدیاسترآبادی، س -۵
جامعه  ی، موسسه انتشارات اسالم، قم۱، ط»فضائل العترة الطاھرة یالظاھرة ف

 ھـ.۱۴۰۹، ه قمیه علمن حوزیمدرس
نة معاجز یمد«ھـ)، ۱۱۰۹أو  ۱۱۰۷( یمان البحرانید ھاشم بن سلی، سیبحران -۶

ر یزق یتحق تۀیمکق ی، تحق»عشـر ودالئل الحجج علی البشـر یاألئمة االثن
 ھـ. ۱۴۱۵، هیمعارف إسالم ۀ، قم، مؤسس۱م، طیرکفارس حسون  یرستپسر

مشارق «)، زنده بود یقمر یجرھـ۸۱۳ در سال( ی، حافظ رجب برسیبرس -۷
 م.۱۹۹۹ھـ/۱۴۱۹للمطبوعات،  یروت، مؤسسة األعلمی، ب۱، ط»نیقیأنوار ال

 .ه، چاپ قاھرکخ األمم والملویر، تاری، أبو جعفر محمد بن جریطبر -۸
 ه.یاسالم یتابفروشک، قم، »منتھی اآلمال«خ محدث، ی، شیعباس قم -۹

ھـ)، ۱۱۲۰( ینیحس یرازید مدنی شی، سیخان بن معصوم شوشتر یعل -۱۰
 ».عةیطبقات الش یعة فیالدرجات الرف«

مروج الذھب ومعادن «ھـ)، ۳۴۶( یھذل ین بن علیبن الحس ی، علیمسعود -۱۱
 ھـ.۱۳۴۶، چاپ مصر، »الجوھر
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 ی، قم، المؤتمر العالم»معرفة حجج الله علی العباد یاإلرشاد ف«خ ید، شیمف -۱۲
 ھـ. ۱۴۱۳د، یخ المفیللش

ق عبد السالم محمد ھارون، ی، تحق»نیوقعة صف«، ینصر بن مزاحم منقر -۱۳
 .هقاھر
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 [مقدمه]

ت و یت و رازقیگانه و در خالقیت یه در الوھکش پرورگار جھان را یسپاس و ستا
معاون و مشاور و  یر امور خلقت بیر و در تدبیو نظ یکشر یت بیاء و اماته و معبودیحا

ن و یمرسل ءاینبان و یمقّرب ی   هکاز مالئ یدگان ویر است و احدی از آفرینائب و وز
گاھیسرار و علم غاتش راه و بر یم خالقین را در حریصالح یایولا ست. و اگر ین یبش آ

ده است یو پوش یه علمش بر عاّم مخفکشونده  ایاز شده  یو اثر ندهیاز آ یخبر یگاھ
 یقیبر رسالت او و تصد یبالغ شود تا حّجتاعالم و اخاّص  یبر رسول یوح ی هلیبه وس

 ی هیله پاین وسیدگار جھان بر عموم بندگان تا بدیاست از آفر یبر نبّوتش باشد، لطف
د و گرنه ید نماییق و تأیت و تصدیم و تثبکآن رسول را مح یو منصب رھبر یغمبریپ

ی ورود و  اجازه یا دهیچ آفریبه ھ یامتناھن یایبرکداشت  و پاس یرت الھیدورباش غ
دھد، و  یات نمیبینونات و غکم ۀسرا پرد ات ویاه أسرار و خفگقدخول در مرز ُقُر 

 ی افتن به نھانخانهیخام با پروبال أوھام به قصد دست  ین آرزویه به چنک ینیاطیش
 یرھایم أسرار با تیرند مرزداران إقلیده اوج گیشکر، تنور یب به جانب آسمان تقدیغ

ت ذّلت و خسران به مبدأشان ھابط و یرده با نھاکشھاب آنان را آماجگاه ثاقب جانسوز 
 ند.یساقط نما

ش، راه یخو یجود و رسالت أبدیه با وجود ذکغمبر محمود یو درود نامحدود بر پ
ق استحمار و استغالل را مسدود نمود. نه تنھا یو اضالل و طر یبیھرگونه مردم فر

از  یا خت و شالودهید ریاز توح یا هیه پاکرد بلکران یھا را و خانه ست وبتکھا را ش بت
عت او مشروب یشر ربایاز جو یه قدم در شرع او نھد و به دمکس که آن کند کآن اف

 ابد.یاو راه ن ی هلیدر مخ یال خدا سازیو خ یبت پرست ی هشیشود ھرگز اند
اھل دانش و  یت و صورتش دھشت افزاینش و ماھیآفر ۀه وجود مقّدسش زبدکاو 

ش از یخدا ب یه به بندگکنش است خودرا آن چنان متواضع و فروتن نشان داد یب
شه خواستند او را به یاز چرب زباناِن تمّلق پ یا ه عّدهک نیت نھاد و ھمیرسالتش اھّم 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٦٤

ال تَْرَ�ُعوِ� «ند، فرمود: یستودند، بستا یش را مید و بزرگان خویده صناک یمدح و ثنائ
 
ً
ْن َ�تَِّخَذِ� نَبِّيا

َ
ْبَل أ

َ
ََذِ� َ�ْبداً �  اختَّ

َ
إِنَّ اَهللا َ�َعاىل

َ
ْوَق َحيقِّ ف

َ
چه سزاوار من است  مرا از آن« »ف

ه مرا به ک ش از آنیرفت پیپذ یمرا به بندگ –و تعالی کتبار–د، ھمانا خداوند یباالتر نبر
 . )١(»ندینبّوت برگز

ه ھر صبح کرا در تشّھد نماز مقّرر داشت  ین منصب إلھیزد مّنان ایو به فرمان ا
ه کادآور شوند ی یت و بندگیت به معبودیشگاه احدیوشام بندگان خدا او را در پ

 ۀخدا و فرستاد ۀه محمد بندکدھم  یشھادت م«» أن محمدًا عبده ورسولهوأشھد «
 ت دارد.یاو بر مقام رسالتش سبقت و مز یه شرف بندگکتا معلوم شود » اوست

از مردمان،  یا ه عّدهک ید ھنگامیگو یگاه او میخادم گاه و ب» أنس«ه ک و چنان
�َُّها « :فرمود ،نددستو» يا رسول اهللا! أنت سيدنا وذو الطول علينا«جنابش را به عنوان 

َ
يَا �

ُد ْ�ُن َ�ْبِد اهللاِ  نَا ُ�َمَّ
َ
ْيَطاُن! أ ْيُ�ْم بَِتْقَواُ�ْم َوال �َْسَتْهِو�َنَُّ�ْم الشَّ

َ
َ�ْبُد اهللاِ  ،انلَّاُس! َعل

ِ� اهللاُ 
َ
نَْزل

َ
يِت أ

َّ
يِت ال

َ
ْوَق َمْ�ِل

َ
ْن تَْرَ�ُعوِ� ف

َ
ِحبُّ أ

ُ
ُ َواهللاِ َما أ

ُ
ه ک یمردم گفتار یا«» أل َوَرُسوهل

خدا  ۀبد. من محّمد پسر بندیطان شما را بفرید، مبادا شیی) شماست بگورگفتار (سزاوا
م مقّرر داشته، باالتر یبرا أل یه خداک یدارم مرا از مقام یم. دوست نمیاو ۀو فرستاد

 .)٢(»دیببر
به  ÷اش از حضرت جعفر بن محّمد الصادق  ه از صادق عترت طاھرهک و چنان
است  دهیرس –ه صلوت اللهیعل –نیر المؤمنینش تا أمیالذھب از آباء طاھر ۀسند سلسل

 �سيدنا َوموالنا!  صإن رسول اهللا «ه فرمود: ک
ً
خرج ىلع َ�َفٍر من أصحابه فقالوا هل مرحبا

 شديداً ثم قال  صفغضب رسول اهللا 
ً
 بنبيِّنا  :صغضبا

ً
ال تقولوا هكذا َول�ن قولوا مرحبا

نزد  صرسول خدا « »السداد من القول َوال تغلوا يف القول فتمرقوا َورسوِل ر�ِّنا، قولوا
 صامبر ی. پیما خوش آمد موال و سرور یردند: اکارانش آمد، آنان عرض یاز  یگروھ

پروردگار ما  ۀامبر و فرستادیپ ید اییه بگوکد بلیین مگویجّدًا به خشم آمد و فرمود: چن
د و از ینکو در گفتار خود ُغُلّو و مبالغه مد یی. سخن را درست و استوار بگویخوش آمد

 به سند سلسلة الّذھب.١٨١ص » األشعثیات« -١
 .١٢٦اإلسالم فی القرن العشرین، ص  -٢

 

                                           



 ١٦٥    بحث در والیت و حقیقت آن -٢

 .)١(»دیحّد نگذر
ن یان ایافت و در میبه حضور پرنورش تشّرف » عامر بن صعصعه«ه وفد ک نیو ھم
ه چشمش به آن کد داشت ووج» ریابو مطرف عبد الله بن الّشخ«به نام  یوفد مرد

ی  فرستاده یا«» علينايا رسول اهللا! أنت سيدنا وذو الطول «رد: کحضرت افتاد، عرض 
ھم  در یش روینگونه ستایجنابش از ا ،»یدار یو بر ما مّنت و بزرگ ییخدا تو سرور ما

طان یسرور خداست، مبادا ش« »السيُد اهللا، ال �ستهو�نَّ�م الشيطان«د و فرمود: یشک
 .)٢(»بدیشما را بفر

نموده فرمود: من  ییجو د او را دلید و بر خود لرزیه حضرتش را دک ییو ناآشنا
 .خورد! یده مکیه گوشت خشکھستم  یه فرزند زنکستم بلیپادشاه ن

َنس بن مال«و 
َ
 أصحاب رسول اهللا «گفته است: » کأ

َ
َحبَّ إىِل

َ
ْم يَُ�ْن َشْخٌص أ

َ
 صل

رَ صِمْن َرُسوِل اهللاِ 
َ
ُموَن ِمْن ك

َ
ْم َ�ُقوُموا إيله لَِما َ�ْعل

َ
ْوهُ ل

َ
اَل: َوَ�نُوا إَِذا َرأ

َ
لَِك ، ق  یبرا« »اَهتِِه ذِلَ

ه او را ک یتر نبود اّما ھنگام زتر و محبوبیس از رسول خدا عزکچ یامبر ھیاصحاب پ
دارد و  یار را ناخوش مکن یه اکدانستند  یرا میخاستند ز یش بر نمیدند براید یم

 .)٣(»پسندد ینم
آنان  ۀسرسلسله کان بر آل اطھار و خاندان ابرارش یپا یات بیو سالم فراوان و تح

در » قاصعه«ه در خطبۀ کاست ÷  طالب یبن أب یبزرگ مرد جھان حضرت عل
 یلت فروشیو فض یه گوش به خودستائک نیدارد از ا یالبالغه، مردم را بر حذر م نھج

مُ «د: یفرما یبزرگان خود دھند و م ائِكُ َ ربَ كُ مْ وَ اتِكُ ادَ ةِ سَ اعَ نْ طَ رَ مِ رَ الـحذَ ذَ احلَ ينَ أَال فَ الَّذِ

م بِهِ قَ نَسَ وْ وا فَ عُ فَّ رَ تَ مْ وَ بِهِ سَ نْ حَ وا عَ ُ ربَّ گاه باشید، برحذر باشید؛ برحذر باشید«» تَكَ از  آ
فروشند و  یبر مکت خود) یاء به موقعکه (با اتّ ک یسانکاطاعت سروران و بزرگان شما، 

 .)٤(»شمارند یش میخود را برتراز نسب خو
است ھمواره  ھشتم بحار آمده و جلد یافک ۀضه در نھج البالغه و روک و چنان

 و نوادر راوندی. ١٨٦الجعفریات، ص  -١
 .٣٣٢، ص ١الّطبقات الکبری، ج -٢
) کتاب ٤٤، و قریب به آن در سنن ترمذی، (٢٥٠/ ص٣و ج ١٣٢/ ص٣مسند احمد بن حنبل، ج  -٣

 ).٢٧٥٤ما جاء فی کراھیة قیام الرجل للرجل، ح () باب ١٣األدب عن رسول الله / (
 ).١٩٢ی  (نھج البالغه، خطبه -٤

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٦٦

نْ «فرمود:  یم إِنَّ مِ عَ   وَ يُوضَ رِ وَ خْ بُّ الفَ ِمْ حُ ظَنَّ هبِ الِحِ النَّاسِ أَنْ يُ نْدَ صَ الةِ عِ االتِ الوُ فِ حَ خَ أَسْ

طْ  بُّ اإلِ مْ أَينِّ أُحِ نِّكُ الَ يفِ ظَ ونَ جَ كُ تُ أَنْ يَ هْ رِ دْ كَ قَ ِ وَ ىلَ الكِربْ مْ عَ هُ رُ تُ أَمْ لَسْ عَ الثَّنَاءِ وَ تِامَ اسْ اءَ وَ رَ

لِ  نَاوُ نْ تَ هُ عَ انَ بْحَ طَاطاً هللاَِِّ سُ تُهُ انْحِ كْ َ لِكَ لَرتَ الَ ذَ قَ بُّ أَنْ يُ نْتُ أُحِ لَوْ كُ لِكَ وَ ذَ دِ اهللاِ كَ مْ قُّ  بِحَ أَحَ وَ ا هُ مَ

ىلَ النَّاسُ الثَّنَ  تَحْ امَ اسْ بَّ رُ اءِ وَ يَ ِ الكِربْ ةِ وَ ظَمَ نَ العَ ي بِهِ مِ اجِ رَ خْ نَاءٍ إلِ يلِ ثَ مِ َّ بِجَ يلَ ثْنُوا عَ دَ البَالءِ فَال تُ عْ اءَ بَ

ائِضَ ال رَ فَ ا وَ ائِهَ نْ أَدَ غْ مِ رُ ْ أَفْ قُوقٍ ملَ يَّةِ يفِ حُ نَ التَّقِ مْ مِ إِلَيْكُ هُ وَ انَ بْحَ ا فَال  نَفْيسِ إِىلَ اهللاِ سُ ائِهَ ضَ نْ إِمْ دَّ مِ بُ

مُ بِهِ  لَّ وينِ بِامَ تُكَ لِّمُ الِطُوينِ تُكَ َ ال ختُ ةِ وَ لِ البَادِرَ نْدَ أَهْ ظُ بِهِ عِ فَّ تَحَ نِّي بِامَ يُ ظُوا مِ فَّ تَحَ ال تَ ةُ وَ بَابِرَ اجلَ

تَثْ  نِ اسْ هُ مَ إِنَّ يسِ فَ ظَامٍ لِنَفْ سَ إِعْ ال التِامَ قٍّ قِيلَ يلِ وَ االً يفِ حَ تِثْقَ ال تَظُنُّوا يبِ اسْ ةِ وَ عَ انَ لَ الـحقَّ بِالـمصَ قَ

قَ  قٍّ أَنْ يُ الَةٍ بِحَ قَ نْ مَ وا عَ فُّ يْهِ فَال تَكُ لَ قَلَ عَ ِامَ أَثْ لُ هبِ مَ انَ العَ يْهِ كَ لَ ضَ عَ عْرَ لَ أَنْ يُ دْ أَوْ الَ لَهُ أَوِ العَ

يَ اهللاُ فِ كْ نْ فِعْيلِ إِالَّ أَنْ يَ لِكَ مِ نُ ذَ ال آمَ طِئَ وَ قِ أَنْ أُخْ وْ يسِ بِفَ فْ تُ يفِ نَ إِينِّ لَسْ لٍ فَ دْ ةٍ بِعَ ورَ شُ نْ  مَ مِ

نَّ  لِكُ مِ مْ هُ يَ ُ ريْ بَّ غَ بٍّ ال رَ ونَ لِرَ ْلُوكُ بِيدٌ ممَ تُمْ عَ نْ أَ ا وَ امَ أَنَ إِنَّ نِّي فَ لَكُ بِهِ مِ أَمْ وَ ا هُ نْ نَفْيسِ مَ لِكُ مِ ا ال نَمْ ا مَ

دَ الضَّ  عْ لَنَا بَ دَ أَبْ يْهِ فَ لَ نَا عَ لَحْ ا صَ نَّا فِيهِ إِىلَ مَ َّا كُ نَا ممِ جَ رَ أَخْ نَا وَ سِ فُ دَ أَنْ عْ ةَ بَ ريَ
ا البَصِ طَانَ أَعْ  وَ دَ اللَةِ بِاهلُ

ى ه کردار آن است کویکداران در نظر مردماِن ن ن حاالت زمامیھمانا از بدتر«» العَمَ
من  اند. ییجو یو خواھان برتر یدار فخر فروش شان دوستیه اکن پنداشته شود یچن

 یدارم، خدا یوست مش از شما را دیدن مدح و ستاید شنیه گمان برکدارم  یخوش نم
داشتم به منظور  یرا دوست م یارکن یه نه چنانم. و اگر (به فرض) چنکرا سپاس 

اء سزاوارتراست، آن را فرونھاده و رھا یبرکه به عظمت و کخضوع در برابر حّق متعال 
شان روا یھا وششکھا و  چه بسا مردم ستودن افراد را به سبب تالش ردم وک یم
د ییبا نستایب و) زیفر الم دلکست اّما شما) مرا به (یارشان ناروا نکدانند (گرچه  یم
ھا فراغت  آن یدااد و ھنوز از یام دار ه خدا و شما بر عھدهک یخواھم حقوق یرا میز
ست به اجرا یبا یه مکھست  یز واجباتیم) و نیآرم (و به خدا تقّرب جو یام، به جا افتهین

د و ییشود، با من سخن مگو یگر گفتگو م اران ستمد ه با زمامکدرآورم. پس بدان گونه 
ّلف و تصّنع با من کد و با تینکشود، پروا م یان مقتدر حذر میروا ه از فرمانک از من چنان

م از آن یارھاکدانم و در  ینم، نمکه اشتباه ک نیرا برتر از ا را من خودیز د...ینکم ررفتا
است،   بر من از خودم با نفوذتر و مؤّثرتره که خداوند ک نیستم مگر ایمان نا(خطا) در 

ه ُجز او کم یھست یپروردگار کد. ھمانا من و شما بنده و مملویمرا از آن حفظ فرما
ر یگونه در خود تأث ه ما بدانکر دارد یست و چنان در ما نفوذ و تأثین یپروردگار
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سعادت ما بود  چه صالح و م به سوی آنیچه در آن بود م. خداوند ما را از آنیگذار ینم
نش یرت و بی، بصییناید و پس از نابیت بخشیما را ھدا یگمراھ یبرون آورد و به جا

 . )١(عطا فرمود
ه بود باز ھم یر البریمات حضرت خیه از تعلیاش صندوق علوم إلھ نهیه سک نیو با ا

 فرمود: یش منینازن عمر ی هن لحظیات حّتی در آخریمرگ و ح در اسرار خلقت و راز
» ْ لْمٌ خمَ ! عِ اتَ يْهَ . هَ هُ اءَ فَ أَبَى اهللاُ إِالَّ إِخْ رِ فَ ا األَمْ ذَ نُونِ هَ كْ نْ مَ ا عَ ثُهَ امَ أَبْحَ دْتُ األَيَّ رَ مْ أَطْ كَ ونوَ » زُ
ن مسأله (مرگ) پرداختم یا ی هدیسرار پوشااو از کند و که به جستجو و ک ییچه روزھا«
 یه دانشکھات یآن را نخواست، ھ یدگیُجز خفا و پوش –ره کجّل ذ –ن خداوند یکل

 .)٢(»ده و سر به مھر استیپوش
.... «فرمود:  یسّوم م ۀفیرد و به خلک یم ینادان و از آن اظھار هُ لُ هَ ْ يْئاً جتَ فُ شَ رِ ا أَعْ مَ

مُ  لَ عْ ا نَ مُ مَ لَ م، یدان یه ما مکچه  .... ھمانا آنیه تو ندانکدانم  ینم یزیچ«» إِنَّكَ لَتَعْ
 .)٣(»یدان یم

ه حّد وسط ک یم إلھیه از صراط مستقکب آنان یت نصیرشاد و ھدااو سالمت و 
ردگار، کفتاده ھمواره از دربار ینار نکط است بریأس و تنشیط و دور از تیافراط و تفر

 ستند.ین و گمراھان نیت خودرا خواھان بوده و از مغضوبیھدا
*** 

 .٦، حدیث١٢٣، باب ١و کافی، ج ٢١٦نھج البالغه، خطبۀ -١
 .١٥٣، و اثبات الّروضه، ص١٤٩نھج البالغه، خطبۀ -٢
 .١٦٤نھج البالغه، خطبۀ -٣

 

                                           



 

 تألیف کتاب ۀانگیز

چون بت پرستان  ین و دشمنانیظھور دچار مخالف ین مقّدس اسالم در ابتداید
ه کد یشکن ید. اّما طولیگر گردیل دیمن و بالد و قباینه و یھود و نصاری در مدیه و کم

م گشته ین متقن آن تسلیل روشن و براھین دشمنان و مخالفان در مقابل دالیتمام ا
رفتند و از یه را پذیق صلح و جزیا ال أقّل دست از مخالفت برداشته طریمسلمان شدند و 

دان یدام با سالح عقل و علم در مکچ یحّد و حصر اسالم ھ ینون دشمنان بکآن روز تا 
و خودرا مفتضح  یاند به زود زه نپرداخته و اگر پرداختهینبرد و جدال به مقابله و ست

 اند. رون رفتهیه بکست خورده و متضّرر از معرکرسوا ساخته خائب و خاسر و ش
و  یه از جھت مادک یرو و قدرتیت با تمام نین نصرانیرّش ت و مبیحین مسیمبّلغ

ار برده کبه ف اسالم یتضع یه براک یششکوشش و کع یداشته و دارند و با جم یمعنو
انجام نداده و  یارکن عرصه، یه در اکخ شاھد، و وضع حاضر گواه است یبرند، تار یو م

 اند. چاره یدرمانده و ب
ھا و  یھا و نادان یزیھا، خونر یرانیھا و و ھا، مفسده یھا و خراب ستکاما متأسفانه ش

ھا  ن و ِفَرق و طوائف آنیخود مسلم ۀلیه به وسکننده کشنده و حوادث نابود کضربات 
داشت و  یه بتوان آن را مخفکست ین یزیرد چیگ ینجام گرفته و مگر ایدکیه یعل

 ز انگاشت.یناچ
 یساعده برا یبن ۀفیسق کشتابنا یاید نبّوت بالفاصله قضایپس از غروب خورش

ه کده شد یچ یا نهیو به ھر حال زم )١(به وجود آمد صرم کاغمبر یپ ینیجانش

ساعده،  نقل  قابل ذکر است اکثریت مطالبی که راویان و علمای شیعه در مورد قضیۀ سقیفۀ بنی -١
کنند تراوش خیاالت و افکار آنھاست و حقیقت ندارد. و آنچه که در سقیفه  میان مھاجرین و  می

ال را انصار رخ داد، در ھمانجا تمام شد.  و پس از پایان ماجرا، ھیچ  یک از آنھا آن وقایع و اقو
و تا اواخر حکومت عثمان،  شمرور نکرد. و مسلمانان بعد از بیعت با ابوبکر، عمر، و عثمان 
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و وبال آن بر گردن مسلمانان ان خسارت یھمواره به محاذات زمان و تالش فتنه جو
 .بماَند! یامت اثرات نامطلوب آن ھمچنان باقیام قید تا قیمانده و ھنوز ھم و شا یباق

گر یدیکگوناگون به جان  یھا شه مسلمانان به علل مختلف و بھانهیاز آن پس ھم
 یھا یه اگر جوکاند  ن به وجود آوردهیخون یاز نبردھا ینیننگ یھا افتاده و صحنه

ز یانگ ز و نفرتیخ رگ و وحشتزب ییاینًا دریقیاند جمع گردد  ختهیگر ریدیکه از ک یخون
اند به محاسبه  ردهکگر یدیک یه صرف نابودک یل خواھد داد، و اگر اموال و اوقاتکیتش
وه و یب یران و چه زنانیو ھایی انهشه از حساب آن عاجز شود! چه خید، محاسب اندیدرآ

داد ین آتش بیگناه، در ا یه و بکیانده و چه نفوس زم و سرگردان میتی یاطفال
 .داند و بس! یاند، فقط خدا م سوخته

ن یه اکده یو وحدت عق کمشتر یه ھرگاه مبانکن است یعجب و فوق عجب در ا
نان یه اکگردد  یشود معلوم م یگر دارند، بررسیدیکِفَرق مختلف و مذاھب گوناگون با 

تاب ک یمعتقد، و دارا »ص محمد بن عبد الله« واحد و به نبّوت یخدا ۀھمه پرستند
چ یسان بوده در ھیکوات کاز صلوات و ز انھستند، اعمال و عباداتش کمشتر ۀو قبل

مذھب، با  یکن دو مجتھد یه مقّلدکست یشان آن اندازه ن اختالف یا مطلب و مسأله
 .گر دارند!یدیک

 ۀاست مسأل ین عداوت و دشمنیا یاساس ۀیو پا یاصل ۀشیه رک یا تنھا مسأله
ست و در ین نیزم یدر رو یقت آن اثریئت و حقیه امروز از ھکاست » امامت«

از خدا ھزار  یکیه کن است یمال نصر الّد  ۀشان نزاع آن دو احمق قص قت نزاعیحق
به  محال منجّر  ین دو آرزوی! و سرانجام اکصد گر یگریخواست و آن د یگوسفند م

 ن آن دو گشت!! ینزاع خونجدال و 
زتر یر جدال را خون ۀکزتر و معریان آتش عداوت را تین میچه در ا ست آنین کیش

است  ردهکن آتش را روشن ید از اّول ھم او ایشاه کدشمن است  یند دست مخفک یم
د یآ یھا بر سر مسلمانان به دست خودشان به وجود م ین بدبختیا ۀاّما ھرچه ھست ھم

ه از دشمن کاست  یسکند. و احمق ک یاز آن استفاده م یو زرنگ کیریا زز بیو دشمن ن
 .تّوقع رحم و انصاف داشته باشد!

در  یآمد شین بوده و از ھر پیمکن ھمواره در ین مبین دیا یرونیدشمنان ب

ھیچگونه اختالف قابل مالحظه و مشھودی نداشتند، بلکه ھمه متحدانه دست در دست یکدیگر 
 داده، اسالم را در تمام دنیا منتشر کردند. [ُمصحح]
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دن یه پوشکخود  یینھا رده و به مقصدکن سوء استفاده ین مسلمیندن اختالف بکاف
ان است یجھان یاسالم از منظر و مرآ کق تابنایداشتن حقا قت و مستوریحق ۀرخسار

 اند. افتهیق یتوف
نبود و اگر  ییز چندان قابل اعتنایه در روز اّول چک» امامت« ۀن مسألیمثًال ھم

از حّق  یت بزرگواریآن با نھا یقیحق یموجب انحراف شد، ُمّدع یآمد خالف شیپ
ن شد و یت مسلمیثرکتابع ا یبلند نظرمال کرد و با کو مشروع خود صرف نظر  یعیطب

ه مسلمانان او را به قبول ک یعت نمود! و تا زمانیمنتخب، ب ۀفیخود و خاندانش با خل
ان وقت، به رتق یمتصد یخود نشست و بر حسب تقاضا ۀردند، در خانکخالفت دعوت ن

آن چند غ نفرمود و در یدر یر خواھیگونه خ چیمور ھّمت بست و از ھااز  یا و فتق پاره
ه کنه بلین زمیتر کوچکه به حال اجبار واضطرار به امر خالفت پرداخت کھم  یسال

د و یه خالفت را به خاندان خود انتقال دھد نچک نیا ۀدربار ین سخنیتر مکحّتی 
ن شدن یجانش یاز او برا ین وقتینگفت، و در ھنگام وفات ھم بنابر نقل مّورخ

نم و ک یار نه امر مکن یشما را بد«» أهناكم آمركم والال «فرزندش نظر خواستند فرمود: 
 ، و پس از ارتحال روح مطّھرش به مأل أعلی، خلف بزرگوارش، چون)١(»نمک یم ینه نھ

گر، ناتوان  لهیاور و مقابله با دشمن حیشور، به عّلت قّلت ناصر و کمور ۀ ااز ادار خود را
به منظور حفظ وحدت جھان اسالم  دستگاه خالفت را یمرد مال جوانکافت ناچار با ی

د بن یزینت یفطرت و خبث ط ی، و اگر پست)٢(مدار واگذاشت استیس ارکف میبه حر

، ابن ١٤٧ -١٤٦/ص ٥ری، تاریخ األمم والملوک، ج، طب٤٢٥/ ص  ٢مسعودی، مروج الذھب، ج -١
 .٣٢٧/ ص  ٧کثیر، البدایة والنھایة، ج

با  تنظر نویسندۀ محترم راجع به این قضیه خالی از اشکال نیست، زیرا بیعت امام حسن  -٢

 باری خالفت به ایشان ناشی از ضعف نظامی و سیاسی حسن بن علی ذواگ و تمعاویه 
به خالفت بیعت شد و فرمانداران و فرماندھان دوران  تکه حسن  نبوده است بلکه ھنگامی

بیعت  تو ھمچنین تمامی مردمانی که پیش از این با امیرالمؤمنین علی  تخالفت علی 
ی مسلمانان  خلیفه تنیز بیعت نمودند و بدین ترتیب حسن بن  تکرده بودند، با حسن 

ای رسیده بود که توان رویارویی با  ت گرفت. و ایشان به مرحلهگشت و زمام امور را به دس
را به دست آورده بود؛ زیرا شخصیت یگانه و استوار او به لحاظ سیاسی، نظامی،  تمعاویه

ھایی چون قیس بن سعد بن عباده، حاکم بن عدی  سو، و وجود شخصیت کاخالقی و دینی از ی
یی نظامی و تاکتیکی زیادی داشتند، از سوی دیگر، طائی و چندی دیگر از فرماندھانی که توانا
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وفه و بصره از حضرت کرد و مردم ک یتجاوز نم یم محّرمات إلھیه آن گونه به حریمعاو
عت دراز یرده و دست بکدن بساط ظلم و ستم استمداد نیبرچ یبرا ÷نیحس

فرمود و مانند پدر بزرگوارش  یام اقدام نمیآن جناب ھرگز بدان ق دینمودند شا ینم
ا«فرمود:  یم هلَِ أْسِ أَوَّ ا بِكَ هَ رَ يْتُ آخِ قَ لَسَ ا وَ َ هبِ ارِ ىلَ غَ ا عَ هَ بْلَ يْتُ حَ شتر خالفت را  مھار«» ألَلْقَ

نخستش  ۀالین را با پآ گذاشتم) و آخر یبه حال خودش وام انداختم (و یبردوش آن م

ترجیح داد به منظور  تموقعیت بسیار خوبی برای وی فراھم آورده بود. با این حال، حسن 
جلوگیری از خونریزی و کشته شدن مسلمانان، به صلح و سازش روی بیاورد و بدین سان وحدت 

 ای به دنیا و جاه و مقام دنیوی نداشت.  و یکپارچگی امت اسالمی را حفظ نماید. او، ھیچ عالقه
ی کار خویش قرار داد. آن ھم درحالی  لوحه تالش برای وحدت امت اسالمی را سر تحسن 

که نیروی نظامی قدرتمندی داشت و ھمچنان زمام امور، در دست او و یارانش بود. امام بخاری 
گوید:  می ت. عمرو بن عاصکند می  داللت  تروایتی نقل نموده که بر اقتدار نظامی حسن 

ای یافتم که تا بر رقبای خویش پیروز نشوند،  ) را به گونهتگردانھا و لشکریان (حسن «
مھتران عرب تحت فرمان و در اختیارم بودند و «فرمود:  می تحسن ». بردار نیستند دست

ا نیز صلح کردم،آنھ جنگیدند و اگر صلح می دادم، در کنار من می اگر به آنھا دستور جنگ می
از  تاگر حسن  ) این حدیث به شرط بخاری و مسلم صحیح است].٣/١٧٠[مستدرک حاکم (». نمودند می

با او به گفتگو  تنیروی نظامی مقتدری برخوردار نبود، دیگر ضرورتی نداشت که معاویه
 تبپردازد و به شروط و ضوابطی که توسط وی مقرر شده بود، تن دھد؛ زیرا اگر معاویه 

به لحاظ نظامی (و سیاسی) ضعیف است و قدرت چندانی ندارد، بدون  تانست که حسن د می
گشت و به  را متحمل نمی تشد و زحمت مذاکره با حسن  ای وارد کوفه می ھیچ دغدغه

 یافت.  ظفر می تداد و به راحتی بر حسن  شروط وی تن نمی
موجب جلوگیری از که  تبا معاویه  تگوید: صلح حسن مجتبی  دکتر خالد الغیث می

آوری قرآن توسط  خونریزی و ھدر رفتن خون مسلمانان شد، در واقع از اھمیتی چون جمع
توان  برخوردار بود. و می تو جھاد علیه مرتدان، توسط ابوبکر صدیق  تعثمان بن عفان 

برشمرد. دلیل این ادعا، روایتی است که امام بخاری  صاین صلح را یکی از معجزات نبی اکرم 
ِإنَّ «فرمود:  شنیدم که بر فراز منبر می صخدا  گوید: از رسول می تنقل کرده است؛ ابوبکرة 

ْن ُیْصِلَح ِبِه َبْیَن ِفَئَتْیِن َعِظیَمَتْیِن ِمَن اْلُمْسِلِمیَن 
َ
َه أ ٌد ، َوَلَعلَّ اللَّ این «یعنی: » اْبِني َھَذا َسیِّ

ی او، میان دو گروه عظیمی از مسلمانان،  وسیلهفرزندم، آقا و سرور است و چه بسا خداوند، به 
ای دکتر علی محمد صالبی.  ، نوشتهت[نگا: کتاب حسن مجتبی». صلح و سازش برقرار سازد

 مبحث چھارم: صلح حسن بن علی با معاویه. ُمصحح]
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 .»ردمک یراب میس
ض و ومت متعّر کشان به دستگاه حین بزرگواران فرزندان ایم بعد از اینیب یو اگر م

ن جھت بوده یپرداختند فقط از ا ین خود به مخالفت با آن میام خونیبا ق یحّتی گاھ
عت مطھّره یه شرکگونه  ومت آنکح ۀشود و مسأل یت نمیام اسالم رعاکدند احید یه مک
رد و گرنه مانند جد بزرگوارشان یگ یت قرار نمیتبع خته موردیساس آن را را
نْز«فرمودند:  یم طَةِ عَ فْ نْ عَ ي مِ نْدِ دَ عِ هَ هِ أَزْ ذِ مْ هَ يَاكُ نْ شما در نظرم از آب  یاین دنیا«» دُ
ومت کا و حیآن بزرگواران به دن). ۳(نھج البالغة، خطبه . »تر است ارزش مک یبز ینیب

بجھد،  یبز ینیا بیه از مقعد و ک کیو چر یبه باد یه مرد عاقلکستند ینگر یآن چنان م
 .نگرد! یم

ه کشد ھمان بود  ینه اظھار مین زمیدر ا یاز آن بزرگواران گفتار یاگر گاھ
بَةٌ يفِ «خود عّباس در ھنگام مراجعت از نزد عمر فرمود:  یبه عمو ÷یعل غْ ا يبَ رَ اهللاِ مَ وَ

يَا،  نْ بُّ الدُّ ال أُحِ لْطَانِ وَ نَّةِ السُّ السُّ يَامِ بِالكِتَابِ وَ القِ ، وَ لِ دْ ارِ العَ هَ ظْ لَكِنْ إلِ سب کمرا در «» وَ
ار ساختن عدالت کآش یه براکخواستم بل یا خالفت را نمیقدرت رغبت نبود و از حّب دن

 .)١(»تاب و سّنت بودکو بر پاداشتن 
ن را از مت آیه قک ن خودرا پس از آنینه زدن آن جناب نعلیه در داستان پک چنان

مْ إِالَّ أَنْ «ارزش خواند، فرمود:  ید و او آن را بیعّباس پرس ابن تِكُ رَ نْ إِمْ َّ مِ بُّ إِيلَ يَ أَحَ اهللاِ لـَهِ وَ

اطِالً  عَ بَ فَ اً أَوْ أَدْ قّ م یبر شما برا یین از فرمانرواین نعلیه اکبه خدا سوگند، «» أُقِيمَ حَ
(نھج البالغه،  .»نمکرا دفع  یرا به پا دارم و باطل یه حّق ک تر است مگر آن محبوب
 ).۳۳خطبه 

ْ «داشت:  یه در مناجات خود با پروردگار عالم عرضه مرو ھموا هُ ملَ مُ أَنَّ لَ عْ مَّ إِنَّكَ تَ اللهُ

ال لْطَانٍ وَ ةً يفِ سُ نَافَسَ نَّا مُ انَ مِ ي كَ نِ الَّذِ كُ ْ  يَ سَ يشَ ولِ الـحطَامِ وَ  التِامَ نْ فُضُ الـم ءٍ مِ دَ الـمعَ لَكِنْ لِنَرِ

ودِ  دُ نْ حُ ةُ مِ طَّلَ امَ الـمعَ قَ تُ بَادِكَ وَ نْ عِ ونَ مِ نَ الـمظْلُومُ يَأْمَ الحَ يفِ بِالدِكَ فَ رَ اإلِصْ نُظْهِ نْ دِينِكَ وَ » كمِ
سب کدر  ییجو یرقابت و برتر یم) نه برایردک(آنچه  یدان یھمانا تو م ،پروردگارا«

 یھا ه نشانهکه به منظور آن بود کا بود بلیع پست دنخواستن متا یقدرت و نه برا
م تا بندگان یت را بر قرار سازیدر شھرھا ییوکجاد نیم و صالح واینت را بازگردانید

 .٦٩/ص ٣١، ج »بحار األنوار«. و مجلسی، ٥١/ص٩، ج »شرح نھج البالغه«ابن أبی الحدید،  -١

 

                                           



 ١٧٣    بحث در والیت و حقیقت آن -٢

(نھج البالغه،  .»ابند و حدود و مقّرراِت فرونھاده شده، برپا شودیت یات أمن دهیستمد
 ).۱۳۱خطبه 

اء خدا چندان مورد رغبت یولابه ھر صورت اگر مراد از امامت زعامت بود، در نظر 
را آن  یسکاست  یلھام یت مردم به صراط مستقیو ھدا ینبود و اگر مراد از آن رھبر

د از یپرس یم یزیبزرگواران چاز آن  یسکاه گد. ھریشان غصب نمایتوانست از ا ینم
 یردند و خلفاک یان مین صورت بیتر را به روشن ان ما أنزل الله، آنیام خدا و بکاح

ومت خود کستند و آنان را مخالف حینگر یزمان اگر به آنان به چشم رقابت نم
از  یا ام پارهیرا قیشدند ز یشان نمیا یت و رھبریپنداشتند ھرگز متعّرض ھدا ینم

ه تّوجه کشه را به وجود آورد ین اندینان خالفت ایمسندنش یبرا ÷ یفرزندان عل
 بزرگ شود. یامین است موجب قکشخص موّجه و محبوب مم یکمردم به 
زش یاء خدا نبود با گذشت زمان و آمیه در ابتدا چندان مورد تّوجه اولکامامت  ۀمسأل

ردن از جالل و جبروت کد یدن و تقلیران و دیروم و ا یشورھاکمسلمانان با مردم 
به خود گرفت و سخت طرف تّوجه طالبان  یگرید ۀصران و پادشاھان جنبیدستگاه ق

ش و کشاکست خوردگان در که محرومان و شکدا است ید و ناگفته پیذ و شھوات گردیلذا
خواھند داشت و  یدان تنازع، چه حالت و صورتیت از میمّوفق یندگان گوینزاع با ربا
 .دان رقابت خاموش نخواھند نشست!یاند در م ست خوردهکدان مسابقه شیچون در م

ه کھا بود  ه در دسترس آنک یش به وسائلیخو ی هحّل عقد یبرا یلذا در ھر فرصت
دن آتش حسادت یو فرونشان یریگ ن آن زبان سخن و بنان قلم است به انتقامیتر آسان

راث به یف آماده ساختند و پس از خود به میمبارزه با حر یع برایوس ۀپرداختند و عرص
 .د!یت رسین غایرد تا بدکد یبر آن مز یزیآمد چ سکحالف خود سپردند و ھرا

خود  یعیو خالفت، مطلب از حالت طب ینیاّول مبارزه بر سر جانش یاز روزھا
ت یبر حسب سّنت جاھل یا ومت، پارهکاقت را در خالفت و حیرا لیچندان خارج نبود. ز

شده راب یمات اسالم سیتعل ۀه از سرچشمکدانستند و آنان  یت مثثرت سّن و وراکبه 
داران سبقت و مھاجرت و دارندگان  مت و سابقهکبودند آن را در دارندگان علم و ح

ُحد« و» بدر« لت جھادیفض
ُ
ام کردند و مقام خالفت را ھم مجری احک یجستجو م» أ

 یوبکمظلومان و سر ین حدود و ثغور و دادرسیات و تأمکخذ زاو  ۀ نمازن از اقامید
و حفظ بالد و انجام  یشوردارکاست یألخره سبا ات وید حدود و یظالمان و اجرا

ن یافتند با تشّبث به ای یه بدان دست مکشمردند و آنان  یجھاد و امثال آن م ۀضیفر
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 خواستند. یآن مقام را محترم م یمعان
 یطین مقام شرایاجراء ا یوبان دل آزرده براکست خورده و منکاّما محرومان ش

ومت بر بالد که حک یین مقّرر داشتند. تا جاکیفوق قدرت و تم یلین و فضایسخت و سنگ
شان معمول و مجری در تمام نقاط جھان یه ھزاران سال قبل از اکاست عباد را یو س

ن و یعصمت چن ید زمامدار دارایه باکمقام خدا و رسول شمردند  یالعت ،بوده درست
حّق  یسکه کتند ن بسیماِل یموھوم آن را بر بال جبرئ یطھارت چنان باشد! و با پندارھا

ه از جانب خدا بدان مقاِم مخصوص منصوص باشد! ک نیندارد مگر ا یومت و زمامدارکح
ن مقام یبد یو جل یه با نّص خفکد ومعد یت ھم جز در افرادین صفت و خاصیو ا

ه آنان را از کازده نفر از فرزندان او یو  یست و آنان منحصرًا از علیاند، ن گماشته شده
باشند و با  یاند، م َعَشر ممتاز دانسته یِاثن ی اِر آن حضرت به نام أئّمهیبسان فرزندان یم
ن یتر کوچک إنیشان ُجز حضرات َحَسن اتیه از طرف آن بزرگواران در مّدت حک نیا

ن مقام از طرف یشنھاد ایامد و حّتی با پیگردآوری خالفت به عمل ن یبرا یاقدام
رًا از طرف مأمون به یو اخ إ بن محّمد ن و جعفریبدن العایمسلمانان به حضرت ز

ضا  یحضرت عل  از قبول آن إباء و امتناع نمودند. ÷بن موَسی الِرّ
زخود نموده در ھر ین موضوع را دستاویچنان ا تر از آش ھم داغ یھا اسهک کمع ذل
از  یکیشد  ین مکه ممک یراِن اختالف و فساد پرداختند و تا حّد یشعال نانقطه به 

نمودند و  یام و انقالب وادار مین را به قیر المؤمنیفرزندان محبوب و مشھور أم
 .رفتند!! یم یگریساختند به سراغ د یه او را به دست دشمن نابود مک نیھم

ومت مستقّله و کدو ح یکیبسته نشد ھر چند  یگونه اقدامات طرف نیو چون از ا
افت اّما یل کیبالد تش یا من و پارهیو در مصر  إ و فاطمه یمستمّره از فرزندان عل

 ÷ینار، به نام اوالد علکعه در گوشه و یه به نام شک یا ِفَرق متعّدده و طوائف مختلفه
ب و یه چون با آن شرائِط عجکنشدند، بل یھا راض ومتکردند، بدان حکدعوت 

و دنبال رده کافتاد، بھانه آغاز  یدند، موافق و مطابق نمرده بوکه جعل ک یدرآورد من
وصول  ۀریط دایھا و گفتن آن شرا تابکن حال با نوشتن یرفتند! و در ع یگر مید یآرزو

 یھا دهیان تنیشم در میابر مرکه سرانجام چون ک ردند تا آنکتر  ومت را تنگکبه ح
ه ک یومت شرعکح یکم داشتن ینیب یه مک خود محبوس و مدفون شدند و چنان

 .)١(دند فاقدند!یپرور یو اوھام در مغز خود ماالت یآن را با آن گونه خ یآروز

 تألیف نگارنده مراجعه شود.» حکومت در اسالم«کتاب به  -١
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ه در گرو ضمانت اجر است کات بخش اسالم یقدر و ح ام گرانکاح پس بنابراین
ن به یو سوء نظر متشّرع ینیاست و از آن طرف به جھت بدب معّطل و منسوخ مانده

موجود خود در حال مخالفت و نزاع  یھا ومتکومت حق، دائمًا با حکاصطالح طالب ح
 برند. یو تمّرد بسر م یچیو سرپ

چون موجب  ره کردیمھا اشا ه بدانکن بود یامامت اگر خسارتش ھم ۀمسأل
دھند  ینم ھا تگونه خسار نیبد یتّ یه اھّم ک ای عدهد به نظر یاست شا یویدن یھا انیز

انش یشود و خسارت و ز ین جا تمام نمیل نبود! اّما مطلب به ھمکمش یلیتحّملش خ
ن یو اعدام و ب یزیّمت اسالم موجب تفرقه و انھدام و خونران یه بک نیمنحصر به ا

در  یرًا به صورتیخاه کاست نبوده بل یرانیو ح یشانیو پر یخودشان باعث سرگردان
ر قابل جبران و یغ یھا انیم موجب زیعقل سل یم و به فتوایرکه به نّص قرآن کآمده 

ع را در ین مذھب تشیه مخالفک عالوه بر آناست و  شده یخروار قابل غفران یگناھان غ
و  کدھد و مدار یشتر میو نامسلمان است جرأت و جسارت ب کعه مشریه شک نیا

با رشان یر و قتل و تدمیل و تحقیگذارد تا در تذل یار آنان میدر اخت یمستندات قوّ 
را  یرا پایشان خواھد گشت. زیا یخروو ا یبدان باعث خسران یقیشوند، به  تر تأجر

اند و  را از نو آغاز نموده معبودو تعّدد  یپرست رده و بتکشتر دراز یخود ب ۀاز انداز
باال  یا م به اندازهیت دھیھم سرا یبه سرپرست یه اگر از دوستکت را یموضوع وال

ان یه ھادکاسالم را  ۀئّم ااند!! و  دهیشانک ینیوکت تیبه وال یعیت تشریه از والکاند  برده
ان کت مطلقه بر عالم امیابت و وزارت و والیمور جھان و نات بر یومیسرحّد قبودند تا 
دتر در یگر و شدید یرا به صورت –َلَعَنُھُم الله  –د مفّوضه یاند و ھمان عقا اوج داده
 .اند! ردهکد و زنده یعه تجدیمذھب ش

 ده و عمل در حال افراط ویگذرد از لحاظ عق ین مذھب میا مرِ ه بر عُ کھر روز 
شود، به  یاسالم افزوده م ءایولا ۀه بر غلّوشان دربارکبه ھر اندازه  یعنیند، ھست  طیتفر

 یند تا حّد ھست شتر از لحاظ عمل و تقوی روبه نقصان و خسرانیه بکھمان اندازه بل
و الزم شده و تمام اوامر  یه ضرورکج بلیشان مباح و را انیات اسالم در میثر منھکه اک

ه باطل و منسوخ شده است!! در بازارشان ربا و کو مھجور بل کمترو شان درجامعه یإلھ
است و فسق و فجور و  یجار رود در یار چون آبیذب و انھکرار و إضرار و ار و ضِ کاحت

 .ج و ارزان و فراوان است!یرا یشان متاع دروغ در محافل و مجالس و خلوت و جلوت
ن جھت یپرستان بد را بتیاست زان جھان یعموم غال ۀوه، مقصد عمدیش نیاساسًا ا

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٧٦

ابش بر که ارتکن یه با آن اعمال ننگکت باال برده بودند یلوھاھا را تا سر حّد  بت
ه کدانستند  یداد و م یم یشان بر قباحت آن گواھ ن بود و عقل و فھمیشان سنگ وجدان

به دنبال م عقوبِت آن اعمال یرشان خواھد شد لذا از بیگ ن اعمال زشت ناچار دامنیآثار ا
عان یھا را شف فر آثار آن اعمال معاف دارد از آن جھت آنکیه آنان را از کبودند  یپناھگاھ

ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿: گفتند یشمردند و م یخود در نزد خدا م  ]١٨[يونس:  ﴾�َّ
و خباثت و  انتیر و خیطنت و تزویه در شکمعاند  ھودِ ی. و »ندیعان ما نزد خداینان شفیا«

را  پنداشته و خود» ابن الله« خود را یایس سبقت گرفته بودند انبیس بر ابلیغّش و تدل

بۡ  نُ َ�ۡ ﴿ هکانگاشتند  یفرزندزادگان خدا م
َ
� ٰٓ�َ ْ ِ ٱ ُؤا َّ�  ٰٓ ِح�َّ

َ
ما فرزندان « ]١٨[املائدة: ﴾ ۥُؤهُ َوأ

نھند. و نصاری از فرط شان  وجدان ۀدیله پرده بر دین وسیتا بد »مییخدا و دوستان او
پنداشتند و  یه خود خدا مکسی را پسر خدا بلی، عیبند و بار یو ب یاستغراق در معاص

امت یردند تا او را در قک یات تصّور میع عبادات و اجتناب از منھیاز جم یافکمحّبت او را 
 .ع گناھان خود قرار دھند!یشف

محّرمات و  ۀباحاجز  یمنظورن مقّدس اسالم ھم از ھمان ابتداء یان در دیغال
حضرت ۀ ت درباریلوھا یه مّدعک یسانکه در داستان ک رات نداشتند چنانکاب منکارت
ان در یمّتق یه جناب موالکشدند، آمده است  ÷طالب  یبن اب ین علیر المؤمنیأم

شان یبه ا ،ندھست نھار یه در نصف الّنھار در صرف غذاکد یرا د یا ماه رمضان عّده
پس به چه  :فرمود !نه :د؟ گفتندیماریفرمود: ب !نه :د؟ گفتندیھست شما مسافرفرمود 

م یا را شناخته و ما تو ییه چون تو خداک دندد؟! عذر آورینک یخودرا افطار م ۀروز یعذر
 .م!!یازین یلذا از عبادت ب

به  ییھا چون سرباز زدند در حفره .ھا را به توبه امر فرمود گاه حضرت آن آن
 .د؟!یشکشان  آتش

ان یان و شلمغانیان و خطابیدا شدند از منصوریه در اسالم پک یانیاز آن پس تمام غال
و  نندکتوانستند از شھوات خود صرف نظر  یه چون نمکبودند  یسانکان عمومًا یریو ُنص

ه اصًال ک یسانکا یذ حرام چشم بپوشند یند و از لذایب چموش نفس اّماره را مھار نماکمر
شھوات از اموال و  یخواستند در جلب لّذات و اجرا یبه معاد نداشتند و چون ماعتقاد 

ه از کن است یمردم مانع از ا ینید دیدند عقاید یرند و میگران تمّتع گینساء و ولدان د
غلّو  یدیپرداخته و عقا یبیاذکن ساخته و ایبه نام د ییھا ند لذا افسانهین نماکینان تمیا

 نمودند. یمقاصد خود حاضر به اجرا م یآنان را برا ز بر مردم القاء ویآم
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و تصّرفات  ینیوکت تیوال یه دربارۀ ائّمه، اّدعاک یسانکنون اگر دّقت شود کا ھم
ه کھستند   یسانکنند ک یم ی) معّرفیرده و آنان را (ُاَمراء ھستکمطلقه در عالم وجود 

و منّزه از  یاز عواطف بشر یه عارکر یف و خبیر و لطیم و بصیعل ینند با خدایب یم
ندارد  یدر حضرتش اثر ی، و دالل و ملوسیاست و تمّلق و چاپلوس یقرابت پدر و پسر

را  یو ھر عمل یرا مجازات یھر بزھ یرا پاداش یردارکو ھر  یرا مزد یارکو ھر 
 است و فرموده: یافاتکم

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
 یا ه به قدر ذّرهکند و ھر یند (ثمرۀ) آن را ببک یکین یا ه به قدر ذّرهکھر « ]٨ -٧: ة[الزلزل

 .»ندیجۀ) آن را ببیند (نتک یبد

نۡ ﴿ ٓ  َوَمنۡ  ۦۖ ِسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  مَّ َسا
َ
ه کھر « ].١٥و اجلاثية:  ٤٦[فصلت:  ﴾َهاَ�َعلَيۡ  ءَ أ

 .»ان خود اوستیند به زک یه بدکآورد به سود خود اوست و ھر  یبه جا کین یارک

ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  َ�ِدُ  مَ يَوۡ ﴿ ۡ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعِمَلۡت  مَّ نَّ  لَوۡ  تََودُّ  ءٖ ُسوٓ  ِمن َعِملَۡت  َوَما �َ�ٗ �ُّ
َ
 َنَهابَيۡ  أ

َمدَۢ  ۥٓ َنهُ َوَ�يۡ 
َ
آورده است  یر به جایچه از خ س آنکھره ک یروز« ]٣٠: آل عمران[ ﴾�ۗ بَِعيدٗ  �أ
 یه (اکدارد  یافته) و دوست میآورده (حاضر  یبه جا یچه از بد ابد و آنی یحاضر م

 .»بود یدور م یا ناپسندش فاصله یارھاکو  یان ویاش) مک

﴿ ٰ ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  َوتَُو�َّ رده کس (جزا و پاداش) ھر چه کبه ھر« ]١١١[النحل:  ﴾َعِملَۡت  مَّ
 ».داده شود یبه تماماست 

ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  َوُوّ�َِيۡت ﴿ رده کچه  ) آنیس (پاداش و جزاکبه ھر« ]٧٠[الزمر:  ﴾َعِملَۡت  مَّ
 ».داده شود یاست به تمام

﴿ ٖ ا تٞ َدَرَ�ٰ  َولُِ�ّ ْۚ  ّمِمَّ اند  ردهکچه  به سبب آن یھر گروھ یبرا« ]١٣٢[األنعام:  ﴾َعِملُوا
 ».قرار داده شده است یدرجات

﴿ ْ ْ  َما َووََجُدوا اند،  ردهکز) ھر چه ی(در روز رستاخ« ]٤٩هف: ك[ال ﴾�ۗ َحاِ�ٗ  َعِملُوا
 .»ابندیحاضر 

پس امروز « ]٥٤س: ي[ ﴾٥٤ َملُونَ َ�عۡ  ُكنتُمۡ  َما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿
 ».د شدیفر داده نخواھیکد پاداش و یا ردهکچه  چ نخواھد شد و جز بد آنیس ھکچ یبر ھ
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ات یِدَرَود، و آ یشتۀ خود نمکبرد و جز  یجۀ عمل خود نمیس ُجز نتکچ ین ھیبنابرا
ند از عمل ک یره میخود ذخ یفردا یچه برا ه بدانکند ک یقرآن ھمواره او را دعوت م

َهاَ�ٰٓ ﴿و شّر بنگرد و از خود غافل نشود.  ریخ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ  مَّ

َمۡت  ه کد و ھر ینکد، از (عذاب) خدا پروا یا مان آوردهیه اک یسانک یا« .]١٨[احلرش:  ﴾لَِغدٖ  قَدَّ

ٓ ﴿ ».فرستد یش میامت) پیق یفردا (ا یچه برا ند) در آنکد بنگرد (وتأّمل یبا نَذرۡ  إِ�َّا
َ
 ُ�مۡ َ�ٰ أ

ۡ ٱ يَنُظرُ  مَ يَوۡ  اقَرِ�بٗ  اَعَذابٗ  َمۡت  َما ءُ َمرۡ ل ٰ  ُكنُت  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�فِرُ لۡ ٱ َو�َُقوُل  يََداهُ  قَدَّ ۢ تَُ�  ]٤٠:النبأ[ ﴾٤٠ �بَ
 ».نگرد یش فرستاده است، میه دستانش از پکچه را  جۀ) آنیه انسان (نتک یروز«

به  یکد گفت نزدیه باکاش تنگ است  قدر عرصه ن اسالم آنیو مسألۀ شفاعت در د

عی است! ین اید و مبیز مؤیفه نیات شریه آک نبودن است! چنان ْ ٱوَ ﴿ن ُمدَّ  �َّ  امٗ يَوۡ  �َُّقوا
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  لٞ َعدۡ  َهاِمنۡ  َخذُ يُؤۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٖس �َّفۡ  َعن ٌس َ�فۡ  زِيَ�ۡ   يُنَ�ُ
 یند و از او شفاعتکت نیفاکرا  یگرید یسکه ک ید از روزیزیو بپرھ« ]٤٨[البقرة:  ﴾٤٨
ه کن سوره یو باز در ھم »نشوند یاریرفته نشود و از او معادل گرفته نخواھد شد و یپذ

َهاَ�ٰٓ ﴿د: یفرما یزد مین بریبه دست مؤمن که آب پاک آن یاست برا یمدن یا سوره ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا
َ
ا أ ن لِ َ�بۡ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  ِممَّ

َ
  أ

ۡ
 ﴾َعةٞ َشَ�ٰ  َوَ�  ُخلَّةٞ  َوَ�  �ِيهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ

م، بخشش و یا شما قرار داده یچه روز د از آنیا مان آوردهیه اک یسانک یا« ]٢٥٤[البقرة: 
 یو شفاعت ید و فروش و دوستیه در آن، خرکفرا رسد  یه روزک ش از آنید، پینکانفاق 

 .)١(مینک یتاب مسأله را روشن مکن یخدا در بحث شفاعت در ھم یاریو ما به » ستین
نار آمد و مراقب کتوان  ینم یین خداینند با چنیب یز چون میان زمان ما نیغال

پردازند  یفرار از سرزنش وجدان به غلّو دربارۀ امامان م یاعمال نفس خود بود، لذا برا
خدا را  یایاز اول یا و شرع، پاره ب و دور از منطق عقلیاذکه اکب بلیث عجیو با احاد

ند! یگشا ین میبه وسعت آسمان و زم یگاه باب شفاعت رسانند! و آن یم ییبه مقام خدا
 یارکفر اعمال در امان مانده، سھل است با تمام بزھکیده و از یتا خود را در آن گنجان

ت یفکین یان دانسته با یین و حائز مراتب علّ ی، خود را مستحّق بھشت بریردارکو بد
 .ار باشند!کھم از خدا طلب یزیچ

ه کجا  ) در آنی(فارس یمان محّمدیده و فرموده است حضرت سلیچه خوب فھم

 ر.ک. کتاب حاضر، بحث شفاَعت. -١
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» ت استیسلمان از ما اھل ب«فرمود:  یه مک ÷به فرمودۀ حضرت امام محّمد باقر  بنا

آنِ إِىلَ «گفت:  یه به مردم مکو ھمان اوست  رْ قُ نَ الْ تُمْ مِ بْ رَ ادِيثِ هَ َحَ قِيقاً  .األْ تُمْ كِتَاباً دَ دْ جَ وَ

لٍ  دَ رْ بَّةِ خَ حَ تِيلِ وَ الفَ ريِ وَ طْمِ قِ الْ ريِ وَ ىلَ النَّقِ بْتُمْ فِيهِ عَ وسِ تُمْ إِىلَ  ؛حُ بْ رَ هَ مْ وَ لَيْكُ لِكَ عَ اقَ ذَ فَضَ

مْ  يْكُ لَ تْ عَ عَ تِي اتَّسَ ادِيثِ الَّ َحَ قرآن را را ید زیختیث آوید به احادیختیاز قرآن گر« »األْ
و دانۀ  یکبار یھا ر و رشتهیر و قطمیه شما را در آن به ھر نقکق ید دقیافتی یتابک

د یختیگر یثیاحاد یشد، از آن جھت بر شما تنگ آمد و به سوک یبه محاسبه م یخردل
 .)١(»ه بر شما گشاد گرفت و وسعت دادک

قبر و  یکردن کارت یدعا و ز یکه در آن با خواندن کث است یبازار احاد ،یآر
ن درجات جّنات عروج یتر یا باشد، شخص را به عالیھر چند با ر کیختن قطرۀ اشیر
ه شرح آن ِإْن شاَء الله بعدًا خواھد آمد و کدارد!  یئات مصون میافآت سکدھد و از م یم

 نار است.کبر یارک ن گزافیقرآن از چن
س از یه ابلکاست  یطانیغرور ش یکقت یه در حقکبل یزۀ نفسانیانگ یکزه ین انگیا
سبحان انسان  یه خداکاست  یشاند و ھمان غرورک ین، انسان را به جھّنم میق دیطر

 يَعُِدُهمُ  َوَما َوُ�َمّنِيِهۡمۖ  يَعُِدُهمۡ ﴿د: یفرما یطان بر حذر داشته است و میب شین فریرا از ا
يۡ ٱ شان  و آرزو در دل دھد یشان را وعده میا« ]١٢٠ :[النساء ﴾١٢٠ ُغُروًرا إِ�َّ  نُ َ�ٰ لشَّ
 ».دھد یب وعده نمیشان ُجز به فریطان به ایآورد و ش یم

الت یو تسو یطانیخدا غرور ش یایبر ُغُلّو دربارۀ اول یاگر در زمان گذشته داع
آزار و اضرار  یبرا ییھا افتن بھانهی یبرا ‡ه دشمنان ائّمه ک نیا ایبوده و  ینفسان

د یر و عقاکن اقوال زشت و منیه چنکردند ک یرا وادار م یسانکشان  انیعیشان و شیا
ابند و آنان را مورد یشان دست یز دربارۀ آنان انتشار دھند تا بتوانند بدیآم کفۀ شریسخ

گر بر ِعَلل گذشته یعّلت د یکدر زمان ما  ینجه و آزار و قتل و نھب قرار دھند. بارکش
ه اعدا عّدو اسالم کل است یام اسرائبه ن یافزوده شده و آن عّلت، وجود نکبت دولت

ا در قلب یکس و امریخصوصًا انگل یاستعمار یھا دولت یاریھود عنود به دستی یعنی
م و ک یسکه ھرکاست  افتهیل کیت المقّدس تشیھا ب و قبلۀ اّول آن یاسالم یشورھاک
ن اسالم موجب یدر وسط سرزم ین دولتیش از آن خبر دارد، و چون وجود چنیب

 .٢٣و  ٢٢رجال کشی، چاپ کربالء، صفحه  -١
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ھر  ینیرا بر حسب معتقدات دیشود ز یمسلمان م یھا وشش مّلتکو جنبش و  یکتحر
 ک ینیآن سرزم

َ
ن است و اگر از یَبر بلند شود متعّلق به عموم مسلمکه در آن بانگ َاللُه أ

ر و یمورد طمع و ھجوم قرار گرفت بر فرد فرد مسلمانان از جوان و پ یا گانهیطرف ب
نند تا که با جان و مال از آن دفاع کواجب است ر حّتی زنان و دختران یبکر و یصغ

س یه با دساکاست  یرون رانند. ھرچند مّدتین خود بیشور و سرزمکدشمن را از 
ھاست  ه سالک یاند به طور ان بردهین از مین مسلمید را در بینگونه عقایا یطانیش

عصر  یۀ فقھایلمع یھا شود و در رساله یری از آن در مجالس و منابر نمکحّتی ذ
ن دولت پر ملعنت و ید بنابراین موجب وحشت و خوف ایآ یان نمیری از آن به مکذ
 نندگان آن است.کجاد یا

به سبب اختالف در  یش تخم عداوت و دشمنیھا پ ھا و قرن ه از سالک نیبا ا
ده شده و ثمرۀ تلخ آن ھم به بار آمده و آثار شوم ین پاشین مسلمیموضوع امامت در ب

رًا ین شده است بنابراین چون اخین طرفیو قتال ب یو جدال و دشمنآن موجب جنگ 
دا شده و یپ یرانکف ان مسلمانان، به لطف پروردگار جھان دانشمندان و روشنیدر م

گاھانین قبیاّمت اسالم را به ا دشمن  یھا یارکل و میده، آنان را از حِ یل شقاق و نفاق آ
م کم کآورد، بر حذر داشتند و  یآنان را فراھم م یله موجبات بدبختین وسیه بدک
و عداوت به الفت و محّبت  ین دشمنیسوز خاموش شود و ا ن آتش خانمانیرفت ا یم

ان ید وجودش در مید یه مکسم یونین دولت مرام مخّرب صھیمبّدل گردد، اّما وجود ا
بقاء ندارد، لذا به ان بقاء و إکمذھب ھستند ام یثر آنان به اصطالح سنّ که اک ییھا دولت
ن برده است، ین خود را از بیله مخالفیه ھمواره استعمار با آن دو وسکلۀ بزرگ یدو وس

شه یگر از ریرفت د یار برده و تصّور مک ن حربه را بهیھا ا ه سالک نیمتشّبث شد، با ا
نان و به حماقت یه به تجربۀ خود اطمکش نبرد اّما او یاز پ یارکنده شده باشد و ک

ج یار برد و اّتفاقًا باز ھم از آن نتاک گر ھمان حربه را بهیمان داشت، بار دیِن خود ایمخالف
 ن دو حربه:یبرد! ا یفراوان برده و م

ه از آثار کسم بود یونالیو به اصطالح ناس یت و نژاد پرستیموضوع قوم یکی -۱
 یاسالم یرھاشوکاز  یا له زعماء پارهین وسیت بشر است. بدیت و دوران بربریجاھل
از از سایر ین یممتاز و ب یت خوانده و خود را قومیت داده و اعراب را به عربیقوم یصال

ون مسلمانان جھان را از خود دور یلیش از ششصد میله بین وسین دانسته و بدیمسلم
تفاء نمودند کا یحیو مس یھودیون عرب مختلط از مسلمان و یلیرده و به صد مک
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 ار است.کھمگان معلوم و آششان بر  ه وضعک چنان
ر صد کلش یکش از یندتر اّما باز ھم اثرش بکن یه از حربۀ نخستک یگریحربۀ د -۲

ن ین مسلمیب ید دشمنیتجد یاست! برا یعه و سنّ یھنۀ شکاست موضوع  یونیلیم
ن یثرًا در اکان ایعیه شکر عرب ین غیھستند و مسلم  مذھب یثرًا سنّ که اکھا  عرب

 .ست!ین موضوع نید ایبھتر از تجد یا لهیوسھستند،   طائفه
 یبرا یفراوان یھا تابکافته یل کیھود تشیه دولت ک ین چند سالیلذا در مّدت ا

ن یا یبرا یو ضّد انسان یضّد اسالم یف شده و اعمالین دو فرقه تألین اید نزاع بیتجد
ز یانگ ز و فتنهیخ عداوت یھا تابکف یتأل ه از آن جمله،کافته یانشان وقوع یمنظور در م

گر یتاب دکھا  وده» العواصم من القواصم«د چاپ یو تجد» سالمواإل ةین الوثنیالصراع ب«
ف ی، و در مقابل تأل)١(نیقین فریتفرقه و عداوت ب یمذھب برا یسنّ  یھا از طرف عرب

ه ما فعال از آوردن نام آن ک یعیسندگان شیعداوت بار شرارت آثار از طرف نو یھا تابک
ن بسنده یم، به ھمیات و نفوذ دارند معذوریھا ح ثر آنکه اکھا  ن آنیھا و مؤّلف تابک

خالی از اشکال  /، نوشتۀ امام ابن العربی»العواصم من القواصم«راجع به کتاب  /نظر مؤلف  -١
یابد  تعصب مذھبی مطالعه کند، در می نیست؛ زیرا ھر شخصی که این کتاب را با دقت و به دور از

که در این کتاب ھیچ اھانتی به شیعه و یا گروه دیگری وجود نداشته و ھیچ مطلبی که باعث 
باشد که به  تفرقه و عداوت بین فریقین باشد، وجود ندارد. کتاب مذکور یک اثر جامع و علمی می

و  صات رسول گرامی اسالم بررسی رویکرد و موضعگیری صحابه نسبت به حوادث پس از وف
کند تا ضمن بازگویی  بیان فضایل و مناقب آنان پرداخته شده است. نویسنده در این اثر، تالش می

را  صحقائق تاریخِی رویدادھای پس از رحلت پیامبر، سیمای حقیقی یاران حضرت محمد
ُمغرض اسالم ھای مفسدان و دشمنان  گویی و دروغ پردازی توصیف کرده و آنان را از گزافه

اشاره کرده و  صوارھاند. وی در آغاز، با استناد به آیات روشنگِر قرآن، به شأن صحابه پیامبر
نمایاند. در ادامه، به حوادث مربوط به انتخاب  سپس جایگاه آنان را در کالم و سیره نبوی باز می

د آن شرح پرداخته و موضعگیری یاران حضرت رسول را در مور تخلیفۀ اول ابوبکر صدیق
، در این امر، به راه صدھد و شبھاتی را که دشمنان اسالم در شأن یاران گرامی رسول اکرم می

دھد. بررسی و وقایع دوران خلفای اربعه و نقش صحابه در آن، نحوه ارتباط  اند، پاسخ می انداخته
 صمیمانه آنان با یکدیگر و نقل سخنان ایشان در وصف ھر یک، از دیگر مباحث کتاب است. 

را  /بوالفضل برقعی الله ا تآی» القواصم من القواصم«ھمین موقف منصفانه و حقگرایانۀ کتاب 
الله  تانگیز بود، آی خیز و فتنه واداشت تا آن را به فارسی ترجمه کنند. و اگر این کتاب عداوت

 نمودند. [ُمصحح]  برقعی ھرگز اقدام به ترجمه آن نمی
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تب که کسند بلین دو فرقه بنوین ایب ید دشمنیتول یتازه برا ییزھایه زندگان چکردند کن
آن روز  مدارھایاستین و سید به مصلحت آمریشا یه روزکان را ینیشیپ ۀھنکو  یمیقد

شتر یجلد را به صورت ده جلد و ب یکرده و کد چاپ یھا را مّجددًا تجد نوشته شده، ھمان
 .ابند!یج شوم آن دست یردند تا به نتاکآغاز  ییھا عربده یتازکدان تریدرآورده در م

ار کبه  یا س از گوشهکۀ جدال، ھرکمعر یل و قال و گرمیردن عرصۀ قکآماده  یبرا
ه ما خود به کوصول به مقصود ساخت، ھرچند  یبرا ین نردباندشم یپرداخت و برا

ر و شّر اعمال یخبر و غافل از خ یب یسندگان مردمانین نویشتر ایه بکم یدان ین میقی
ار، یه بدون اراده و اختکدۀ استعمار ھستند یاراده و نفھم یه آلت بکخود ھستند بل

مه شب ین خیاز ا یا ه نمونهک نیا یدارند. برا یمتاع خود را به بازار اختالف عرضه م
 م:یشو یاد آور میرا  یتابکنوشتن  ۀیم قضیرده باشکبه خوانندگان خود ارائه  یباز

 ینعمت الله صالح«به نام  یرانیسندگان فاضل ایاز نو یکیچند سال قبل 
عبد الله  ید جوانان اھل بھشت حضرت أبیدر موضوع شھادت س یتابک» آبادی نجف
ر أدّله کتاب با ذکن ینوشت و منتشر ساخت و در ا» دید جاویشھ«نام به  ÷ن یالحس

تاب کن یدھند، پرداخت. در ا یه عقل و شرع فتوا مکآن گونه  ینیام حسیبه فلسفۀ ق
شۀ یر و اندکزان فیسنده میسابقۀ خارج از موضوع نبود و چون نو یز تازه و مطلب بیچ

ه مطلوب ھر کچنان از آب درآورد  رده را در نظر داشت مطالب را آنکل یطبقۀ تحص
تاب را قبًال به نظر کن یاط ایه از باب احتک نیور باشد، و با اکردۀ فکل یخوانندۀ تحص

ه دو نفر از ک ییرده بود، تا جاکده و تّوجه آنان را جلب یدانشمندان أولی األبصار رسان
از  یچند روز رده بودند، ھنوزکن یتاب را ممتاز شمرده و تحسکشأن آن  یفقھاء عال
ندگان مزدور، در معابد و یه روضه خوانان مأمور و گوکتاب نگذشته بود کانتشار 

تاب پرداختند و خوانده و ناخوانده آن را کو مّذمت مندرجات  ییگو مجالس به زشت
ه آن صادر یاز مصادر فتوی عل یبیب و غریعج یتاب ضاّل و ُمِضّل خواندند! و فتاواک
!! تو )١(اند ردهکتاب در رّد آن نوشته و منتشر کست جلد یبه ب کینون نزدکردند و تاک

ھایی که  کتابی در بررسی و پاسخ مستدّل و مستند به رّدیه» شھید جاوید«بدان که مؤّلف فاضِل  -١
ام و در  ای از کتاب مذکور را دیده اند، به نگارش در آورده است. اینجانب نسخه نوشته بر کتابش

ام اّما متأّسفانه در زمان طاغوت اجازه  آن ُجز استدالل و استناد به مدارک شرعی، چیزی نیافته
تر اینکه تا امروز که زمان  ندادند که چاپ شود و نسخ این کتاب را نابود کردند ولی عجیب

 مت آخوندھاست اجازۀ چاپ به این کتاب داده نشده است!! (برقعی)حکو
 چاپ شد. (ُمصحح)» عصای موسی یا درمان بیماری غلو«نام ا سپس آن کتاب ب
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ا خانۀ یاند  شتهکربال کگر در یرا بار د إ ین بن علیامت قائم شده و حسیق ییگو
 .اند!! ردهکعبه را منھدم ک

ندگان و یگو یو تعّصب مذھب ینین عمل ِعْرِق دیی ا زهیه انگکد تصّور شود یشا
  .جاھالنه! یانه و تعصبّ یعام یِعْرق یسندگان بود منتھینو

ا ین مّلت در تمام یم ھرگاه اینکن صورت باور ین مطلب را به این بود اکمم ،یآر
ا یشود  یاو جسارت م ینیس دیو نوام یات مذھبیثیه به حکش آمدھا یاز پ یا پاره
ار کب یداده تعصبّ نشان  یرتیدھم آن از خود غ یکا ین اندازه یگردد ا یحرمت م کھت
ن عرق و یسندگان چنیندگان و نه نویه نه در گوکه دانسته شود ک آن یبردند، اّما برا یم

د یشھ«تاب کھنگام انتشار  یعنیم در ھمان زمان، ینیب یست مینبوده و ن یتعصبّ 
شتر در تھران و یراژ بیبا ت» آخوندزاده یرزا فتحعلیم یھا شهیاند«به نام  یتابک» دیجاو

غمبر را مورد مسخره و استھزاء قرار یر و پکه در آن خدا را منکد ھا منتشر ش شھرستان
ن فروگذار ید یایبه اول ینیگونه توھ چیچه گرفته و از ھیرا به باز یام إلھکداده و اح

 یسکاز  یبه فروش رفت، اّما َنَفس یتاب در ھر شھرکن یرده بود، و صدھا نسخه از اکن
 .نبود! یارکرا با آن  یسکنداشت و  کیرا محّر یامد چرا؟ زیبرن

ن ینوشت و چاپ شد در ا» تیاز وال یدرس«به نام  یتابکدر تھران  ییباز بنده خدا
ز در آن یاز عقاید را ن یا ه پارهکاز حدود عقل و شرع خارج نشد بل یتاب قدمک

ب خوردگان یامت فریمعتدل رفته بود باز ق یت راھید! اّما چون در مسألۀ والیگنجان
دن یوبک ید و از عوام الّناس برایھا و فتواھا بر رّد آن صادر گرد تابکقائم شد و 

اد آور شد، یمعروف ندبه را  یدعا یاعتبار یگر بیسنده استمداد و استفاده شد! باردینو
فر امضاء کت با آن را تا حّد یت آمد و دستگاه فتوا ضّد کبه حر یا اورنۀ عّدهرت ویباز غ

 .)١(ند!ک یتر م ه را گرمکدھد و معر یخود ادامه م یگرمچنان به  ن بازار ھمیرد! و اک

یکی از صفات مذمومه که مستلزم بسیاری از گناھان شده و بسیار قبیح است آن است که کتاب  -١
کنند و این عادِت اکثر معّممین و اھل علم  کسی را ندیده و عبارات او را نسنجیده، قضاوت می

بوده و ھست و حال آنکه ھیچ دادگاھی پروندۀ ندیده را نباید قضاوت کند و این صفِت مذموم، از 
حسد و عناد یا تنبلی و تعّصب است چنانکه خود حقیر مبتال شدم به حسد و عناد معاصرین خود 

درسی از  –إبطال گفتار گویندگان غالی به نام  به واسطه اینکه کتابی نوشتم در رّد أھل غلّو و
که در آن به أدّلۀ أربعه إثبات کردم که متّولی امور تکوین خدای تعالی است یعنی فقط –والیت 

خدای متعال نیرو دھنده و ھستی دھنده و خالق و رازق و شافی علی اإلطالق و قاضی الحاجات 
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ن و أوصیا و ... ھادیان و زمامداران و پیشوایان مردم و نامقید و نامشروط است و اّما انبیاء و اماما
ھستند نه اینکه مدیر جھان بوده و پس از ارتحال، ھمه جا حاضر و   متصّدی و متّولی أمور شریعت

 ناظر باشند (خوب است مردم آن کتاب را مطالعه کنند).
و ضّدیت کرده و مطلب  اّما اھل علم زمان ما اکثرًا نسبت به حقیر ستم کردند زیرا یا بدگویی

ھا را  دینی ما را بر خالف دین و بر خالف حّب ائّمه جلوه دادند و یا با سکوِت خود افتراھا و تھمت
جانب تحریک کرده و از بدگویی و افترا، چه بر منابر و  تثبیت کردند و به ھر حال عوام را علیه این

 چه در محافل خودداری نکردند!.
دم و نامه نوشتم که آقایان اشکال شما چیست؟ از احدی جواب نیامد. به نویسنده ھرچه اعالم کر

ھر کدام رسیدم گفتم کجای این کتاب باطل است؟ کسی پاسخ مستدّل نداد! از ھمه عنودتر و 
ھستند و از قرآن دورند و یا آراء   تر کسانی ھستند که اھل فلسفۀیونان و عرفان حسودتر و متعّصب
کنند، از آن جمله سیدی است به نام سید محمد ھادی  ر آیات قرآن تحمیل مییونانیان و عرفا را ب

خود را به عنوان  –که محّل اجتماع زّوار و آمد و رفت عوام الّناس است –که در مشھد  میالنی
مرجع معّرفی کرده بود و با نشر رساله و دادن مواجب گزاف به وّعاظ متمّلق و اھل منبر، آنھا را 
واداشته بود که تّوجه عوام را به او جلب کرده و مردم را به تقلید از او تحریض کنند و البّته واضح 

شوند، ھرکس را  یا غیر أھل فّن جمع میاست که اگر در یکی از مشاھد که زّوار بی سواد یا کم سواد 
پذیرند زیرا مردم غالبًا استقالل  که چھار نفر روضه خوان، به اعلمیت و مرجعیت معّرفی کند، می

پذیرند و این  فکری ندارند و در ذّم و مدح، تابع غیر ھستند و قول معّممین را بدون مطالبۀ دلیل می
تراشند!!  تن چند تومان مواجب، أعلم العلماء میھم مسّلم است که اکثر گویندگان برای گرف

 اند!!. خصوصًا در زمان ما که اکثر مبّلغین به امور دنیوی آلوده و به ُحّب جاه و مال مبتال شده
به ھر حال چون ما در کتب خود افکار ضّد قرآنی فالسفه و عرفا را رّد کرده بودیم به این سبب 

دید. از سوی دیگر چون ما با کتب خود از  خود الزم می عناد و خصومت با ما را بر» میالنی«
و ... مردم را بیدار و ھشیار کرده و از امور » بررسی دعای ندبه«و  » درسی از والیت«جمله  

کردیم و این کار سبب تضعیف تفرقه و باعث وحدت و  دلیل و مدرک شرعی و خرافات دور می بی
شان در خطر است و  اران خرافات که دیدند دکاند شد، دکان نزدیکی مسلمین به یکدیگر می

ترسید، رفتند نزد آن به اصطالح مرجع که  ھمچنین دست پنھان استعمار که از بیداری مردم می
درسی از «ای صادر کند که کتاب  خوف خدا و قیامت نداشت و او را وادار کردند که اعالمیه

ا ھزار نسخه میان مردم منتشر ساختند، ھ ضّد قرآن و کتاب ضاللت است!! و از آن ده» والیت
ھا که بر منابر نسبت به اینجانب ھّتاکی و نفرین  داد به روضه خوان حّتی مرجع مذکور پول می

 کنند و مرا گمراه جلوه دھند و مردم را از اطراف نگارنده پراکنده سازند.
ای  ریکه اعالم کردهجانب به آخوند مذکور نامه نوشتم که حضرت آقا دلیل شما بر این نظ این

چیست؟ به دوستان خود گفتم شما ھم نامه بنویسید و ھم به نزد وی بروید و حضورًا از او سؤال 
چند بار نزد وی رفت ولی » سید جالل جاللی قوچانی«کنید، از آن جمله برادر فاضل ما جناب 
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ل و یبَرد ُجز دولت اسرائ یه مکرد و نفع آن را یگ یچه صورت م یات براکن حریا
ن قدر فایده یاو ا یه براکبدھد  یا دام اسلحهکزم؟ و پولش را به یونیمّلت ملعونۀ صھ

جاد ینگونه اختالف ایا انیعین خود شیو حّتی ب یعه و سنّ ین شیداشته باشد!؟ و ب
 ند؟ک

از دو ھدف را منظور دارند:  یکیشش کوشش و کن یان و دشمنان، از ایم غالیگفت
دۀ یشان را بر طبق عقیه اک یسانکخدا و  یایان به دست آوردن دل اولیمنظور غال

و ه با گفتن کنند ک یدانند و تصّور م یوت خدا مکو مل کار داِر ُملیا اختیُشَفعاء عند الله 
را در  یر إلھیل ناپذیر و سّنت تبدیتغین مزخرفات قانون ال ین موھومات و نشر ایبافتن ا

دھند! و با تمّلق و  یر میینند و تغک یئات به حسنات عوض میض سیفر اعمال و تعوکی
رسانند و داد دل از حور و قصور  یآنان، خود را به مقام اعالی رضوان م یثناخوان

 .ستانند! یم
ن یله چھرۀ درخشان دین وسیه بدکن موھومات آن است ینان از نشر امنظور دشم

ان جاھل را ین برمانند و عامیق دیه جلوه دھند تا خاّصان عاقل را از حقایرکرا مشّوه و 
ّماره طان و نفس ایم شیادآور شدیه ک ت و فسق و فجور، جری گردانند و چنانیدر معص

ب یاذکن ایب و غرور، به نشر ایفر یبرا یو سبب قو یخود داع یکز از باطن ھر ین
 است.
ال ُتَعدُّ « و اریافته بسین موضوع نگارش یدر ا یکنزد یھا ن سالیه در ھمک یتبک

ان تا یِب خوش بیرا از عالمۀ زمان تا طفل ابجد خوان و از خطیاست ز »وال ُتحصی

مت و افتراء جاری شد غیر از اّدعا و تحریم و تکفیر بی دلیل، چیزی دیده نشد! از آن سو سیل تھ
و مرا به ھر دستگاھی که مورد تنّفر مردم بود، چسپانیدند، یکی گفت فالنی درباری است، یکی 

 گیرد. گفت سّنی است، دیگر گفت وّھابی است و از عربستان پول می
ًا ھا را باور کردند و قربت مسّلم است که مردم ما که مارگزیدۀ استعمار و زود باورند تمام این دروغ

دانستند  تر اینکه علما و دانشمندان بسیاری که می إلی الله به بدگویی و ضّدیت برخاستند. عجیب
ھا ساکت  ایم، حّق را ظاھر نکردند و از ترس عوام و رمیدن آن حّق با ماست و مظلوم واقع شده

و بدین ترتیب ماندند و ُجز عّدۀکمی از مومنین ما را یاری نکردند و ما را با عوام تنھا گذاشتند 
نگذاشتند مردم خیرخواھی ما را درک کنند! از آن سو وّعاظ خرافه فروش ما را مّتھم کردند به 
مخالفت با والیت و با این تھمت ناروا عوام را به ما بدبین کردند در حالیکه ما به والیت معتقد 

واهللاُ دانیم.  می ÷ترین پیرو علی  کنیم و خودرا جّدی بوده و به دوستی اھل بیت افتخار می

ة يامَ مَ القِ مْ يوْ ينَهُ بَ ينَنا وَ  . (برقعی)حيْكمُ بَ
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ن یو ما در ادند! یدان اسِب سبقت و سفاھت جھانین میه خوان! در ایروضه خوان و تعز
شان بر طبق  دهیگفته و عق یآنان متعّرض شده و خطا یکایکم به یتوان یمختصر نم

چه را با تمام وجدان  م و آنینکان یه بیۀ إلھیعت ابدیی شر نهیام متقنه و اعالم معکاح
ن ھدف یو ِبَحْمِد اللِه تعالی در ا –م یمان داریگاه پروردگار جھان ا شیر خود در پیو ضم
م، یبندیه بدان معتقد و پاک ینیعت و دینندۀ خود و خدمت به شریآفر یرضاُجز 

تب کاز  یکی یھا مقاله ینیبرادران د یداریب ین صفحات برایدر ا –م یندار یمنظور
َمراِء ھست«ه به نام کن دسته را یمھّمۀ ا

ُ
افته مورد دّقت و انتقاد یچاپ و انتشار » یأ

 م.یدھ یقرار م
ت اللِه یسندۀ آن خود را آی، نواّوالً ه کم یردکتاب را از آن جھت انتخاب کن یا

عالم و  یکن زمان به یه در اکاست  ین لقبیتر ن لقب بزرگیالُعظمی خوانده و چون ا
ن یاز ا کیاو حا یا به رضایلۀ خوِد او ین لقب به وسیدھند وانتخاب ا یم ینیمرجع د

انداران کداند، پس د یق میت صالح و الیاحراز مقام مرجع یه خود را براکاست 
ردار و گفتار عوام کد یمذھب نبا یکه در انتقاد از کتوانند بھانه آورند  یفروش نم خرافه

ان و مراجع و یشواید به اقوال و افعال پیه باکا افراد متّوسط العْلم را مستند قرار داد بلی
 .ت الله العظمی است!یآ یکف یتاب مورد نظر ما تألکرا ین استناد شود، زیمجتھد

 یبزرگ و معروف گرفته و اصطالحات ید از علماینه را به تقلیتاب زمکن ی، در ااً یثان
رده ک یخود در برابر آنان اظھار نظر یار برده، گاھکن به یّلمکماء و متکاز فالسفه و ُح 

 است.ز مّھم و قابل دّقت ین جھت نیتاب او از اکشان ُخرده گرفته است. پس یو بر ا
چه را ھم  رده است و آنکفروگذار ن یزیات چیفرکات و کیتاب از شرکن ی، در اثالثاً 

الت خود ساخته و پرداخته و یھات و تأویاست با توج دهیرس یر ُغالت نمکه ھرگز به فک
چه را ھم  ن و سماوات دانسته است! آنیائنات و گردانندۀ زمکچھارده معصوم را مدّبر 

م کو ح ینیدۀ دیدربارۀ بتان قائل نبوده او دربارۀ ائّمه به صورت عق کیچ مشریه ھک
تر و  ات از ھر جھت الزمیفرکن ی، مسّلم گرفته است پس مناظره و مبارزه با ایضرور
 خود خواھد نشاند. یز به جایگران را نیش دیار ساختن خطاھاکتر است و آش یضرور

َمرا«[نقد عبارات شرکی که در ابتدای کتاب 
ُ
 ذکر شده]» ِء ھستیأ

م ین قدید مؤّلفیه به تقلک تاب خود پس از آنک یت الله العظمی! در ابتداین جناب آیا
غمبر یبه رسالت پ یم سطر، خاّص گواھیش خدا پرداخته و نیم به ستاین سطر و یک
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 .»!!اند نشیران امور آفربّ نان او مدیه جانشکدھم  یم یو گواھ«سد: ینو یساخته، م
م مّدبر امور ینیم تا ببیسطر او را از نظر قرآن مورد دّقت قرار بدھ یکن یھم کنیا

خدا بر « ]٣ونس: ي[ ﴾ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿د: یفرما یم میرکست؟ قرآن کینش یآفر

 ٱ يَُدبِّرُ ﴿د: یفرما یو م .)١(»ندک یر امور میافته و تدبیال یعرش است
َ
ُل  رَ مۡ ۡ�  ﴾تِ َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ

 يَُدبِّرُ ﴿د: یفرما یو م» دھد یل میات را تفصیرده آکر أمور یه تدبکخداست « ]٢[الرعد: 
 ٱ

َ
ٓ ٱ ِمنَ  رَ مۡ ۡ� َما  ٱ إَِ�  ءِ لسَّ

َ
ر ین را از آسمان تدبیه امور زمکخداست «] ٥: السجدة[ ﴾ِض �ۡ�

ده شود یان) پرسکنان (مشرید: اگر از ایفرما یه خدا مکجا  ب است آنیو عج .»دینما یم

 َمن قُۡل ﴿ ند: خدا! ھمان خدا فرموده است:یگو یند؟ مک یر امور میتدب یسکه چه ک
ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ِض �ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َ�مۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  َوَمن رَ َ�ٰ بۡ ۡ�  َمّيِِت ل

ۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ   ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡ� ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ فََ�  َ�ُقۡل  �َّ

َ
 لُِ�مُ فََ�ٰ  ٣١ َ�تَُّقونَ  أ

ُ ٱ ۖ �َۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  �َّ َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ دَ َ�عۡ  َ�َماَذا قُّ ۖ لضَّ ٰ  ُل َّ�
َ
 یا«( ]٣٢ -٣١ونس: ي[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡ�َ  فَ�

ه کست یکا یدھد  یم ین به شما روزیه از آسمان و زمکست یکن بگو: یکمحّمد) به مشر
آورد  یرون میه زنده را از مرده و مرده را از زنده بکست یکھاست و  ھا و چشم گوش کمال
ن یا با ایه آن خداست. پس بگو آکد؟ خواھند گفت: ینما یر میه امر خلقت را تدبکست یکو 

 یزیه پرورندۀ شماست پس بعد از حّق چه چکچنان خداست  د ھمیترس یحال از خدا نم
 ».دیشو یده می؟ پس چگونه از حّق گردانیاست جز گمراھ

نش تنھا خداوند جھان ینندۀ امور آفرکر یه تدبکنند ک یان اقرار مکه مشرک یوقت
ه پس چرا از خدا کند ک یجه را بر آنان حمل مین نتین اقرار، ایگاه از ا است آن

 ند ھمان پروردگار شماست و چونک ینش میر امور آفریه تدبک یسکد؟ آن یترس ینم
د یگرد یز میست پس دنبال چه چیُجز ضاللت ن یزین است پس بعد از حّق چیحّق ھم

 .د؟!یرو یجا مکو به 
د ینش خداست! پس به مسلمان چه بایه مّدبر امور آفرکنند ک ین اقرار مکیمشر

م چه ییگو یتاب داده و مکن یسندۀ ایمتعال را به نو ین جواب خدایگفت؟ ما ھم

کند، استوای بال کیفی که  این آیۀ کریمه، صفت استوای پروردگار متعال بر عرش را اثبات می -١
سپس «سزاوار خداوند متعال است. بنابراین، بھتر است که این آیۀ کریمه را اینطور ترجمه نمود: 

 [ُمصحح] ». ی شدبر عرش مستو
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 .ا بعد از حّق ُجز ضاللت است؟!ید آیگرد ید و دنبال چه میخواھ یم
ھر  یاپوکن و تکآرامش ھر سا«سد: ینو یبعد م یھا سنده در جملهیجناب نو

ز یآم کن جملۀ شریپاسخ ا کنیبه امر دوازده امام). ا یعنی» (به امر آنھاست کمتحّر 
 :یات إلھیح او از آیصر که شرکبل

 ِ�  َسَ�نَ  َما ۥَوَ�ُ ﴿د: یفرما یم ۱۳ ۀیپروردگار عالم به ھمه چیز در سورۀ انعام آ
ۡ ٱ � ٱوَ  لِ �َّ ِميعُ ٱ َوُهوَ  �ََّهارِ رد در شب و روز از یھرچه آرامش گ« ]١٣[األنعام:  ﴾١٣ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

ِيٱ ُهوَ ﴿و » آن اوست ۡ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ ْ لِتَسۡ  َل �َّ است  ییاو خدا« ]٦٧ يونس:[ ﴾�ِيهِ  ُكُنوا

ا﴿ :دیفرما یو م». د قرار دادیریدر آن آرامش گه ک آن یه شب را براک  ُهوَ  إِ�َّ  بَّةٍ َدآ ِمن مَّ
 ۢ ٓ  َءاِخُذ ه در تحت فرمان ک نیست مگر این یا چ جنبندهیھ« ]٥٦ [هود: ﴾بَِناِصَيتَِها

لَمۡ ﴿د: یفرما یو م» خداست
َ
لَّ ٱ َمدَّ  َف َكيۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  تَرَ  � ٓ  َولَوۡ  لّظِ  ﴾اَساكِنٗ  ۥَ�ََعلَهُ  ءَ َشا

رد و اگر ک که را متحّر یه چگونه ساک یدیمگر پروردگار خودرا ند«] ٤٥[الفرقان: 
نات تحت امر و ارادۀ خداست کات و سکپس تمام حر». نمود ین مکخواست آن را سا یم

 .و بس!
و جان  یده و خود ھستیه خود آفرک ییا خدایخواھد؟ آ یمأمور چند آمر م یکا یآ

گران واگذار یھا را به د و قدرت، امر آن ییا با توانایر آن عاجز است، یداده از امر و تدب
نان ین امور به ایه اکن خدا؟ یا عیر خدا ھستند ینان معصوم غین جانشیرده است؟ اک

ر خدا ھستند یرا اگر غی! زکیافر و مشرک یریه بپذکدام را کواگذار شده است؟! و تو ھر 

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿دھاست ین پلیاز بدتر کاست و مشر کشر ھمانا «] ٢٨[التوبة:  ﴾َ�َٞس  ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل
ده ین ھر دو عقیا حلول! و ایا اّتحاد است و ین خدا ھستند یو اگر ع» دندیان پلکمشر

 ن.ین و به اجماع مسلمید یاست، به ضرورت مبان کف شریفر و در ردک
م کبدون ح یعنی» (دیرو ینم یاھیشان گ مکح یب«سد: ینو یدر جملۀ بعد م

 اه از نظر قرآن:یدن گییمسألۀ رو کنید). ایرو ینم یاھیغمبر گینان پیجانش

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿د: یفرما ی) م۱۰ی  هیپروردگار جھان در سورۀ لقمان (آ -۱ ٰ لسَّ  بَِغۡ�ِ  تِ َ�
ۖ تََروۡ  َ�َمدٖ  لۡ  َ�َها

َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
 بَّٖة� َدآ ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

نَزۡ�َ 
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ � ءٗ َما

َ
از « ]١٠[لقامن:  ﴾١٠ َكرِ��ٍ  جٖ َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َناَبتۡ فَأ

 .»میدیانین از ھر صنف پرارزش رویم و در زمیفرو فرستاد یآسمان آب
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وَ ﴿د: یفرما یز میو ن -۲
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ  ٱ إَِ�  ا

َ
� َ�مۡ  ِض �ۡ�

َ
 ٖج َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َناَبتۡ أ

اه یه در آن از ھر گونه گل و گکاند  ردهکن نظر نیا به زمیآ« ]٧ [الشعراء: ﴾٧َكرِ��ٍ 
 ». میا دهیانیپرارزش رو

لۡ ﴿د: یفرما یو م -۳
َ
� ِ�َ َرَ�ٰ  �ِيَها َناَقيۡ َو�

َ
وۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َناَبتۡ َوأ  ﴾١٩ ُزونٖ مَّ

 یا دهیز سنجیم و در آن از ھر چیا ندهکن افیھا را در زم وهکو « ]١٩[احلجر: 
 .»میا دهیانیرو

نَزَل  ﴿ د:یفرما یو م -۴
َ
َمآءِ  ّمِنَ  َلُ�م َوأ �َبۡتَنا َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
ا َ�ۡهَجةٖ  َذاَت  َحَدآ�ِقَ  بِهِۦ فَأ  مَّ

ن لَُ�مۡ  َ�نَ 
َ
ْ  أ ۗ  تُ�بُِتوا ٓ ءَِ�ٰهٞ  َشَجَرَها

َ
عَ  أ ِۚ  مَّ ل:   ﴾َ�ۡعِدلُونَ  قَۡومٞ  ُهمۡ  بَۡل  ٱ�َّ  ] ٦٠[النَّمْ

ه شما کد یانیشاداب رو یھا ه با آن بوستانکفرو فرستاد  یتان از آسمان آبیو برا«
گر ید یا با خداوند، معبودید، آیانیه درختش را بروکرسد (نه توان آن است)  یرا نم

شوند (از حّق عدول  یخدا ھمتا قائل م یه براکھستند  یه آنان گروھکھست؟! بل
 .»نند)ک یم
ه کدھد  یگونه مسلمانان خبر م نیا کفر و شرکدۀ یاز عق ییفه تو گویۀ شرین آیدر ا

ت دارند و که مخلوقات خدا در امِر خدا مشارکرد کاّدعا خواھند  یسانکھم  یروز

ءَِ�ٰهٞ ﴿ د:یفرما یم یارکدھد لذا با استفھام ان یاھان را به آنان نسبت میدن گیانیرو
َ
عَ  أ  مَّ

 ِ  قَۡومٞ  ُهمۡ  بَۡل ﴿ د:یافزا یو در دنبال آن م» ھست؟ یگریا با خدا معبود دیآ« ﴾ٱ�َّ
ه حّق ک شوند، و پس از آن یحِقّ متعال ھمتا قائل م یه براکاند  ھمان گروه ﴾َ�ۡعِدلُونَ 

 .ند!یگرا یخود م یھا تابند و به بافتهیرفتن آن سرمیان شد از پذیبر آنان القاء و ب

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ د:یفرما یم و -۵ نَزَل  �َّ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ ۖ َما ابٞ  هُ ّمِنۡ  لَُّ�م ٗء  �ِيهِ  َشَجرٞ  هُ َوِمنۡ  َ�َ

رۡ ٱ بِهِ  لَُ�م بُِت يُ� ١٠ �ُِسيُمونَ  �ۡ ٱوَ  عَ لزَّ  ٱوَ  �َِّخيَل ٱوَ  ُتونَ لزَّ
َ
 ُ�ِّ  َوِمن َب َ�ٰ عۡ ۡ�

ه از آن آِب کفرو فرستاد  یه از آسمان آبکخداست « ]١١ ،١٠[النحل:  ﴾ِت� �ََّمَ�ٰ ٱ
ش را یان خویه در آن چارپاکاست  یاھید و از آن درخت و گیدار یدنیآشام

تون و خرما و انگورھا و از ھر گونه یشت و زکشما  ید. با آن باران برایچران یم
 ». اندیرو یھا م وهیم

ل یار به تفصکم یاورین باره در قرآن آمده است بیه در اک یاتیم تمام آیما اگر بخواھ
 ل:یات ذیقدر خوانندگان خود را به آ نیشد و با اختصار ناسازگار است ھمک یل میطوو ت
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 ٢٥م/ یإبراھ  ٩٩األنعام/   ٦١/ ةالبقر
 ٣١-٢٥عبس/   ٣٠اء/ یاألنب  ٥٣طه/ 

 ١١-٧ق/
اھان و نباتات را به خود یدن گیانینندۀ عالم رویات آفرین آیه در تمام اکم یدھ یحواله م

فرموده، با » الّنمل« ۶۰ۀ یه در آک ند ھمچنانکه خالف آن اّدعا کنسبت داده و آن 
 است! کگرفته و مشر یگریعالم، معبود د یخدا

ھا را به مخلوقات  نگونه نسبتیا یبا چه جرأت یان مسلمانین مّدعیم ایدان یما نم
اّما » دیرو ینم یاھیشان گ مکح یب«ه کند ک یسنده اظھار میدھند؟! و چون نو یم یإلھ

ه کسنده آن است یدھد ال بّد نظر نو یاھان را به خدا نسبت میدن گیانیات قرآن رویآ
 یعنینند ک یم مکه امامان حکشود  یجه آن میردن است! پس نتکم کر حیدن غیانیرو

اىلَ  ر أمور!!ین در سایچن اند مأمور! و ھمیرو یه مکخدا  –َنُعوُذ ِبالله–کنند و  امر می عَ  اهللا تَ

امَّ  اً كبرياً يقولُ  عَ وَّ لُ  .الظالـمونَ عُ
 یعنی» (بارد ینم یا و قطره«سد: ینو یت الله العظمی میدر جملۀ بعد از آن، آ

 بارد). ینم یا امبر قطرهینان پیم جانشکح یب
ان او ین ھذیات شریفۀ قرآن را در جواب ایه از آیآ یکما به عنوان نمونه فقط 

رۡ ﴿ م:یآور یم
َ
ٰ  حَ لّرَِ�ٰ ٱ َناَسلۡ َوأ نَزۡ�َ  قِحَ َلَ�

َ
ٓ ٱ ِمنَ  افَأ َما ٓ  ءِ لسَّ سۡ  ءٗ َما

َ
ٓ  ُكُموهُ َ�ٰ َقيۡ فَأ نُتمۡ  َوَما

َ
 ۥَ�ُ  أ

م و از آسمان یاھان) فرستادینندۀ (گکو ما بادھا را باردار « ]٢٢[احلجر:  ﴾٢٢ زِ�ِ�َ بَِ�ٰ 
دار و نگھدارندۀ آن  ه شما خزانهکم یراب ساختیم و با آن شما را سیفرو فرستاد یآب
 م:ینک یات شریفۀ ُسَور قرآن حواله میل به آین شما را به شرح ذیعالوه بر ا و »دیستین

 ٥٧األعراف/  ٩٩األنعام/   ٢٢/ ةالبقر
 ٣٢م/ یإبراھ  ١٧الرعد/   ٢٤ونس/ ی

  ٥٣طه/   ٤٥ھف/ کال  ١٠النحل/ 
 ٤٨الفرقان/  ١٩و ١٨المؤمنون/   ٤٣و ٥الحج/ 

 ٢٤الروم/   ٦٣بوت/ کالعن ٦٣و ٦٠النمل / 
 ٢٧فاطر/   ٢٧السجدة/   ١٠لقمان/ 
 ٢٨الشوری/   ٣٩فصلت/   ٢١الزمر/ 

 ٧٠-٦٨الواقعة/    ٩ق/   ١١الزخرف /
 ٢٥عبس/   ١٥و  ١٤النبأ/   ٣٠/ کالمل
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ه کر خدا ھر یجھان به خود نسبت داده و غ یات نزول باران را خداین آیه در تمام اک
 ان است!کف مشریج و در ردس باشد از طبقۀ مسلمانان خارکند ھرک یین ادعایچن

ات قرآن را یمنًا آین باره تیو در ا». وزد ینم یمیو نس«سد: ینو یدر جملۀ بعد م

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿م: یآور یم ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ِف تَِ�  ِريَ�ۡ  لَِّ� ٱ كِ ُفلۡ لۡ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ٓ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  بَِما رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  نَزَل  َوَما
َ
ُ ٱ أ ٓ ٱ ِمنَ  �َّ َما ٓ  ِمن ءِ لسَّ ا حۡ  ءٖ مَّ

َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
 تَِهاَموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ�

َحابِ ٱوَ  حِ لّرَِ�ٰ ٱ �ِف َوتَۡ�ِ  بَّةٖ َدآ ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  ۡ ٱ لسَّ رِ ل ٓ ٱ َ�ۡ�َ  ُمَسخَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 ِض �ۡ�

ن و گردش یھا و زم نش آسمانیھمانا در آفر« ]١٦٤[البقرة:  ﴾١٦٤ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  تٖ َ�ٰ �
چه خدا از آسمان از  شود و آن ینفع مردمان روان م یا برایه در درک یشتکشب و روز و 

ند و در آن از ھرگونه ک ین را پس زمردنش زنده میفرستد و زم یجنس آب فروم
ان آسمان و یم ه درک یھا و بادھا و ابر میش نسَند و گردش و جنبکپرا یم یا جنبنده

) یی(خدا ییھا برند نشانه یار مکه عقل خود را بک یسانک ین مسّخر شده است برایزم

ِيٱ وَُهوَ ﴿ د:یفرما یو م». است ۢ  حَ لّرَِ�ٰ ٱ ِسُل يُرۡ  �َّ و  ٥٧[األعراف:  ﴾ۦتِهِ رَۡ�َ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ

ش باران یشاپیپه بادھا را (به سان) مژده رسان، کاست  یسکو او «. ]٤٨الفرقان: 
ْمل (آ یرحمتش م ّرر کن معنی را میھم یاختالف ک) با اند۶۳ ۀیفرستد، و در سورۀ النَّ

سوره  ۵فاطر و سوره  ۹سوره الروم و  ۴۶لحجر و سورۀ ا ۲۲ات یفرموده است. و در آ
گرفته » الله« ییل بر خدایھا را به خدا نسبت داده و آن را دل میدن نسیه وزیالجاث

ن امور یم او اکرا در تصّرف دارد و به امر و به ح ین اموریه چنک یسکآن  یعنیاست. 
 شود، خداست. یاجراء م

ن امور ھستند، پس به ناچار خدا ھستند!! یغمبر مّدبر اینان معصوم پیحال اگر جانش
ن کن امور مربوط به خداست لیا یه آرکن عذر و بھانه آورده شود یجا ا نید در ایشا

ن یاند! ما سخافت ا ن امور گماشته شدهیاز جانب خدا و به إذن او به ا نان معصومیجانش
 رد.کم یار خواھکن قول مزّورانه را ِإْن شاَء الله در صفحات بعد آشیده و رّد ایعق

ومت چھارده معصوم بر کو ح یأمراء ھست«تاب کسندۀ یت الله العظمی و نویجناب آ
م کبدون ح یعنی» (افروزد ینم یرو اخت«سد: ینو یبعد از آن م» ع موجوداتیجم

 .شود)!! یدر آسمان فروزان نم یا امبر ستارهینان پیجانش
ن یه دکن اسالم ید و خود را به دینما یم یمسلمان یه اّدعاک یان مّلتیما درم یبرا

غمبر یه حّتی پکنگونه مباحث را یه اکسخت است  یلیدھد خ ید است نسبت میتوح
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پرستان  را ھمان بتیم زیان آوریدانست، به م یپرستان الزم نماسالم اثبات آن را بر بت 
ن و جنبش و کون ھر ساکنش و سیر امور آفریه تدبکدانستند  یھم به سائقۀ فطرت م

 یاھیم خدا، گکه بدون حکدانستند  یبه دست خداست، و م کھر متحّر  یاپوکت

 ۦ�َِيِدهِ  َمنۢ  قُۡل ﴿د: یفرما یه مک افروزد. چنان ینم یبارد و اختر ینم یا د و قطرهیرو ینم
ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٨ َلُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  وَُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َملَُكوُت  ٰ  قُۡل  ِ�َّ َّ�

َ
 فَ�

به  یزیھر چ یین) بگو: فرمانروایکامبر به مشریپ ی(ا« ]٨٩-٨٨ :[املؤمنون ﴾٨٩ َحُرونَ �ُسۡ 
د؟ یدان یافت اگر شما میدھد و از او پناه گرفتن، نتوان  یپناه م هکست یکست و یکدست 
دام کد؟! و به یا شان بگو پس چرا مسحور شدهیخواھند گفت فقط خداست! به ا یبه زود

 ».د؟یگردانسو، چون جادو شدگان، سر
ز را مخصوص خدا یدر ھر چ ییپرستان، فرمانروا ه بتکافسوس است  یبس یجا

مات اسالم یمسلمانان بعد از ھزار و چھار صد سال گسترِش تعلان یدانند و در م یم
م بر کا چھارده معصوم حاینان معصوم یسد جانشینو یھا م آن یت الله العظمینون آکا

 .ھستند؟!  ع موجوداتیجم
و «اند:  ه گفتهکم یگرد یت الله العظمی باز میآور آ کگر به جملۀ شریبار د کنیا
ات شریفۀ قرآن عرضه ینان معصوم) و آن را به آیم جانشک(بدون ح» افروزد ینم یاختر

غمبر او یا پیرده است و کرا امضاء  یمکن حیا فرستندۀ قرآن چنیم آینیم تا ببینک یم
نموده  یوتاھک –َنُعوُذ ِبالله  – کفر و شرکغ رسالت بر رّد یو تبل یات إلھیدر رساندن آ

 .است!!

ِيٱ وَُهوَ ﴿د: یفرما یخداوند م ْ ِ�َهۡ  �ُُّجومَ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ  َ�ِّ لۡ ٱ تِ ُظلَُ�ٰ  ِ�  بَِها َتُدوا
د آورد تا بدان در یشما پد یه ستارگان را براک ییاوست خدا« ]٩٧[األنعام:  ﴾رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ 

 .»دیابیا راه یو در یکظلمات خش

ُ ٱ َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َض �ۡ�

َ
 ِش� َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

ۡ ٱ ِ� ُ�غۡ  مۡ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلُُبهُ َ�طۡ  �ََّهارَ ٱ َل �َّ َ�ٰ  �ُُّجومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ مۡ  تِۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ َ�  ۦٓۗ رِه

َ
�  ُ�َ 

 ٱوَ  قُ لۡ �َۡ ٱ
َ
ۗ مۡ ۡ� ُ ٱ َ�َباَركَ  ُر  )1( ]٥٤[األعراف:  ﴾٥٤ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ  �َّ

ھا و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر  گمان پروردگار شما الله است که آسمان (ای مردم) بی« -١
رود، و خورشید و ماه و  پوشاند که شتابان در پی آن می عرش مستوی شد، شب را به روز می
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ُ ٱ َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿د: یفرما یو م  ».پروردگار شما الله است« ﴾�َّ

مۡ ٱوَ ﴿د: یفرما یسپس م َ�ٰ  �ُُّجومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ مۡ  تِۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ   ]٥٤[األعراف:  ﴾ۦٓۗ رِه

ِيٱ ُهوَ ﴿د: یفرما یو م» ندیر فرمان اوید و ماه و ستارگان در تسخیو خورش«  َجَعَل  �َّ
مۡ ٱ ٓ  َس لشَّ ن و ماه را کد را پرتوافیه خورشک یسکاوست « ]٥ يونس:[ ﴾�نُورٗ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  ءٗ ِضَيا

ِيٱ وَُهوَ ﴿د: یفرما یو م» روشن قرار داد ۡ ٱ َخلَقَ  �َّ مۡ ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ  ﴾َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ
دربارۀ ، و مخصوصًا »دید و ماه را آفریه شب و روز و خورشک ییاوست خدا« ]٣٣:األنبياء[

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿د: یفرما ین مکیمشر
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
رَ  َض �ۡ� مۡ ٱ َوَسخَّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

ۖ ٱ َ�َُقولُنَّ  ُ َّ�  ٰ َّ�
َ
 یسکچه  ین بپرسیکاگر از مشر« ]٦١بوت: ك[العن ﴾٦١ فَُكونَ يُؤۡ  فَ�

نه بدون درنگ یرده است؟ ھر آکد و ماه را مسّخر یده و خورشین را آفریھا و زم آسمان
 ».شوند؟ یگردان م یخواھند گفت: خدا! پس چگونه از حّق رو

ه نمونۀ روشن اختران کد و ماه را ینش و فروزش خورشیھرگاه بت پرستان آفر
آن را به بندگان خدا و  یمسلمان یه مّدعکھستند به خدا نسبت دھند چگونه رواست 

ٓ  قُۡل ﴿د؟ ییگو یان مینقدر چرند بافته ھذیمخلوقات او نسبت دھد؟! پس چرا ا ُ َءا ذِنَ  �َّ
َ
 أ

مۡ  لَُ�ۡمۖ 
َ
ِ ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  �َّ ا خدا به شما اجازه داده یآ :امبر) بگویپ ی(ا« ]٥٩ يونس:[ ﴾٥٩ َ�ُ

 ». د؟یبند یا بر خدا دروغ میاست 
ه از کز یھر چ«سد: ینو یھا، م بعد از آن جمله ۶العظمی! در صفحۀ ت الله یباز ھم آ

 .»!!!د به مراقبت و نظارت امامان استیبه فنا گرا یا از ھستید یعدم به وجود آ
 ست؟کیاء از نظر قرآن منحصر به یه صفت مراقبت و نظارت بر اشکم ینیبب کنیا

به درگاه خدا عرض ه آن جناب کد یفرما یم میسی بن مریعالم از قول ع یخدا

نَت ﴿ند: ک یم
َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ تو مراقب « ]١١٧: املائدة[ ﴾١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»ز حاضر و گواه ھستییه بر ھر چک ییو تو یو نگاھبان بربندگان

َ ٱ إِنَّ ﴿د: یفرما یو م خدا بر شما مراقب ھمانا « ]١ :[النساء ﴾١ اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ
 .»و نگاھبان است

گاه باشید که آفرینش و  ستاره فرمانروایی از آِن او گان (را آفرید) که مسخر فرمان او ھستند، آ
 )».٥٤است، پر برکت (و به غایت بزرگ) است الله که پروردگار جھانیان است(

 

                                                                                                       



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٩٤

ُ ٱ َوَ�نَ ﴿د: یفرما یو م َّ�  ٰ خداوند بر ھر « ]٥٢: األحزاب[ ﴾٥٢ ارَّ�ِيبٗ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 ».مراقب است یزیچ

ان خاِصّ پروردگار کع مخلوقاِت عالم امیبندگان و جم یپس امر نظارت و نگاھبان
 است.ان یفر و ھذکنگونه چرندھا یجھان بوده و ا

ند و در جملۀ بعد ک یفر، خود را رسوا مکو  کت الله العظمی! در شریباز ھم آ
و در اثبات »!! ستیغائب از نظر و تّوجه آنان ن یاز قلمرو ھست یا و نقطه«سد: ینو یم
ع مشارق و مغارب را یجم ÷ امام«سد: ینو یتابش مک ۱۹۸ن مزخرفات در صفحۀ یا
 .»!!رش حاضر و مجّسم استِن وجود در نظکند و ھمۀ امایب یم

تاب خدا را کم و قضاوِت یذارگ یم میرکاه قرآن گشیپرا در  ین مّدعیا کنیا
 ل:یات ذیه بنا به آکم یخواھ یم

 ١٠و ٩الرعد/   ١٠٥و ٩٤/التوبة  ٧٣األنعام/
 ٢٢الحشر/   ٤٦الزمر/   ٦/ السجدة
 ١٨التغابن/   ٨/ الجمعة

﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ� س از پ» المؤمنون« ۹۲ی  هیفقط خداست و مخصوصًا در آ ﴾َدةِ لشَّ

ا ﴿: دیفرما یند بال فاصله مک یب و الّشھاده وصف میه خدا را عالم الغک آن َ�َتَ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 یعنی» سازند یم یو یکچه شر س برتر است از آنپ« ]٩٢[املؤمنون:  ﴾٩٢�ُۡ�ُِ�ونَ 

ٰ ﴿ر خدا را یه غک یسانک َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ� ھستند! و خدا برتر است  کبدانند مشر ﴾َدةِ لشَّ
 ند.یگو یان مکچه مشر آز آن

ل را یات ذیه تنھا خدا بر اعمال و افعال مخلوقات خود شاھد و گواه است آک نیو اّما ا
 م:یشو یادآور میم یرکاز قرآن 

ُ ٱوَ ﴿ ٰ  َشِهيدٌ  �َّ د گواه ینک یچه م آنو خداوند بر « ]٩٨: آل عمران[ ﴾٩٨ َملُونَ َ�عۡ  َما َ�َ
 .»است

نَت ﴿ند: ک یسی به خدا عرض میحضرت ع
َ
ٰ  َوأ  ]١١٧: دة املائ[ ﴾١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ».یگواھ یزیو تو بر ھر چ«

ُ ٱ﴿ ٰ  َشِهيدٌ  �َّ  ». نند گواه استک یچه م خدا بر آن« ]٤٦ونس: ي[ ﴾٤٦ َعلُونَ َ�فۡ  َما َ�َ

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٰ  ». ز گواه استیھمانا خداوند بر ھر چ« ]١٧ :[احلج ﴾١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 



 ١٩٥    بحث در والیت و حقیقت آن -٢

 ل:یات ذیز آیو ن
 ٤٧سبأ/   ٥٥/ األحزاب  ٣٣النساء/ 
 ٩البروج/   ٦/ ةالمجادل

وَ ﴿د: یفرما یم یخیو توب یارکز با استفھام انیو ن
َ
نَّهُ  بَِرّ�َِك  ِف يَ�ۡ  لَمۡ  أ

َ
ٰ  ۥ� َ�َ  ِّ�ُ 

ز گواه یه پروردگار بر ھر چکست ین یافکن بسنده و یا ایآ« ]٥٣[فصلت:  ﴾٥٣ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ 

 َوَ�َ�ٰ ﴿است و فرموده:  یافک یگواھ یه خدا براکح نموده یقرآن خود تصر». است؟!
 ِ ِ ٱب  ، الفتح:٩٦رساء: ، اإل٢٩، يونس: ٧٩: النّساء[» است یافکگواه بودن خدا « ﴾٧٩ اَشِهيدٗ  �َّ

ه تنھا کزند  یشه میپ کان شریبه دھان ھرزه درا یمکمح یات تودھنین آیو با ا ]٢٨
رت خدا به اعمال یست. و در بصیاز نین یگریاست و به د یافک یگواھ یخدا برا

ن مختصر، معذرت یثرت آن، آوردنش را در اکه از کات فراوان است یبندگان در قرآن آ
 م.یطلب یم

 ]»توالی«در معنی  »امرای ھستی«[نقد دیدگاه صاحب کتاب 
 ییثر نارسادر ا«ه کند ک یتاب اظھار تأّسف مکسندۀ یز، نویآمفرکلمات کن یبعد از ا

ع از یتش ۀروان مذھب حّق یاز پ یات) جماعت انبوھیفرکن یا یعنیغات اسالم (یتبل
ن یدۀ ایھستند (ال بد به عق  عصِر خود محروم ینسبت به امام و ول یقیمعرفت حق

است!!)  ینین چنین عدم معرفت ایشان ھم ھم یو عقب ماندگ یمؤّلف عّلت بدبخت
ه در تمام مجالس و کشود  ین میش از ایغ بیا تبلیطرف (آ یکغ از یدامنۀ تبل یوتاھک

لۀ روضه خوانان و مّداحان و یش و قلندر و باألخره به وسیۀ ھر دروکمحافل و در معر
قات مسموم یشود؟) و تزر یام انجام میثر اکغات در اینگونه تبلیان از ھر بام و در ایگدا

ه روح فرزندان کده یگر، سبب گردیا شھرت طلباِن معاند از جانب دیگمراھاِن جاھل و 
دام کست یعه را از تّوجه به ساحت مقدس امام منصرف سازند (معلوم نیگناه ش یب

ت، ین جنایجۀ ایشدند؟!) و در نت یردند و چه مک یساحت؟ و اگر تّوجه داشتند چه م
ند (معلوم یرش عبادات است از آنان سلب نمایه شرط أعظم قبول و پذکت را یوال

افته و چون در یراه  یا به ساحت قدس ربوبین آقا وارد عرصۀ محشر شده یشود ا یم
ف ین تألیرفته نشده است لذا به ایپذ یتین والیه اعمال، بدون چنکده است یجا د آن

 د!!).یل نمایمکت عه رایگناه ش یت فرزندان بیپرداخته است تا وال
ن یش ایش از گنجایم آن بیر آثار وخکه ذکآمد ناگوار (و واقعًا ناگوار؟!)  شین پیا
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فرمودند تا مورد  یان میم را الأقّل بیاثر از آن آثار وخ یکاش ک یصفحات است (ا
ه دست به قلم برده کگرفت) مرا لزومًا بر آن داشت  یقضاوت خوانندگانش قرار م

 .)١(»نمکم یحّق تنظ یاریبه مجموعۀ حاضر را 
نه یت پرداخته و زمیبه بعد به نقل سخنان اھل لغت در معنی وال ۸سپس از صفحۀ 

اء و إماتة یدادن و إح یائنات و روزکر امور یت را به معنی تدبیرده است تا والک ینیچ
 .ند!کن و سماوات قالب یاھل أرض

ه دارد، کمتعّدده  یدر معان» َمْولی«لمۀ که کده یشکش یت را پیگاه موضوع وال آن
 « ۀر با جملیدر داستان غد ÷ن یر المؤمنیدام دربارۀ أمکچ یھ

ُ
ٌّ ذَ هَ الهُ �َ وْ ُت مَ نْ َمْن ك   ا يلَعِ

ت به یاند وال ھم گفته ی، و برخینیوکست مگر ھمان تصّرف در امور تیسازگار ن »الهُ وْ مَ 
قرب ھم باشد باز به مقصود » َمْولی«لمۀ کاست، اگر مقصود از  یکیقرب و نزد یمعنا
ه خداوند از نظر تصّرف کب و مخصوص است یطرز تقّرب عج یکن یرا ایاست ز یکنزد

 یکامر به ھمۀ مخلوقات به أشّد مراتب نزد کاء خدا از نظر تملّ ین أولیچن ر و ھمیو تدب
رساند)  یرا من معنی یاق عبارت ایرا سیاست ز یکچه خدا نزد دتر از آنیبوده (ال بّد شد

تر ھستند  یکھا نزد اء خدا از رگ گردن به آنیه اولک ن با آنیّفار و متمّردکو  ةاّما ُعصا
ھا  ن آنیب یار دورید و فواصل بسیبع یھا ھا ندارند و مسافت به آن یچ گونه تقّربیھ
اللُ البَعِيدُ باشد و  یم وَ الضَّ لِكَ هُ ذَ  .!!وَ

قۡ  نُ َوَ�ۡ ﴿ۀ شریفۀ یگونه آه چک ینیب یف و عاقل! میخوانندۀ شر
َ
 لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ۡ ٱ  یه قرب ذات أقدس إلھکرا » میتر یکو ما به او از رگ گردن نزد« ]١٦[ق:  ﴾١٦ َورِ�دِ ل

 َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿فه است: ین جملۀ شریند و ما قبل آن اک یان میرا نسبت به بندگان ب
چه  م و آنیا دهیو ھمانا ما انسان را آفر« ]١٦[ق:  ﴾ۥُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ

ن قرب را به یت ایأحد که ُجز به ذات پاک» میدان یند مک یه نفسش به او وسوسه مکرا 
خدا و حّتی  یایاول یت الله العظمی! آن را براین آیتوان نسبت داد، ا یس نمکچ یھ

 .ند!!!ک یأشّد مراتب آن را اّدعا م
ن حّد ندانسته و ین مورد تا ایرا در ا یو بت پرست کچ مشریھ ینون اّدعاکه تاکمن 

 .ست؟!یچ کفر و شرکست پس یفر نکو  کن اّدعا شریاگر ا یام، راست نشناخته

 است.» أَمراء ھستی«در جمالت باال آنچه در بین الھاللین است از اینجانب و بقیه از متِن کتاب   -١

 

                                           



 ١٩٧    بحث در والیت و حقیقت آن -٢

» َمْولی«لمۀ کرا گرفته و آن را با » یول«لمۀ کت الله العظمی! دنبال ین آیسپس ا
 یلفظ کمشتر یمعان یلمه داراکن یه اک نیدانسته و در ا یکیر است یث غدیه از حدک
ت یه والکجه گرفته است ین نتیل پرداخته و باألخره چنیبه تطو ،ا نهیاست  یا معنوی

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ۀ شریفۀ یدر آ به تصّرف است و با  یأول یبه معنا ]٥٥: دة املائ[ ﴾...�َّ

ما« ی لمهک ا ی» یول«دارد، و اگر  ÷ یبه خدا و رسول و عل ت اختصاصین خاصیا» ِإنَّ
ه در آن کاست  یاتیان آیفه در میۀ شریرا آیز –ھم باشد  یدوست یبه معنا» مولی«
أولی به تصّرف  یبازھم به معنا –است  رھم یھود و نصاری و غیّفار کبا  یدوست ینھ

چ یبه حال ھ یبا خدا ھم نفع یّفار ضرری و ِصرف دوستکبا  یرا ِصرف دوستیاست ز
 س نخواھد داشت.ک

ه کشود  یو محّبت شمرده م ین واقعًا دوستکیّفار و مشرکنسبت به  یدوست یوقت
قت به ھمان عقاید و یو محبوب خود بداند و در حق یانسان عقاید و اعمال آنان را مرض

خدا و  ین ھنگامیچن ه مورد عمل آنھاست، معتقد باشد و ھمک یصّحِت ھمان روش
ھا را محترم بشناسد و اطاعت دستور آنان را  ه قول و فعل آنکدوست داشته  غمبر رایپ

 .)١(ش فرض و حتم شماردیبر خو
لمۀ کاز  ییشان گویه ھست ولو با پرک یمتیند به ھر قک یم یت الله العظمی! سعیآ

لمه کن یاورد ھرچند ایرون بیان بکون و مکر ائّمه را در یتصّرف و تدب» َمْولی«و » یول«
 .ھود و نصاری ھم اطالق شود!یدربارۀ 

ۀ یه آکاست  کیات، حایر و روایخ سیات و ھم متون تاریاق آیه ھم سک یدر حال

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿فه یشر از موّدت و  یه در آن نھکاست  یاتین آیدر ب ]٥٥: ةد [املائ ﴾...�َّ
» ةالمائد«از سورۀ  ۵۱شریفۀ ۀ یآن آ یه ابتداکھود و نصاری شده است یبا  یدوست

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یه مکاست  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

وۡ 
َ
ٓ أ َُّهم َوَمن ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ﴾٥١ لِِم�َ ل�َّ
د، یریھود و نصاری را دوستان (خود) مگید یا مان آوردهیه اک یسانک یا« ]٥١: دة املائ[

) ی(وھمدل یشان دوستیه از شما با اکگرند و ھر ید یاز آنان دوست (وطرفدار) برخ یبرخ
 .»دینما یت نمیاران را ھداکد) ھمانا خدا گروه ستمیشان است (وبدانیند در شمار اک

 (برقعی). ٢٢٠الی  ٢١٥و حاشیۀ صفحۀ  ١٦٣الی  ١٤٥صفحۀ » شاھراه اّتحاد«ر. ک   -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ١٩٨

: دیفرما یم ۵۵ۀ یه در آک اق و ھدف ادامه دارد تا آنین سیفه در ھمیات شریسپس آ

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َو�ُؤۡ  ةَ لصَّ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ
ه (واقعًا) کھستند  یسانکاش و  ھمانا دوست شما خدا و فرستاده« ]٥٥: دة املائ[ ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ 
 .)١(»پردازند یات مکدارند و خاشعانه و خاضعانه ز یه نماز برپا مکاند، ھمانان  مان آوردهیا

َ� ﴿[ )١١٨(آل عمران: قرآن کریم به مؤمنین فرموده: غیر مؤمنین را دوست و ھمراز خود مگیرید.  -١
اند و منافقین که دین را به  و فرموده: کسانی را که به شما نپیوسته ]﴾َ�تَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�مۡ 

َوَ� َ�تَِّخُذواْ ِمۡنُهۡم َوِ�ّٗا ﴿[). ٥٧و المائدة:  ٨٩گیرند، به دوستی مگیرید (الّنساء:  بازی و ُسخره می
َُذواْ َ� و﴿ ».ھا یار و یاوری اختیار نکنید و از میان آن« ]٨٩[النساء:  ﴾َوَ� نَِصً�ا ِيَن ٱ�َّ َ�تَِّخُذواْ ٱ�َّ

ۡوِ�َآءَ 
َ
اَر أ ْ ٱلِۡكَ�َٰب ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوٱلُۡكفَّ وتُوا

ُ
ِيَن أ آنان که « ]٥٧[املائدة:  ﴾دِيَنُ�ۡم ُهُزٗو� َولَعِٗبا ّمَِن ٱ�َّ

 اند و که پیش از شما کتاب داده شده اند؛ از (اھل کتاب) کسانی دین شما را به تمسخر و بازی گرفته

(الّنساء: حّتی اگر پدران و برادران شما باشند  –. و کّفار را ]»(ھمچنین) کفار را؛ دوست نگیرید 

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿[) ٢٣و الّتوبة:  ١٤٤
َ
کافران را به « ]١٤٤[النساء:  ﴾َ� َ�تَِّخُذواْ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن أ

ۡوِ�َآَء إِِن ٱۡسَتَحبُّواْ َ� ﴿. »جای مؤمنان دوستان (خود) نگیرید
َ
ْ َءابَآَءُ�ۡم �ۡخَ�ٰنَُ�ۡم أ َ�تَِّخُذٓوا

يَ�ٰنِ  پدران خود و برادران خود را دوستان (و اولیاء) خود قرار « ]٢٣[التوبة:  ﴾ٱلُۡ�ۡفَر َ�َ ٱۡ�ِ

) ٥٧و  ٥١ و یھود و نصاری را دوست مگیرید (المائدة: – ]»ندھید، اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند 

ۡوِ�َآءَ ﴿[
َ
ْ ٱۡ�َُهوَد َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ أ و  ]».و یھود و نصاری را دوست مگیرید« ]٥١[املائدة:  ﴾َ� َ�تَِّخُذوا

و  ٥٤پردازند (الّتوبة:  دانند و با اکراه زکات می فرموده منافقین که پرداخت زکات را تاوان و زیان می
) را ٥٤و الّتوبة:  ١٤٢شوند (الّنساء:  برای نماز حاضر میمیلی یا از روی ریا  ) و با کاھلی و بی٩٨

دھند و نماز  دوست َمگیرید، بلکه کسانی را که بر خالف غیر مؤمنین خاضعانه و با رغبت زکات می
ھا لفظ مضارع که داللت  دارند یعنی مؤمن واقعی باشند، به دوستی بگیرید و برای اعمال آن بر پا می

�َُّهۡم َ�َفُرواْ ﴿[ارد استعمال فرموده. بر مداومت و استمرار د
َ
� ٓ ن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُهۡم َ�َفَ�ُٰتُهۡم إِ�َّ

َ
َوَما َمَنَعُهۡم أ

لَٰوةَ إِ�َّ وَُهۡم ُكَساَ�ٰ َوَ� يُنفُِقوَن إِ�َّ وَُهۡم َ�ٰرُِهونَ  تُوَن ٱلصَّ
ۡ
ِ َو�ِرَُسوِ�ِۦ َوَ� يَ� و « ]٥٤[التوبة:  ﴾٥٤بِٱ�َّ

ھا نشد، مگر آنکه به الله و پیامبرش کافر شدند، و جز با کسالت (و  ھای آن ھیچ چیز مانع قبول انفاق

ۡعَراِب َمن َ�تَِّخُذ ﴿». کنند شوند، و جز با کراھت انفاق نمی میلی) برای نماز حاضر نمی بی
َ
َوِمَن ٱۡ�

ۚ عَ  َوآ�َِر �َُّص بُِ�ُم ٱ�َّ وۡءِ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َو�ََ�َ نشین)  از اعراب (بادیه« ]٩٨[التوبة:  ﴾لَۡيِهۡم َدآ�َِرُة ٱلسَّ
آورند، و منتظرند حوادث (و  کنند، غرامت به حساب می کسانی اند که آنچه را (در راه الله) انفاق می

 

                                           



 ١٩٩    بحث در والیت و حقیقت آن -٢

ن به امر رسول یه از طرف مسلمکنقاع یق یظه و بنیقر یھود بنیۀ  ۀ محاصریدر قض
بَ «محصور و در مظاّن قتل و نھب بودند و  صخدا 

ُ
ه با آنان کمنافق » یعبد الله بن أ

آمده و با اصرار  صمان بود به خواھش آنان، به نزد رسول خدا یداشته و ھم پ یدوست
ند کھود صرف نظر یبر  یریگ ه از محاصره و سختکنمود  یاز آن حضرت درخواست م

آنان صرف نظر نمود و با  یمان بود از دوستیپ ود ھمھیز با یه او نک» عبادة بن صامت«اّما 
 د.یات نازل گردین آیداستان شد و ا رو و ھم ھود ھمین در قتل و جالء یرسول خدا و مؤمن
ات ھمان یاق آیھود و نصاری ھست، سیت با یو وال یه در دوستک ییپس ھر معنا

ن معنی یند، و ُجز اک یاثبات من به ِنْعَم اْلَبَدل یمعنا را دربارۀ خدا و رسول و مؤمن
 یل رأیقت و انحراف از مقصود و تحمیو تجاوز و انصراف از حق یات، تعّد یخواستن از آ

 است. یات إلھیبر آ
اء یتصّرف اول یه، معناین آیخواھد به زور و لجاج از ا یت الله العظمی! چون میاّما آ

ن در و آن یت، در آورد، لذا به اه خدا متصّرف اسکچنان  ان، آنکخدا را در تمام عالم ام
و ممتنع نبودن آن از نظر  یتین والیان چنکتاب در امکدر زده سپس در فصل دّوم 

جه ین نتین رفته و از نظر فالسفه چنکم محال و ممیل پرداخته و به تقسیعقل به تطو
نش یآن نسبت به تمام عوالم آفر یکفرد از بشر در  یکر یه تصّرف و تدبکگرفته است 

شود ھم ذاتًا  یت خالصه میه به والکھا  ن مرگ آنیچن م و ھمیات و رزق و تعلیاز ح
 ن و ھم قابل وقوع است.کمم

ه چون در کند مورد بحث قرار داده ک ین میه آمال بشر را تأمکرا  یمالکگاه  آن
ز تشّبه و تمّثل یبشر ن یمال نھائکست، پس یامل مطلق جز ذات خدا نک، یعالم ھست

امل مطلق گردد و در که علم و اراده و قدرتش مانند آن کصفات و امثال است  به او در
مال در اھل کن ی!) و ایعرفان یند (آروزک ییشور خدا به امر و نصب خدا فرمانرواک
حّتی در  یمالکعقل و نقل ھر  یاست (به فتوا یه ذاتکنبوده بل یسبکت عصمت یب

لَ ﴿. پیشامد ناگواری) به شما برسد، حوادث بد (و ناگوار) بر خودشان باد ٰوةِ قَاُمواْ �ذَا قَاُموٓاْ إَِ� ٱلصَّ
َ إِ�َّ قَلِيٗ�  و چون به نماز برخیزند؛ با « ]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢ُكَساَ�ٰ يَُرآُءوَن ٱ�َّاَس َوَ� يَۡذُكُروَن ٱ�َّ

کنند و (در نمازشان) الله را جز اندکی  خیزند، در چشم مردم خود نمایی می کاھلی بر می   سستی و

آنچه میان قوسین [] [سورۀ معارج نیز مؤید قول ماست.  ٢٥ تا ٢٢. و آیات ])»١٤٢کنند( یاد نمی

 ]ذکر شده، توسط ُمصحح اضافه گردیده است. ُمصحح

 

                                                                                                       



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢٠٠

ت الله ین آیات و حّتی خوِد ایروا ات ویه تمام آک است چنان یسبکز یت نیاھل ب
گر مخلوقات با مخالفت یند!) و در دک یق مین معنی را تصدیگر اید یالعظمی در جا

نون در کن مقام حاصل شود (تایاز ا یاِد قسمتیم و زکن است کنفس و اطاعت حّق، مم
ّم ت عایحاصل نشده و نخواھد شد) اّما وال یتین والی، چنیان دروغیس ُجز مّدعکچ یھ

خواھد  کمخصوص به آن چھارده نور پا یو إفاض یآن ھم ذات ییو ھمه جا یو ھمگان
 بود.

ه او کنا آورده یس یس ابو علیخ الّرئیاز ش یا هیدۀ خود نظریاثبات عق یبعد از آن برا
ده و یند به سعادت رسکمه یضم یمت نظرکرا به ح یمت عملکس حکگفته است: ھر

شود به  ییاست خدا یکنبّوت را ھم انضمام دھد نزدھا خصائص مقام  س با آنکھر
ه امور بندگان به ک ز باشد و آنیه پرستش او پس از خدا جاکست یصورت انسان، و دور ن

ن عبارت از ین گردد (اگر این خدا در زمیض شود و سلطان عالم وجود و جانشیاو تفو
نادان بوده  یخدا بسنا ھم در شناخت یس یه ابو علکشود  یباشد پس معلوم م یابو عل

 نداشته است). یا هیھم ما یز دانسته در مسلمانیز جایر خدا را نیه عبادت غک نیو ا
از جنبۀ  یه در شخص ولک یماالتکم تمام مقامات و یگوی یم«سد: ینو یگاه م آن

 یاز نظر علم یعنیامل دو قّوۀ علم و عمل است کھا به ت ت او وجود دارد مرجع آنیوال
گاه و بر ھمه چیع جوانب و جھات عالم آفرید به جمیبا ز مّطلع ینش دانا و از ھر نقطه آ

ع صحنۀ وجود در یه جمکو مستور نبوده بل یاز علم او مخف یقتیچ حقیباشد و ھ
 .»!!جلوش حاضر و مجّسم باشد

ن صورت علم یدر ا«سد: ینو یآورده م یسبزوار یاز حاج مال ھاد یبعد از آن شعر
ست در تحت ید لباس وجود بپوشد و فالن موجود صالح نیبا تیه فالن ماھکدارد 

 ».ردیم، قرار گکش و نه یل تا فالن حّد، نه بیمکت و تیترب
ح یه اگر صحکاز ابوذر آورده  یثیگاه حد رده آنک ییفرسا ن مطلب قلمیسپس در ا

 .جۀ غلط از آن گرفته است!یبوده و ساختۀ ُغالة نباشد، باز ھم نت
 ینیعبورشان به قطعه زم یابانیدر ب ÷ ید: ابوذر و علیگو یمث یرا در آن حدیز

رد. ابوذر گفت: ک یاه میه چشم را سکاد بودند یز ین مورچگان به قدریافتاد. در آن زم
 ÷یعل» داند! ین مورچگان را میه شمارۀ اک ییبزرگ است خدا یبس» َجلَّ ُمحصیه«

پس  .رده استکھا را خلق  ه آنک ییبزرگ است آن خدا یبس» َجلَّ باریه«بگو: «فرمود: 
شان  دانم و از نر و ماده یھا را م ده، من شمارۀ آنیه تو را صورت بخشکس کقسم به آن 
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 !*"».با خبرم!!
خدا را در موجودات  یایچ وجه تصّرف اولیح باشد، باز به ھیث صحین حدیاگر ا

ه از کس کھر یبران یقطعه زم یکا یالنه  یکرا دانستن شمارۀ مورچگان یرساند، ز ینم
 یارکانه و زنبور عسل اّطالع داشته باشد یالت منّظم مورچگان و مورکیو تش یزندگان

 یانه و زنبور عسل رویه ساختن النۀ مورچگان و مورک نیآسان است. به جھت ا
د نر و ینۀ آن النه است، و تولکق بر حسب شمارۀ سیدق یا منّظم و ھندسه یا قاعده

ات جانوران یو ح یعیه از علوم طبک یسکاست. و  ینیحساب مع یھا ھم رو مادۀ آن
 یارکنۀ آن النه کن شماره و نر و مادۀ سییداشته باشد در نزد او تع یاّطالع
انه یتاب مورچگان و زنبور عسل و مورکق مطلب به یتحق یست. (برایالعاده ن خارق

 مراجعه شود). یکیبلژ» نگیس مترلیمور«ف یتأل
) به یی(نسبت خدا ین نسبتین چنیبر فرض صّحت، جرأت ا یثین حدیپس با چن

شيش«دادن ُجز  ÷یعل لِّ حَ بُّث بِكُ ت الله ین آیل ایست ھر چند تمام دالین» تَشَ
 ھا خواھد آمد. ِإْن شاَء اللُه َتعالی. ه شرح ضعف آنک ل است چنانین قبیالعظمی! از ا

خدا  یایاول ینظر عقل برا ال خود تصّرف در عالم وجود را ازیه به خک بعد از آن
 .رده است!!کداد یخدا ب یایبودن اول یال جسمانکگاه در حّل اش ثابت نموده آن

م یچن یسکاگر «سد: ینو یم یو ن کاز اما یا به ھر نقطه یدگیه رسکند کن توھُّ
د یبا ین صورت شخص ولیوجود موقوف بر رفتن به آن نقطه و بودن در آنجاست در ا

لحظه با فواصل  یکه در کھا  ا مردن آنیان برود و ھنگام توّلد کآن به ھزاران م یکدر 
 ین عمل اگر با بدن عنصریرند، حاضر باشد و ایم یند و میزا یگر میدیکار دور از یبس

بدن بخواھد ھزار بدن شود خلف و  یکست، و اگر یش نیبدن ب یکباشد  یجسم
ابد ید و محال است اگر بخواھد حضور یآ یم مّل الزکن و اجتماع جزء با یضیاجتماع نق

 ».و حضور بدن محال خواھد بود یانکبدون قرب م یر در امور جسمانیتصّرف و تأث

تأویل اآلیات الظاھرة في ،  ھـ)٩٤٠السید شرف الدین علی الحسیني استرآبادی (وفات تقریبا  -١
مدرسین حوزۀ چاپ اول، قم، مؤسسة انتشارات اسالمی تابع جامعه ، فضائل العترة الطاھرة

 ، أبي جعفر الطوسي. »مصباح األنوار«. به نقل از کتاب ۴۸۰ھـ، ص ۱۴۰۹علمیه قم، 
، قم، مؤسسه بعثت، البرھان في تفسیر القرآنھـ)، ١١٠٧-( و سید ھاشم بن سلیمان بحرانی

، قم، مؤسسه مدینة معاجز األئمة االثني عشر: چنان. و ھم٤/٥٦٩ھـ.ش، ١٣٧٤، پ اولچا
 .١٣٣-١٣٢/ ٢ھـ، ١٤١٣چاپ اول،  میمعارف إسال
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ن شبھه آن است یجواب ا«سد: ینو یال پرداخته مکگاه به پندار خود به رفع اش آن
ورود و ان و کموقوف به حضور در آن م یو اجراء ھر اراده و مقصود یدگیه اگر رسک

ر و تصّرف خداوند یاست پس تدب یدخول در آن نقطه است و بدون حضور محال عقل
ن یآن جزء باشد، و چون ا یکد به آمدن و وارد شدن خدا به نزدیعالم با یھم در اجزا

د ین بایان منّزه است بنابراکبودن خدا است و خدا از حلول در م یانکامر مستلزم م
ر خدا ینسبت به خداوند و غ یمحال باشد و محال عقل زیتصّرفات خداوند در عالم ن

خدا  یبشر محال و برا یشناخته شد برا یز از محاالت عقلیچ یکند اگر ک ینم یفرق
 .»!!!ھم محال است

را به چه صورت مفتضح و  یت الله العظمی قاعدۀ عقلین جناب آیه اکد ییتّوجه فرما
 یچه برا ور آنکرا بنا به قاعدۀ مذیدھد؟! ز یمورد سوء استفاده قرار م یا بانهیعوام فر

ماِسَوی الله  یرد طبعًا و بداھه انجام آن برایخدا محال باشد و قدرتش بدان تعّلق نگ
چه  ه آنکجه گرفت یس آن را نتکتوان ع ین قاعده نمیز محال خواھد بود اما از این

ه در کر ھم محال است!! پر واضح است یم قدیعل یخدا یبشر محال باشد برا یبرا
 یبرا یھر اراده و مقصود یو اجرا یدگیه رسکست یموضوع مورد نظر او، سخن آن ن

ن کگوناگون مم یھا انکد است بدون حضور در میه موجود نامحدود و نامقکخدا 
داند. یه نزاع دربارۀ مخلوقات خداست بر خالف خدا، موجودات محدود و مقکست بلین

را یر خدا محال است زیغ یار براکن ید اییند نگویفرما یت الله العظمی میاب آاّما جن
 یباشد پس برا یاست و اگر محال عقل یر خدا محال باشد، الّبد محال عقلیغ یاگر برا

ر یغ یست و براین یخدا محال نباشد پس محال عقل یخدا ھم محال است!! و اگر برا
 ز محال نخواھد بود.یخدا ن
 یات و صفات إلھیاز خصوص یاریه بسکت الله العظمی تّوجه ندارند یآا جناب یآ

ن یاز بودن؟! بنابراین ید و بیست از جمله نامحدود و نامقیر خدا نیض به غیقابل تفو
دارد  یراد اساسیاند دو ا مودهیوصول به مقصود پ یت الله العظمی براین آیه اک یراھ

است و  یخدا محال بود البّد محال عقل ریغ یتوان گفت ھر چه برا یه نمک نیا یکی
نبود  یمحال عقل یزیه حّتی اگر چک خدا ھم محال است. دّوم آن یبرا یمحال عقل

ض به یه توان تحّقق آن قابل تفوکست ین معنی نیر خدا محال نبود به ایغ یبرا یعنی
مطالب ن یبه فھم ا یا ت الله العظمی عالقهیه جناب آکر خداست. اّما ھزار افسوس یغ

 ساده ندارد!
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الت را کنگونه مشیه اکش یت الله العظماین آیواقعًا چشم عالم اسالم روشن باد به ا
ز ید ھرچیفرما ید؟! میگو یلسوف بزرگ! چه مین فید اییفرما یند؟! مالحظه مک یحّل م

است و  یبشر انجام آن محال باشد البّد محال عقل یه براک نیبشر، ھم یاز محاالت عقل
ن جمله را در یت الله العظمی این آیا ایآ یخدا ھم محال است!!! به راست یجه برایدر نت

ه به وجود کده یقدر نفھم او آن یعنیمال عقل نوشته است؟ کحالت صّحت نفس و 
ما ِسَوی  یبرا یعنیبشر و ھر چه از بشر مقتدرتر،  یبرا یبه ھست یستیآوردن عالم از ن

 ست؟!یخدا محال ن یالله محال است اّما برا
خدا محال  ی، محال است اّما برایبشر و ھر قدرت یچ برایخلقت خوِد بشر از ھ

ن تو را یش از ایو پ« ]٩م: ي[مر ﴾٩ ا ٔٗ َشۡ�  تَُك  َولَمۡ  ُل َ�بۡ  ِمن ُتَك َخلَقۡ  َوقَدۡ ﴿ست ین

وَ ﴿» ینبود یزیه چک یام در حال دهیآفر
َ
نَّا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُكرُ يَذۡ  َ�  أ

َ
 يَُك  َولَمۡ  ُل َ�بۡ  ِمن هُ َ�ٰ َخلَقۡ  �

 یم در حالیدین آفریش از ایه ھمانا او را پکند ک یاد نمیا انسان یآ« ]٦٧م: ي[مر ﴾٦٧ ا ٔٗ َشۡ� 
 ».نبود؟ یزیه چک

شدن و دوباره جمع شدِن ھمان  کشدن و در ذّرات عالم مستھل کمردن و خا
سخن  نیز ھم» نایس یابو عل«و در محال بودن آن  –بشر از محاالت است  یذّرات برا

اّما  –)١(رد نه تعّقًال! آن را ھم به انضمام روحیپذ یرا تعّبدًا م یرا او معاد جسمانیاست ز
 را خدا بر ھمه کار توانا است.ین است زکخدا مم یبرا

خدا  یبشر محال باشد الُبّد برا یه ھر چه براکن خدا و بشر؟! یب یگاه چه نسبت آن
قُولُ ؟! کزد پایرا با ا کز محال است، چه نسبت، خاین امّ يَ برياً الْـتَعاىلَ اهللاُ عَ اً كَ وّ لُ لُونَ عُ  !جاهِ

سۀ بشر عاجز ی! مقاییو رسوا یسواد ی! بیاییح یو ب ییرو رهین خین به ایواقعًا آفر
دانستن  یان؟! و مساویدآورندۀ جھان و جھانیان و پدکون و مکنندۀ یناتوان با آفر
 .ان!کبخش عالم ام یانسان با ھست

ن جمله را یا یخدا ھم محال است!! راست یبشر محال است البد برا یز برایھرچ
ه در دار کنفر عاقل گفته است؟! من  یکا یت الله العظمی آیآ یکصرف نظر از 

خدا  یبشر محال است برا یه ھرچه را براکسراغ ندارم  یا وانهین دیچن ن ھمیالمجان
 .ھم محال بشمارد!

مراجعه شود به کتاب برادر مفضال ما جناب سید  –ابن سینا «مفید است که در مورد آراء  -١
 (برقعی)» نقد آراء ابن سینا در إلھیات«به نام » مصطفی حسینی طباطبایی«
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 سد:ینو یخود پرداخته است و م یبر مّدعا یلیالعظمی به آوردن دالت الله یگاه آ آن
شود  یشمرده م یتوان گفت مرجع ھمۀ محاالت عقل یه مکن یضیمثًال اجتماع نق«

ه خداوند قدرت کشود گفت  یھم نسبت به ما محال است ھم نسبت به خداوند و نم
متر است  یکدر  متر یکه به مساحت ک یالمثل ظرف یند فکن یضیه جمع نقکدارد 

ه نه ک یه حجم آن دو متر در دو متر است در آن گذارد به طورکرا  یزیتوان چ ینم
م انجام یتوان ین عمل را نه ما میگردد، ا کوچکز یظرف بزرگ شود و نه حجم آن چ

قرار دھد آن سان  یمتعال جھان را در تخم مرغ یه خداک ا مانند آنیم نه خداوند، یدھ
 ».است ین ھم محال عقلیگردد ا کوچکه نه تخم مرغ بزرگ شود و نه عالم ک

ه از قدرت خدا نسبت به ک یسکدر جواب  ÷ یه علکآورده است  یثیگاه حد آن
بُ إىل العجز ولكن ما سألتَهُ ال يكون«د فرمود: ین عمل پرسیا نْسَ خداوند به «» إن اهللا ال يُ

ن یث ایه حدک نیو حال ا» شود ینم یا گفتهچه تو  شود اّما آن یعجز نسبت داده نم
ه حضرت فرموده کرا انجام دھد بل یارکن یتواند چن یه خدا نمکرساند  یمعنی را نم

 شود. ینم یچه تو سؤال نمود است آن
ھا ھم متعّلق قدرت است و  از نشده یاریاست و بس بشر، شده  یھا از نشده یاریبس

ست و ما جواب یتحّقق بود و نبود ن یو ترازوق عالم وجود یزان حقایبشر م کوچکمغز 
 م.یا نده دادهین تصّورات خام را در صفحات آیا

ن اّدعا پرداخته و یل بر ایردن دالکف یت الله العظمی به اظھار فضل و ردیباز آ
ۀ بدن به آن یو خلق و تسو یپس تصّرف خدا در ارحام مادران و نّقاش«نوشته است: 

جا و بدون داشتن قلم و دوات و  عقًال بدون رفتن در آن دیب ھم بایبا و عجیل زکش
ه آن کد یآ یز الزم میان داشتن و تحکمختلف محال باشد و با رفتن خدا ھم م یھا رنگ

 ھم محال است.
 یست و صدایدا و مشھود نیبر حسب ظاھر وجود نّقاش و قلم و دوات در رحم پ

باغستان  یھا گلبن یا پاید یه در رحم رفت و آمد نماکشود  یده نمیشن یسک یپا
د ید ناچار باینما یزیو رنگ آم یو نّقاش یھا را مھندس ھا و نھال گل یھا ند و برگیبنش
ن شد یرد. اگر چنیگ یحق انجام م ی ن حوادث ھمه به تّوسط ارادهیه اکم ییبگو

شود و به إذن و  ید میخدا تول یایاول کنًا ھمان اراده ھم در وجود پایم عیگوی یم
ر یاز به رفت و آمد، تأثیه در أقصی نقاط جھان بدون نکابد ی یذ میخدا چنان تنف یامضا

 .»!گذارد یم یمزبور را از خود باق
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را حّل  یلکن مشیلسوفانه مسألۀ به ایت الله العظمی چگونه فید آییفرما یمالحظه م
ه ک نیاخدا ھم محال است، چون خدا بدون  یبشر محال است برا یه براک یارکرد؟! ک

ده شود یجا شن ش در آنیپا یھمراه ببرد و صدا یبرود و قلم و دوات یدر رحم مادر
 یزیند رنگ آمیه بنشک باغستان بدون آن یھا گلبن یو در پا یدر رحم نّقاش کذل مع

 یاین اولیچن ند؟ البّته با ارادۀ خود. ھمک یار را چگونه مکن یم ایپرس ید! لذا مینما یم
 .دھند!! یارھا را انجام مکنگونه یخدا ا یخدا با ارادۀ خود منتھی با إذن و امضا

ا یدھند؟ آ یدھند چرا انجام م یارھا را انجام مکن یه اکخدا  یاید اولید دیحاال با
 یفاتیعمل تشر یکا فقط یار دارد؟ کن یبه ا یازیخدا ن یایگرفتن از اول کمکخدا در 

ا خارج از خدا؟ و اصًال چه یند ینان جزو خدایار دارد، اکن یبه ا یازیاست؟ و اگر ن
ا صفت نامحدود و یشود؟! و آ یخدا انجام م یایلۀ اولیارھا به وسکن یه اکھست  یلیدل

 انه؟یض به مخلوقات ھست ید بودِن خدا قابل تفوینامق
ه کشود. و چون معلوم شود  یت الله العظمی مین آیه متّوجه اکاست  ینھا سؤاالتیا

ن چراھا داده یاست جواب تمام ا ییاذب و چرندگوکت الله العظمی یآ یاصًال اّدعا
 .توان پراند! یلوخ مک یکالغ را با که صد کاند  و گفتهیکشود. و چه ن یم

*** 

 



 

 بطالن اّدعای آیت الله العظمی! و دالیل آن

ان کآن به ھزاران م یکد در یبا »ويلّ «ه شخص کاند  یت الله العظمی! مّدعیجناب آ
گر یدیکار دور از یلحظه با فواصل بس یکه در کا مردن مردم ید برود و ھنگام تولّ 

ست پس ین نکمم ین عمل با بدن عنصریرند، حاضر باشد و چون ایم یند و میزا یم

ت اگر ھم حاضر اس »ويلّ «در ھمه جا حاضر است،  یه خدا بدون بدن عنصرکھمانگونه 

 »ويلّ « ین است براکمم یارکخدا ھم محال است و اگر  یارھا محال است براکن یا
 .ن است!!!کھم مم
ده ین عقیه خدا در ھمه جا حاضر است از اکد یه معتقدکا شما یه: پس کنیجه اینت

ه کد یه شما قائل شدک نیا ھمیده دست بردارم!! ین عقید تا من ھم از ایدست بردار

ھم  »ويلّ «ه کد ینکد قبول یبا –ه باشد ک یلیبه ھر دل –خدا در ھمه جا حاضر است 
 .ھمه جا حاضر است!!

بودن خداست و شما خدا را منّزه از  یانکر خدا ھم مستلزم میچون تصّرف و تدب
ان منّزه است پس تصّرف او ھم در عالم محال است کد و او از حلول در میدان یان مکم

ن از محاالت یند و اکه خدا بدون آمد و شد بتواند در عالم تصرف کو چون محال است 
خدا ھم محال  یبود برا یبشر از محاالت عقل یز برایچ یکه ک نیاست!! پس ھم یعقل

محال است و  خدا ھم یبشر محال بود برا یه براک یارکخواھد بود! و سرانجام ھر 
ه حجم آن دو متر در دو متر ک یزیمتر است چ یکه ک یتواند در ظرف یچون خدا نم

م و چون خدا یتوان یشود! ما ھم نم کوچکن یه نه آن بزرگ و نه اکاست، بگذارد 
شود و نه تخم مرغ  کوچکه نه جھان کتخم مرغ بگذارد  یکتواند جھان را در  ینم

 .م!!یتوان یبزرگ، ما ھم نم
ھا  تواند بدون دخول در ارحام و بدون داشتن دوات و قلم در رحم یاّما چون خدا م

لۀ اراده در یتواند به وس یھم م» ولي«ند ک یو نّقاش یلۀ اراده صورت بندیتنھا به وس



 ٢٠٧    بحث در والیت و حقیقت آن -٢

 ابد.یھمه جا حاضر شود و در تّولد و وفات ھمه حضور 
لۀ اراده یبه وس لۀ اراده انجام دھد بشر ھمیه خدا توانست به وسک یارکپس 

 .ت الله العظمی بود!یجناب آ یجۀ ادعاین خالصه و نتیتواند انجام دھد!! ا یم
ت الله العظمی است و به چه ین جنب وجوش آیباعث ا یا زهید چه انگید دیحال با

 ان آورده است؟ین اّدعا را به میل ایدل
م و خدا بدان یدان ینم یزیم چین گفتار آوردیچه در صدر ا زۀ آن، ما ُجز آنیاز انگ

گاه است. اّما دل ه آن را از زبان کاست  یرید ِحْم ین آن شعر سیتر ل او: روشنیآ
 است: فرموده » حارث بن أعور«ه آن حضرت به کساخته است  ÷ن یالمؤمن ریام

ينِ  ـــــرَ ـــــتْ يَ مُ ـــــنْ يَ انَ مَ ـــــدَ ْ ـــــارِ مهَ ـــــا حَ  يَ
 

ـــــــبُال!  نَـــــــافِقٍ قُ نٍ أَوْ مُ مِ ـــــــؤْ ـــــــنْ مُ  )١(مِ
 

 شود. یده مید دینداشته است در اشعار س یه اصًال وقوعکا یاز قضا یا پارهه ک چنان
 است.  آمده» الجنائز«تاب کدر  یافکتاب که در کچند است  یثیو بعد حد 

ه با کگفته است » یریل حمید اسماعیس«ه آن را کن بس ین شعر ھمیاّما دربارۀ ا
ه ک فاسق است و چنان یتب رجال مردکخ و یتمام سوابق مشوش، بر طبق توار

ل موھومات خوش ین قبیطان، دل خودرا به ایش یم فّساق و فّجار به اغوایا گفته
ه کتب رجال کداشته باشند. تمام  یشتریت جرأت بیاب معصکدارند تا در ارت یم

تا ھنگام احتضار به شرب خمر  یه وکھستند   متضّمن ترجمۀ حال او ھستند مّتفق
 .استمرار داشته است!

گفته و در آن از  ین ساعات عمر خود اشعاریدر آخر ی، ویھرچند بنا بر نقل اخبار
ه بوده، استغفار نموده است و آن شعر یسانکیه مذھب خوارج و کمذھب گذشتۀ خود 

ُ ه گفته: کمعروف است  ربَ اهللاُ أَكْ مِ اهللاِ وَ تُ بِاسْ رْ فَ عْ َ  .)٢(جتَ
ن شعر ھرگز به اشعار یت و اسیح نین مطلب ھم در نظر اھل ادب صحیاگر چه ھم

خ والدت او یه تارکنیست عالوه برایمانند ن یریل بن محّمد حمین اسماعکین و نمیریش
را  ÷ه حضرت صادق که داللت دارد ک یاتین روایاند بنابرا ھـ نوشته۱۷۳را در سال 

) رو در رو ای حارث ھمدانی ھر که بمیرد چه مؤمن باشد، چه منافق مرا (به ھنگام قبض روح« -١
 شیخ مفید. المجالس، به نقل از کتاب ١٨٠،  ص ٦، ج بحار األنوارمجلسی، ». بیند! می

 عد، به نقل از کتاب إکمال الدین شیخ صدوق. (دکتر س٣١٧/ص ٤٧، ج بحار األنوارمجلسی،  -٢
 رستم)
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منصرف شده است و  یا از مذھب قبلیرده کرده و به دست آن حضرت توبه کمالقات 
فرموده است،  یزیدر خصوص آمرزش او و عفو از ُشرب خمرش چ ÷حضرت صادق 

سال  ۲۵ یعنی ۱۴۸را حضرت صادق در سال یاز درجۀ صّحت و صدق ساقط است ز
 .ا رفته است!یاز دن» یرید حمیس«قبل از تولد 

د یست و گفتۀ سین نیر المؤمنین شعر از حضرت أمین شود ایقیه ک نیا یبرا
د یس«ر مرحوم یبکعّالمۀ » سیالّنف جمعة«س یتاب نفکاست شما را به  یریحم

ن مضمون آورده است: یبد یه در آن مطالبکم یدھ ی، ارجاع م»ین عاملیمحسن أم
از  یا چه موجب قطع به فساد نسبت پاره از آن یا ه اشاره شود به پارهکندارد  یبیع«

سد از آن جمله ینو یه مکجا  تا آن» ن است.....یر المؤمنیوان منسوب به أمیچه در د آن
 د:یگو یه مکاست  یاتیاب

ينِ  ـــــرَ ـــــتْ يَ مُ ـــــنْ يَ انَ مَ ـــــدَ ْ ـــــارِ مهَ ـــــا حَ  يَ
 

ــــــــبُالً   ــــــــافِقٍ قُ نَ نٍ أَوْ مُ مِ ــــــــؤْ ــــــــنْ مُ  مِ
 

 ن است:یاست و اّول آن ا» یرید حمیس«ن شعر از یه اک یدر حال
ـــــــــبٌ  جَ ثٍ عَ ـــــــــارِ ٍّ حلَِ ـــــــــيلِ لُ عَ ـــــــــوْ  قَ

 

ــــــمَّ   ــــــمْ ثَ ــــــالً كَ ْ ــــــهُ محِ ــــــةً لَ وبَ جُ  )١(أُعْ
 

ش خود یه فرماک نیِت قول آن حضرت است نه ایاکن حیه اکح است ین خود صریو ا
ات را به ین أبیخود مجلس ھجدھم ا یز در أمالین (ره) یخ طوسیآن حضرت باشد. ش

 یبرا یت را در اّول آن آورده است. بلین بینسبت داده است و ھم یرید حمیس
عه از آن یاست ش ه گفته کن اشتباه رخ داده است یشارح َنَھج اْلَبالغه اد یالحد یأب ابن

 ن).یش عالمه أمیان فرماینند. (پاک یت میرا روا ین شعریحضرت چن
ن باب یث در ایحد ۱۶تاب در حدود کن ی، در ایافک» الجنائز«تاب کث یأّما احاد
ث یندارد. و تمام آن احادن مطلب یاز آن به صراحت داللت برا یاریه بسکآمده است 

ا مجھول!! و یھستند   فیا ضعی» ِمْرآُة اْلُعُقول«تاب ک) در ره( یمجلس ۀص عّالمیبه تشخ
اد و محّمد بن سنان و بنو یھستند چون سھل بن ز  ان و گمراھانیھا غال ان آنیثر راوکأ

 تابکن یبت مآل آنان را به مناسبت در جلد دّوم اکه ما ترجمۀ حال نکالفضل 
 .)٢(میا آورده

انگیزی آن حضرت  به حارث شگفت انگیز است / و چه بسیار سخنان شگفت ÷گفتار علی « -١

 شيخ مفيد. املجالس، به نقل از كتاب ١٧٩،  ص ٦، ج بحار األنوار، یجملس .»دارد
 به بعد. ٥٦ر.ک. زیارت و زیارتنامه، ص -٢
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ه آن ھم مربوط کتاب است کث، در آن یحد ۱۶ن یان ایح در میث صحیحد یکتنھا 
ه کن قرار است یه مضمون آن بدکست بلیبر سر محتضر ن یا امامی» ولي«به حضور 

 جۀ اعمالش روشن خواھد شد.یمؤمن در ھنگام مرگ چشمش به نت
ر یو سا یاشیو ع یرکر منسوب به حضرت عسیه در تفسک یثین احادیچن و ھم

ه تمام ک ن حّد از اعتبار است. و بر فرض آنین مضمون و در ھمیتب آمده است به ھمک
ا یخدا در ھنگام مرگ مؤمن  یایه اولکح بود یھا صر ح بودند و تمام آنیث صحیآن احاد

ا یا روح یه شخص امام با جسم کن نبود یآن ا یشوند معنا یسر او حاضر م یمنافق باال
نگونه یر ایر و تفسین تعبیه بھترکت حاضر شود! بلیسر آن م ید باالیت بایا مشیاراده 

 است: ن مضمون آورده یبد (ره) دیخ مفیخ بزرگوار حضرت شیه شکاخبار ھمان است 
افتن به ثمرۀ یت محتضر، آن دو بزرگوار را ھمان علم یرؤ یم معنایگو یمن م« 

ه ک ین، به عالماتیقیشان به طور  عداوت شان ویت ایدر حّقان کا شیشان است یت ایوال
ی با آن که شک یاتکنۀ مدریابد و امارات و مشاھدۀ احوال و معای یآن را در نفس خود م

 ست.ین
شان با چشم است. ین آن دو بزرگوار و مشاھدۀ اجساد ایدن عیر از دین معنا غیو ا

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿د: یفرما یمتعال ھم م یه خداک چنان  ﴾٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
اعمال  یجزا یات و اخبار است ھمان لقایه در آکتعالی ھم  یخدا یو لقا ]٧:الزلزلة[

 .)١(»ھستند  ه موافق و مّتفقیامام ین علماین قوِل من، تمام محقّق یاست و بر ا
د مرتضی َعَلم الھدی بنا بر نقل عالمه یل القدر سید جلیر سیر و تعبین تفسیچن ھم
ن خصوص یه در اکز ی) چاپ تبر۱۴۷در جلد چھارم بحار األنوار (ص  یمجلس

 د:یفرما یم
بَّ «  َنَّ الـمحِ م ألِ نْهُ رافهِ عَ انْحِ م وَ اليتِهِ ةَ وَ رَ لَمُ يف تِلْكَ الـحال ثَمَ عْ هُ يَ نى أنّ مْ يَر يف ـلَ  أنَّ الـمعْ هُ

لِ تِلْ  نْ أَهْ هُ مِ ىل أَنَّ لُّهُ عَ دُ نَّ الْـكَ الـحال ما يَ ا الـمُ جَ ذَ كَ لِ النّار ـبْغض لَ ةِ وَ نْ أَهْ هُ مِ ىل أَنَّ لُّهُ عَ دُ مْ يَر ما يَ هُ

ْثيلِيَّة تِعارةً متَ م اسْ هُ تَكلُّمُ مْ وَ هُ ورُ ضُ ونُ حُ يَكُ ه شخص کث آن است ین حدیا یمعنا« »فَ
شان یجۀ انحراف از ایا نتیند و یب یائّمه را م یت و دوستیمحتضر در آن حال، ثمرۀ وال

ل يف ر«چاپ تبریز، باب  شیخ مفید، اوائل المقاالت، -١ وْ قَ ول اهللا وأمري الـمؤمننيَ  ؤيةالْ سُ ين رَ تَرضَ حْ ـمُ الْ

فاة نْدَ الوَ  .٤٧، ص »عِ

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢١٠

ه او از اھل ک ه داللت دارد بر آنکند یب یرا م ییزھایشان در آن حال چیرا ُمحّب ایا، زر
ه او از ک ه داللت دارد بر آنکند یب یرا م ییزھایشان چین ُمبغض ایچن بھشت است و ھم

است نه  یلیل استعارۀ تمثیشان بر سبیّلم اکحضور ائّمه و ت یاھل آتش است. پس معنا
 د مرتضی).یش سیفرما انی(پا» یحضور واقع

از  یافکث یه در حدک ن معنی دارد چنانیاز اخبار صراحت به ا یا ه پارهکخصوصًا 
د: یفرما یراھت مؤمن از قبض روح مکدر خصوص  ÷از حضرت صادق  یرفیر صیسد

ولُ اهللاِ وَ « سُ ثَّلُ لَهُ رَ مَ ننيَ وفاطمه والـحسن والـحسني و صيُ مِ أَمريُ الـمؤْ نْ ذُ وَ ه مِ مْ األئمّ تِهِ يَّ » رِ

شوند و ممّثل  یممّثل م ‡او رسول خدا و أئمۀ ھدی  یه براکنیح است بر ایه تصرک
 است. یر از حضور واقعیشدن غ

آن صرف نظر  یث و معانین احادیت الله العظمی! اصًال از ایه آکپس بھتر آن بود 
د یه بگوک ییجاات به ھم ببافد تا یفرکه که آنقدر الطائالت بلکنمود تا مجبور نشود  یم

اج به آمد و شد دارد؟! چه یاگر مسألۀ جسم است تصّرف خدا ھم در أرحام و صور، احت
ه کدارد  یاج به حضور جسم عنصریه خدا در أمور، احتکاز مسلمانان گفته است  یسک

 .د؟!یردکوم و مجاب کال خود او را از باب جدل محیشما به خ
ا حضور او در یخدا مجّسم به ماّده باشد! آ –اذ بالله یالع –ه ک آن محال و بر فرض

دن یاو و د یپا یدن صدایاج به آمد و شد و شنیه احتکھرجا چون حضور بشر است 
 .دست و دوات و قلم اوست!!

از  یا باشد، حّتی پاره یط بر ھمۀ عالم میه بدون ماّده و مّدت، محکنه تنھا خدا 
سه یتوان به مقا یھا نم این بشر را با آنشتر جاھا حضور دارند و بنابریمخلوقات او در ب

 گرفت.
ون و امثال آن یزیو و تلویمثًال امواج برق در سراسر جھان وجود دارد و دستگاه راد

شود احساس و  یھا پخش م ه از فرستندهکرا  یتواند امواج یه باشد مکدر ھرجا 
 یروین نیچن نداشته و نخواھد داشت، و ھم ین قدرتیند و ھرگز بشر چنکافت یدر

 یه براکش دارد یر خویر تدبیشان را اسکھکھان و مجموع منظومۀ کیجاذبه، سرتاسر 
 ل است.کبشر تصّور آن ھم مش

ھا در  از آن یا نون پارهکه ھم اکگر ید یروھایس و ما وراء بنفش و نیکز اّشعۀ ایو ن
شۀ بشر ھم یه در اندکاست  ییارھاکبشر است قادر به انجام  یتحت قدرت علم

ت الله العظمی، خدا را با بشر یه تو آکاست  یاس غلطین چه قیگنجد! پس ا ینم
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ن موجودات بر یتر فین و ضعیاگر از عاجزتر یعیعلوم طب یه به گواھک ینک یسه میمقا
چون  یا ه گفتهک نیست. و بدتر از آن ایھا ن ن آنیتر یاز قو یحسب جسم نباشد بار

خدا ھم محال است! مثًال چون  یبشر محال است پس برا یبرا یانجام محاالت عقل
ه حجم آن دو متر در دو ک یزیمتر است چ یکمتر در  یکه ک یتواند در ظرف یخدا نم

تخم مرغ  یکتواند جھان را در  یتواند! و چون خدا نم یمتر است بگذارد بشر ھم نم
وارونه  یاسیم! (قینتوا یشود و نه تخم مرغ بزرگ ما ھم نم کوچکه نه جھان کبگذارد 
 و غلط!)
ست! یشما ھم عاجز ن ین محال عقلیه خدا حّتی از اکد به شما گفت یبا :أّوالً 

چشم فلسفه بافان! خدا  یورکن به کچ، از محاالت است لینش جھان از ھیه آفرک چنان

ٓ ﴿ده: یچ آفریجھان را از ھ َما مۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 ﴾٨٢ َ�َيُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوَل  أ

ار کرا بخواھد،  یزیھمانا خدا چون چ« ]٣٥و مريم:  ٤٧و آل عمران:  ١١٧و البقرة:  ٨٢[يس: 

 ُل َ�بۡ  ِمن ُتَك َخلَقۡ  َوقَدۡ ﴿ »باشد ید باش پس میاش بگو ه به خواستهکن است یو فرمان او ا
كان » «ینبود یزیچ یدر حالدم ین تو را آفریش از ایو پ« ]٩م: ي[مر ﴾٩ ا ٔٗ َشۡ�  تَُك  َولَمۡ 

 ».با او نبود یزیه چک یخدا بود در حال« )١(»اهللا ومل يكن معه يشء
ه وسعت و کد یھست یه در جھانکد ینکد اّدعا یتوان یتان اآلن نمیشما با تمام اّدعا

 .ر!ید و ال غینک یه شما تصّور مکاست  کیقت آن به مقدار و مالیحق
ه در ازاء کاست  یفیه عقل شعلۀ ضعکست. بلیق نیزان حقایرا عقل بشر میز

به بشر عطا شده  یدن راه و چاه زندگید یدارد برا یعیه از غرائز طبک ییھا تیمحروم
 م.یستیقت نین حقیو ما فعًال در صدد اثبات ا

 یا با جھانیگذرد، در عالم رؤ یسّوم آن به خواب م یکه ال أقّل کبشر  یدر زندگ
را در آن  ید و قاعدۀ محاالت عقلیتوان سنج یه و مّدت نمه ھرگز با ماّد کمواجه است 

ھا  سال یه در طکدھد  یانجام م یآن از زمان، اعمال یکا در یرد. در عالم رؤکاعمال 

)  با لفظ: ٣٠١٩. و در مصادر اهل سنت؛ صحيح بخاری، حديث (٢٣٤/ص ٥٤بحار األنوار، ج  -١

ْم يَُ�ْن يَشٌء َ�ْ�ُهُ «
َ
ْكِر لُكَّ اَكَن اُهللا َول َمَواِت ، َوَ�َن َعرُْشُه ىلَعَ الَماِء، َوَ�تََب يِف اذلِّ يَشٍء، وََخلََق السَّ

رَْض 
َ
، و�ن عرشه اكن اُهللا ولم ي�ن يشٌء قبله«) با لفظ: ١١/ص١٤و در صحيح ابن حبان (ج ».َواأل

 (ُمصحح)  ».ىلع املاء
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رد! از کتوان رّد و بدل  یھا نم ه ماهکند ک یرّد و بدل م یتوان انجام داد، و سخنان ینم
شمرده شود و  یاز محاالت عقل هک نیگذرد بدون ا یم میعظ یوھک یسوراخ سوزن

ست و ین یردنکا باور یر رؤیه ھرگز در غکرد یگ یھا صورت م ھا و سقوط پروازھا و عروج
بشر را  یسّوم زندگان یکه ک یمخالف است در حال یداریبا منطق ب یلّ کمنطق آن به 

 یلینبّوت است و حّتی دل جزء ۴۶جزء از  یکتش یعت اھمیل داده و در شرکیتش
 ده گرفت.یتوان آن را ناد یپس نم، بزرگ بر معاد است

حضرت  یه عصاک یند ھنگامیالله العظمی بفرما تیه جناب آکن الزم است یھمچن
ن یه سر به چندکدوات سحر فرعون را ام، تمام آالت و یرکبه نّص قرآن  ÷موسی 

ْ َصَنُعوٓ  َما َقۡف تَلۡ ﴿ -د یزد، بلع یلو مس و آھن و چوب و طناب مکی آنچه « ]٦٩: طه[ ﴾ا
 کوچکا آالت و أدوات سحر فرعون، یوسی، بزرگ م یا عصایآ –»بلعد یاند م ساخته

 یعصا یکن در یدگان حاضریاء و آالت در برابر دیشان و چند متر یشد؟! چگونه چند
 ؟کوچکه نه عصا بزرگ شد و نه آن آالت کم جا گرفت، یمتر و ن یکحدود 

 یچ وجه قصد فروگذاشتن حرمت نعمت عظمایبه ھ هکم گواه است یخداوند عل
را  یم محال عقلیخواھ یم و نمیم است نداریرکم قرآن یم عظیرکه مورد تکعقل را 

ر یال أقّل در مورد خداوند قد یمذھب یه أّوًال علماکه مقصود ما آن است کم بلینکار کان
مشمول ر خدا محال است، یغ یه براکرا  یمورارا و از جمله  یزیھر چ یبه سادگ

 نند.کاط یشتر تأّمل و احتیندانند و ب یعقل ۀاستحال
 یاریاست و بس کیمتّ  ییتب رواکبه  نیریش از سایه بکالله العظمی  تین آیا :اً یثان

ه ک است متوّجه باشد ییتب رواکموجود در  یھا ش مأخوذ از خرافات و قّصهیاز اّدعاھا
را یزد، زیاوین یف بشریبه عقل ضعانه کبا ین اندازه، بیه دارد، اک ین موضعیبا چن

ه مخالف قرآن کنید عالوه برایم دیه خواھک از مستندات و معتقدات او چنان یاریبس
 ز ھست.یخ نیاست، مخالف عقل و علم و تار

و ما شما را به  –د یه دارک ین مذھبید طبق ھمیم شما ناچارییگو یشان میما به ا
م یتسل یاز محاالت عقل یاریبه بس –م ینک یمذھب خودتان الزام م یمنقوالت علما

ه نه کتخم مرغ بگذارد  یکتواند تمام عالم را در  یا خدا میه آکه ن مسألید. ھمیشو
 یثیحد» یافک« تابکو در  یث مذھبیشود و نه تخم مرغ بزرگ، در احاد کوچکعالم 
اند  ردهکگفتگو » مکھشام بن الح« با» یصانیعبد الله د« هکن موضوع ھست یدر ا

ن مسأله یبرده است و آن حضرت ا ÷ل را به نزد حضرت صادق کن مشیا» ھشام«و
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 .)١(رده است!!کق ین صورت تصدیرا به ھم
و علماء و  –شود  یتب شما نقل مکو  یچه در مجالس و محافل مذھب بنابه آن

ه بر پرده کر را یر شیتصاو ÷حضرت رضا  .–نند ک یو مخالفت نم یز نھیمراجع ن
ا خوردند و ر، آن ملعون ریر شیرد و تصاوکدن مخالف خود یامر به درمنقوش بود، 

باز  ل آن شعبدهکدر حضور متو ÷یحضرت ھاد ۀه به اشارک یر جانورین تصویچن ھم
ھا باز گردند،  دهیه آن درکاز آن بزرگواران خواستند  هک ید و خورد! ھنگامیرا در

ن است کنان ھم ممیخودرا برگرداند ا یھا دهیبلع ÷موسی یفرمودند: اگر عصا
 .)٢( برگردانند!

 یبرا )٣(استیرامات و معجزات حضرت خاتم األنبکاز  یکیه کمعراج  ۀمسأل
ه کن سؤال است یاند موجد ا ن دستهیان از ایعیغلب شاه ک ین به معراج جسمانیمعتقد
معراج از رختخواب خود برخاست و  یبرا صه رسول خدا ک یث، ھنگامیحاداطبق 

.  اگر این حدیث را قبول ندارید، ال جرم باید نظایر آن نیز نپذیرید ٤، حدیث ٢٤اصول کافی، باب  -١
 (برقعی) و به آنھا استناد نکنید.

علی بن یقطین گوید: ھارون در : «روایت شده استو غیره  ٢١٣-٢١٢در أمالي الصدوق، ص  -٢
ادامه تالشھایش برای تضعیف موقعیت اجتماعی حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر و تحقیر وی 

ای داشت و  در دید مردم، مردی را به ھمکاری دعوت نمود که از تردستی و جادوگری نیز بھره
روز موعود فرا رسید و آن حضرت را احضار   ر شد او در مجلسی حضرت را خجلت زده سازدقرا

کردند، مجلسی معظم بود و با شکوه. ھنگام پذیرائی ھمه بر سر سفره قرار گرفتند. آن مرد در 
مقداری از نانھا نیرنگی خاصی بکار برده بود، آن نانھا را مقابل حضرت گذاشتند. ھمین که خادم 

خواست نانی را بردارد آن نان مقداری عقب تر پرید و ھر نان  ÷حسن [موسی بن جعفر] ابوال
شد و ھر بار شلیک خنده ھارون فضا  نزدیِک دست را که میخواست بردارد ھمین صحنه تکرار می

ھا متوجه حضرت و ھارون و آن مرد مّکار شده بود و مجلس عجیبی بود.  کرد و ھمه نگاه را پر می
عد امام سربلند کردند و به تصویر شیری که روی پرده ای نقش بسته بود نگاه نمودند و ای ب لحظه

محکم و رسا فرمودند: یا أسد الله! خذ عدو الله! (ای شیر خدا، بگیر دشمن خدا را.) فورًا شیر 
عظیمی از پرده بیرون جست و آن مرد مّکار را درید. ھارون و ندیمان از ترس بی ھوش شدند و 

وقتی ھارون به ھوش آمد و حالت عادی خود را باز یافت از آن حضرت  .بھم ریختمجلس 
درخواست نمود که: به حق من بر تو از تصویر شیر بخواه آن مرد را بازگرداند. حضرت فرمود: اگر 

 (ُمصحح)». عصای موسی که سحر ساحران را بلعید بود باز میگرداند او ھم بازگردانده میشد....
واضح است که اعتقاد به روحانی بودن معراِج حضرت ختمی مرتبت در معرض اشکاالت فوق البّته  -٣

 نیست.

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢١٤

ه فعًال کبه تمام عوالم وجود  آْن  یکاز  تر مکپرداخت، در  یوت إلھکمل یبه تماشا
ن زمان، مسافت آن یا یھا وپکو آالت و تلس یقات علمیمشھود آن، طبق تحق یایدن
لومتر کیصد ھزار یش از سیه بیاست (نور در ھر ثان یون سال نوریلیھزار م یکش ازیب

ان و اھل بھشت و یّروبکه و فرشتگان کند) حاضر شده و با آن ھمه مالئک یق میطر یط
ه به محل ک نیافت داشته است، ھمیع دریام و شراکرده و احکاء گفتگو یجھّنم و انب

 یه در باالی سرش بود و در ھنگام رفتن پاک یآب ۀوزکھنوز  ،خود مراجعت فرمود
ه در ھنگام رفتن، در کدر  ۀتن بود! و حلقخیرد، در حال رکبه آن اصابت  شکمبار
 .ستاده بود و رختخواب آن حضرت ھنوز گرم بود!یت ناکت بود ھنوز از حرکحر

ن مّدت یره در ایثکن ھمه عوالم یدر ا ییلوکیا ھفتاد یجسم مثًال شصت  یکچگونه 
ون جسم یلیون میلیا میا جسم رسول الّله بزرگ و یشد  کوچکله عبور نمود؟. عالم یقل
 .شدند؟! کوچک

ھا  دند و آنیرا در ین حضرت رضا و حضرت ھادیبه قول شما مخالف هکر یر شیتصاو
 .؟!کوچکھا  ا اجساد آن ملعونیر بزرگ شدند یرا خوردند تصاو

 .چ متر جا گرفت؟!یپس چگونه چند متر در ھ کوچکھا  نھا بزرگ شدند و نه آنینه ا
ل، کمش ۀھزار مسأل یمجلس به س یکدر  ÷د حضرت جواد یا ردهکشما خود نقل 

قه وقت داشته یقّل دو دقااج به حد یه اگر فرضًا جواب ھر مسأله احتک )١(جواب گفت
پنجاه شبانه روز است!! مسائل  یکه نزدکقه خواھد بود یباشد جمعًا شصت ھزار دق

 .د؟!یشکا مجلس پنجاه شبانه روز طول یقه وقت الزم داشت یمتراز دو دقک
خود به  یه باففن فلسینگونه مسائل را با اید ایخواھ یه شما مکئب است از عجا

ن یا دشمن دی یه فالن غالک نید جز ایھم بر آن ندار یلیچ دلیه ھکد، یخورد مردم دھ
و متر است ده دو متر در کرا  یزیدادن چ یگاه جا نوشته است. آن یتابکھا را در  آن

ه از قدرت او خارج کدیدان یخدا محال م یمتر است برا یکمتر در  یکه ک یزیدر چ
تواند پس خدا  یھم نم ارھا به قول شما عاجز است و بشرکن یاست و چون خدا از ا

ن کبشر مم یه براک یزین ھر چیرد!!!، بنابرایگ یف بشر قرار مید و در ردیآ ین مییپا
 .!یو حّق ناشناس یشرم یب یشود؟! واقعًا زھ ین مکخدا ھم مم یبود برا

د یا ه منطق ھم نخواندهک نیتان مثل ا یالله العظمی! شما با تمام اّدعاھا تیحضرت آ

 .٧، حدیث١٧٩اصول کافی، باب -١
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 یه، از نسب أربعه، نسبت عموم و خصوص مطلق بر قرار است (ھر گردین قضیرا در ایز
به  یمنطق یاس اقترانیگرداست) و شما آن را در ق ییست اگر چه ھر گردویگردو ن

ن است) کبشرھم مم ین است براکخدا مم یز برایر چد (ھیا ا سّوم درآوردهیل اّول کش
ه کن است اشتباه بلیه پس بشرھم خداست! و ھمکشود  ین میاس چنین قیا ۀجیو نت
الله  تیشود، تا چه رسد به آ یب آن مکمرت یا وانهیتر د مکه ک ییبزرگ، خطا یخطا

ه کُفّساق و ُفّجار است  یبرا یل مطالب، رشوه و مژده و بشارتین قبیالعظمی! نشر ا
سِر آنھاست و  یم مردن در باالادر ھنگ ÷ یه چون علکنندک یال میخود خ شیپ

شان یدرو ۀکمعر یدر پا یرا گاھیدانند ز یم یان علیعیه خودرا دوستان و شکھا ھم  آن
ن سنِد یتر مھاند! و آن را م زنان بودهریقمه زنان و زنج ۀدر دست یو قلندران و زمان

 .شان در روغن است! شمارند، پس در حال احتضار، نان یخود مت یوال
داشته و خواھد  ین مطالب چه سودیت و سوق إلی الله، نشر ایترب یو گرنه برا

خدا به  یت و نافرمانیرا در معص خود یو گستاخ یع تجّر ین به تشیداشت؟! منتسب
در امر ربا و  یزار و ّدّقتبه با یاند، گذار ردهکار کان آشیزھا بر تمام جھانین چیب ھمیفر

 ند.ک یار مکعت، آن را بر ھمه واضح و آشیبه مقّررات شر آنان ییتناعا یارشان و بکاحت
طان و یش ۀاست ُجز وسوس یاجین مطلب چه احتینھا گذشته به اثبات ایا ۀاز ھم

ن اسالم و یاندازد و د کفر و شرک کخطرنا یرا در واد یه آدمکدشمنان  ۀسیدس
شه محروم یمذھب موھوم و از عقل و اند یکعالم  یرا در نظر عقالع یمذھب تش

 .ند؟!ک یمعّرف
بر  ینباشند چه خلل یتیا می یسر مولود یدر باال إ یاگر فرضًا محّمد و عل

ه کت دارد؟ مگر خدا عاجز است یبه حال آن مولود و م ینش و چه ضرریان آفرکار
ه شما کت را از جھان ببرد یا آن میا آورد یآن مولود را به دن یبدون وجود محّمد و عل

ل است بر یبه دست آوردن دلد؟ البّته مقصود شما یا ن زحمت انداختهیخود را به ا
 باشد.» شیحش« ز خودتان ھر چندیآم کشر یمّدعا

سر  یبر باال‡  ا ائّمهی یه محّمد و علک ه مردم معتقد شوندک نیا ھمیآ یراست
ار شده و به کان آشیقت اسالم بر جھانیدر آن صورت حق شوند یحاضر م یا مرده و زنده

مسلمان ھم با  ۀدیس، حّتی افراد فھمکا ِباْلعیند؟! ینما یقرار مان ت آیعظمت و حّقان
ق آن ھم فرار یدن حقایزار شده حّتی از شنیل موھومات از آن بین قبیدن ایشن

 اند. شده یثرًا فرارکه اک نند! چنانک یم
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 یایروش اول الله العظمی پرداخته است به شرح تفاوت عمل مرتاضان با تیسپس آ
 یز مّدعیگر نیبشر افراد و جوامع د ۀان جامعیه چون در مک نیال اکخدا تا از ِاش
رده و در که از بعض امامان نقل شده وجود دارند، رفع شبھه ک یچنان تصّرفات آن

اء الله با یولاه تفاوت اعمال کرده است کند. اّدعا کاثبات  یرا با باطل یقت باطلیحق
ه خود به ناچار ک یاست! در حال ینان ذاتیو از ا یسبکه از آنان کن است یمرتاضان در ا
است  یخدا دارند به جھت عبادت یایچه اول ه ھر آنکرده است کگر اقرار یدر صفحات د

 معنی است.ن ید ھمیھم مؤ ه اخبارک دھند، چنان یه نسبت به پروردگار انجام مک
ست و چون دچار یه حّتی قابل نقل و اعتناء نکپرداخته است  یلیگاه به اباط آن

ال جواب گفته و نوشته کن اشیال خود به ایمعلول شده! به خ یکال توارد علل بر کاش

ُ َورَُسوُ�ُۥ﴿ۀ یمراد به مفاد آ یکمتعّدد بر  یھا است: مثًال ورود اراده  إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ
 ْ ِيَن َءاَمُنوا ھا با ھم متفاوت  ه ارادهکشود  یال مکگاه موجب اش آن ]٥٥: ةد [املائ )١(﴾...َوٱ�َّ

 یمعلول از محاالت عقل یکا سه عّلت بر یو متبائن باشند و چون در فلسفه توارد دو 
ان یدر م یالکاست پس اش یکیچون  یجا ارادۀ خدا و رسول و ول نیاست اّما در ا

رده و خدا را کھا  آن ین و وزرایر به دستگاه سالطیه و تنظیگاه آن را تشب آنست! ین
اراده  یکه ھر سه کس دانسته یر و رئیر وزیرا نظ یر سلطان و رسول و ولینظ
 خواھند. یم

ند پدر و پسر و یگو یبافند و م یم ثالثه میان در اقانیحیه مسک یا ھمان فلسفه یعنی
 ۀتوان گفت فلسف یه مکه سه تا ھستند!! بلک یدر حالھستند  یکیروح القدس ھر سه 

 .دارد! یمترکھا ضعف  آن
نند باعث ک یلسوفانه ادا میف یه با طرزکانه کودکه کانه بلیاالت عامین خیو ھم

را یپندارند (ز یه خدا را چون شاه مکند کاف یھا م ین وادیھا را بد چارهین بیه اکاست 
ر و یوز یه شاه داراکنند یب یشناسند!!) و چون م ینم یط خود ُجز شاه، بزرگیدر مح

گاه  شوند آن یخدا معتقد م ین دستگاه را براین ایر و خدم و حشم است لذا عیمش
رسول ھم ھمان مقام و  یگران است لذا برایش از دیِر شاه قدرتش بینند وزیب یچون م

 یاست لذا وص یاراتیر، صاحب اختیس بعد از وزینند و چون رئک یقدرت را تصّور م
 ...كپندارند و ِقس َعلی ذلِ  ین میرسول را ھمچن

 ».اند ولّی شما، تنھا خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده« -١
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ن یشود. با ا یدا میاالت و تصّورات پین گونه خیتّوسل و شفاعت ھم از ھم ۀمسأل
ه که در دستگاه سلطنت ھمواره قدرت و عظمت شاه محفوظ و محترم است کتفاوت 

فرستد!! اّما در  یدار م ر سرِ رده گاه بکنار کار بر کس را از یر و رئیند وزکھرگاه اراده 
گر با یه دکجا  است تا آن یس در فزونیر و رئیدستگاه خدا ھمواره قدرت و نفوذ وز

 .رسد!!! یاء، وجود خدا زائد به نظر میوجود اول
ه کنان بسا یچه او بخواھد ا دھند و آن یاو را انجام م یارھاکخدا تمام  یرا وزرایز

ه خدا آن را بخواھد و به ک ه قبل از آنکاند (مانند نزول قرآن  قبًال خواسته و انجام داده
مرتضی در ھنگام تولد تمام آن را بر رسول خدا  یند علکاء إنزال و إبالغ یخاتم األنب

 خواند!!)
 یھا یخدا در دستگاه خدا: از قدرت وزراء و سوگل ین قدرت وزرایاس اید قیشا

تب در زمان آن کن یاز ا یریثکرا یشده است ز ینمونه بردار ین صفویدربار سالط
به دست ن یدر زمان آن سالط ‡ف شده است و قدرت ائّمه ین تألیسالط

شان وسعت یو امثال ا !+"»اثبات الھداة«و !*"»الـمعاجز ةمدین« نیچون مؤلف یسندگانینو
شان آنقدر قدرت تصّرف یان یعه خصوصًا متقّدمین شیافته است، و گرنه علماء و مؤلفی

 ه شرح آن خواھد آمد، إن شاء الله تعالی.ک ائّمه قائل نبودند چنان ۀدربار
د در ینیب یه مکقدرت و نفوذ و تسّلط ائّمه در توّسل و شفاعت است  ین فزونیھم

ش یمشاھد مملّوتر از مساجد، و موقوفات و نذورات بر مقابر ب ،مذھب یعیش یشورھاک
ا یو  یردن به علکوات و صدقات بر فقرا و مصالح عاّمه است، و خواندن و استغاثه کاز ز

نه زن و یس یھا است، دسته» ا اللهی« گفتن ش از استغاثه به خدا ویب إ نیبه حس
ارت قبر یز یل نماز جماعت و قرائت قرآن است، و آرزوکیش از تشینوحه خوان ب

له است، و از حضرت عّباس و شاه ت الیارت بیز یش از آروزیب إن و رضا یحس
ن مردم خدا را یه اک نیا یان است؟ بریترسند و.... و.... چرا چن یش از خدا میچراغ ب

ألیف سید ت» ودالئل الُحَجج علی الَبَشر مدینة معاجز األئمة اإلثني عشر«اسم کامل کتاب:  -١
مجلد!!  ٨ھـ  در قم، در ١٤١٣ھـ)، چاپ سال ١١٠٧ھاشم بن سلیمان الکتکتاني الَبحراني (وفات 

 رستم)(دکتر سعد  .باشد نیز می» البرھان في تفسیر القرآن«ایشان مؤلف تفسیر: 
ث محمد بن الحسن » إثبات الھداة بالنصوص والمعجزات«اسم کامل کتاب:  -٢ تألیف شیخ محدِّ

(دکتر سعد  باشد. در آن بیش از بیست ھزار حدیث موجود میھـ)، ١١٠٤لعاِملي (وفات الُحّرا
 رستم)
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غات خود مردم یمات و تبلیات عظام (؟!!!) در تعلیاعالم و آ ینگونه علمایاند و ا اختهننش
مردم عالقه دارند و ش از خود او به یانش بیه دربارکاند  ردهک یینگونه خدایرا متّوجه ا

شان  یه دارند زودتر به مراد و آرزوک یمیدوستان و محّبان خود را با قدرت عظ
 ینند، لزوم قطعکاو را اطاعت  یه خدا را بخوانند و اوامر و نواھک نیرسانند!!! و ا یم

ه اذ باللیالع –او را  یھا یا سوگلیاء یه و پوزش، دل اولیرنش و گرکندارد! با چند تمّلق و 
توان  یزودتر م –ھستند  یعواطف بشر یه مانند خودشان بشرند و البّد چون داراک

 اج به خدا!یگر چه احتیه دست آورد، پس دشان را ب دل
ا خدا ی ینشناس آن از خدا ۀه ھمکشورھا کن یا یاست منشأ مفاسد و خراب نیا

 شاَء الله تعالی.ه شرح آن خواھد آمد. إن ک د چنانیآ یبه وجود م ینین چنیا یشناس
ن است: یال توارد ِعَلل گفته است به صورت خالصه چنکه از اشک یجواب دّوم

ب یاء ھمان احتیت أولیوال اج به اسباب است و چون جھان وجود: جھاِن سبب و ُمسبَّ
ت و... و کات و مرگ و رزق و حریاز ح یض إلھیف ۀز سبب إفاضیخدا ن یایاست، لذا أول

 .ند!ھست  وضاتین فیا ۀھم
را: ھرچند جھاِن مشھود، عالم یست زیش نیب یا ن جواب ھم سفسطه و مغلطهیا

ب است اّما سبب ھر چیاسباب و وسا و  یعاد یچه در زندگ : آنیزیل و سبب و ُمسبَّ
آن ملزم و  ۀیجھان، به تھ متقن ا نظامیبشر الزم است معلوم و خود بشر  یعیطب
سب و کر مؤمن ـ به یا غیعّم از مؤمن ارزق، بشر ـ  ۀیتھ یوم است: مثًال: براکمح

بر دشمن به  ۀغلب یت بھداشت و صّحت، و برایسالمت به رعا یصنعت و زراعت و برا
نش است یچه مربوط به خدا و نظام آفر رو ملزم و مأمور است، و آنیإعداد قدرت و ن

 خواھد!. ینم یسکت آن را از یداند و دانستن و مسؤول یخود خدا م
ش یگر؟ و خدا ھم بیز دید، نه چھستن ت بشریھدا یض برایف ۀاء واسطیولااء و ینبا
 کرا در ملیھا نداده است ز به آن یزین چیش از ایرا بیھا نخواسته است، ز ن از آنیاز ا

نگونه یل! و اکیخواھد و نه و یس میر، و نه رئیر محتاج است و نه به مشیخود نه به وز
 ۀن نمونیه روشن ترکانه است یانه و تصّورات عامکودکاالت یم خیتصّورات چنانگه گفت

 م ثالثه است.یآن ھمان تصّور اقان
رده و با عنوان کاز آن را خالصه  یا ن فصل عصارهیان ای! در پایت الله العظمیآ

ث یگاه چند حد وارد فصل سّوم شده است. و آن» ت از نظر شرعیممتنع نبودن وال«
ندارد، شده  یو یبه مّدعا یه چندان ربطکنوافل ـ ث قرب یپسند چون حد یصوف
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از جّن ھم بر آوردن  یتیه به نّص قرآن، عفرکس را ـ یاست ـ و داستان آوردن تخت بلق
در تضّرع و  ÷از حضرت سّجاد  ییه دعاک آن قادر بوده ـ آورده است! و پس از آن

 ھا را نیما ھم اد یمتعال (بر خالف ھدف خود!) آورده است تا بگو یابتھال به خدا
از  ییگاه پرداخته است به بدگو م!! آنیرو یرا عالمانه م یراه گمراھ کم! و مع ذلیدان یم
اء یت أولیل بر عدم تصّرف و اقرار به عجز و عبودین دعاھا را دلیمثال ااه ک یسانک

 ایو  یسفاھت و نادان ۀا از غلبیه کخبر  ین گروه بدبخت و بیا«اند و گفته است:  گرفته
 یک یباور سب شھرت و سوء استفاده از بساطت و خوشکبه منظور ابراز اختالف و 

محترم  ۀپردازند (خوانند یل مین أباطیا ۀاء به اشاعین عمیمشت عوام ُبز صفت و مقّلد
د یاندازد و به او با ین خود میه چگونه گناھان خود را به گردن مخالفکمتوجه است 

خواھند  یدھند) و م یم یان را امثال خود او بازیعمن و یگفت عوام ُبز صفت و مقلد
نوار مقدس و استناره از ااء واستضائه به آن یقت مقام اولیگناه را از فھم حق یمردم ب

اراده و قوت نفس در خود و تشبه به آن  یرویش نیدایجه پیھا و بالنت آن یوتکمل ۀشعا
 ».د سازند!!یم... محروم و ناامیراد مردان عظ

 ین اعتقادیه مردم چنکم فرضًا ییگو ی! میت الله العظمین جناب آیبه احال ما 
ع یائنات و موجد موجودات و متصرف در جمکحاجات و مدبر  ۀاء قبلیولاه کداشتند 

شماھا و  یغات شبانه روزیا بدبختانه با تبلیه خوشبختانه کند ھست ن و سماواتیارض
ت را به کن مملیثر مردم عوام اکمّداحان، اران و روضه خوانان و یگ هکقلندران و معر

چه  موجب جلبشود؟ و  یعائد بشر م ید، از آن، چه نفعیا ردهکن موھومات، معتقد یچن
فرد، موجب چه  یکدر  یا دهین عقیخواھد شد؟! داشتن چن یر و دافع چه شّر یخ

اشند قائل ب یانکیخدا شر یھا برا ال توسل به آنیه به خک خواھد شد؟ جز آن یحسنات
عمال، افر آن کیت از یشوند به منظور مصون یب مکه مرتک یو در مقابل اعمال زشت

ه ک تر گردند، چنان یو فسق و فجور جر یخود بتراشند و به معاص یبرا یعانیشف
نند و اعمال خود را منحصر به تضرع کنت مقابر آنان یاند؟! و اموال خود را صرف ز شده

 ند؟!.یدر برابر آنان نما
نان یه تا اکنند، آن است کدا یم تشبه پیه به آن رادمردان عظک مقصودتان از آناگر 
آن حشمت و  یا دارایوت شوند کو مل کدر عالم مل یچنان قدرت و تصرف یھم دارا

ه ھم حق ندارند کاء و مالئیانب یه حتّ کد یا جبروت! شما خود در مباحث بعد گفته
رد! کات یه آنان را مبتال به بلکخام بود  یون آرزیند و ھمیھا را بنما مقام آن یآرزو

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢٢٠

 یسبکبوده و  یه آن مقامات و فضائل در چھارده معصوم به قول شما ذاتکخصوصًا 
 .ست!ین

ه کشنھاد شما ھمان است یھا طبق پ پس استضائه و استناره و روشن شدن از آن
ه کاست  کن ھمان شرینان بخواھند! و اید خواست، مردم از ایه از خدا باک ییارھاک
ات بوده یفرکل ین قبیشه مبارزه با ایم الشأن ھمیعظ یایاء و اولیرۀ انبیات قرآن و سیآ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ د:یفرما یات میفرکن یحًا در جواب ایاست و قرآن صر ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ َّ� 
مۡ  ِعَبادٌ 

َ
د یخوان یانه مگی یر از خدایه غکرا  یسانکھمانا « ]١٩٤[األعراف:  ﴾َثالُُ�مۡ أ

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿د: یفرما ید در جواب شما می. و اگر بدان اصرار بورز»ندیمانند شما یبندگان  ُعوا
ِينَ ٱ ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�

َ
 لَُهمۡ  َوَما ِض �ۡ�

بگو: کسانی را که امبر) یپ ی(ا«] ٢٢ سبأ:[ ﴾٢٢ َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  ۥَ�ُ  َوَما كٖ ِ�ۡ  ِمن �ِيِهَما
تان را اجابت کنند،  ھای اید، بخوانید [تا خواسته به جای خدا [سزاوار پرستیدن] پنداشته

وزن  ھا و زمین، ھم ای را از شما اجابت نمی کنند؛ زیرا در آسمان ولی آنھا ھیچ خواسته
ھا  ھا را در آن دو ھیچ سھم و شرکتی نیست، و از میان آن ای را مالک نیستند و آن ذره

 .بباف! یخواھ یحال تو ھر چه م »ھیچ پشتیبانی برای خدا وجود ندارد
خواھد منظور  یشده و م »سازش والیت با توحید«! بعدًا وارد بحث یت الله العظمیآ

 نند.ک یرده و مکن ینچاصیل  یعلماه ک چناند سازش دھد یخود را با توح
وجود  یسکر گا«د: یوگ یدانسته و م یکشر یجا خدا را در صفات و افعال ب نیدر ا

ندارد، پفر کو  کمقّررات خلقت مستلزم شر یم و اجرایاء را از جانب حّق در تنظیاول
وشش و کو  یسب و سعکل ید رفتار مردم را ھم در توّسل به وسایل، از قبیس باپ

 کر توّسالت و تمّس یو سا یبھبود یدارو براو استعمال  یماریب در بیمراجعه به طب
ال خود ی! و بعد به خ»بداند یق اولیفر و زندقه و الحاد به طرکھمه را  یگبه اسباب زند

ر ین اعمال ھم دخالت دادن غیرا ایز«سد: ینو یرداخته مپانه! به مجادله و سفسطه کریز
ه نه ک یکیدر افعال، آن ھم شر یکالله و اعتقاد به وجود شر یخدا و استمداد از ما سو

و  گلنکل و یان تجارت و بکن و دیفھم و نه عقل و نه حّس دارد مانند دوا و غذا و زم
اء ین اسباب از توّسل به اولینچباشد. و توسل به  یھا م د و ابر و باد و امثال آنیخورش
مراتب  صاحب حّس و اراده و فھم و سمع و بصر و عقل و علم اند به یه مردانکحّق 

 !!. »تر خواھد بود عیتر و شن حیقب
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ه در کات عظام روشن باد!! ین آینچعه به یشم جھان اسالم و مخصوصًا شچواقعًا 
 .شوند!!! یردشان نمگاستدالل و منطق، افالطون و ارسطو شا

ا یاند؟! آ ردهک کدر یه فھمچن و شرع را با یونه شناخته و دچگنان خدا را یا
ب یوشش و مراجعه به طبکو  یسب و سعکخوردن غذا و استعمال دوا و رفتن دنبال 

ن و حاجت خواستن از ین و شفا خواستن از معلولیخواستن از مرزوق یچون روز ھم
 .ان است؟!گات خواستن از مردیمحتاجان و ح

از ید و شرط دست نیق یردِن بکچون بلند  ، ھمگلنکل و یب یا دست بردن به سویآ
وسته و از یپه روحشان به دار الّسالم کاست  یازمندین نیمخلوق یش به سویاین و

و  کاز خا یا ما ُجز مقبره یاند و امروز از آنان برا شتافته یار باقیبه د یجھان فان
ه کوانه و نادان است یدام بشر دکشان).  میست؟! (البّته صرف نظر از تعالین یباق گسن

ناه په ید به آتش و سایرما باگد به طرف غذا رفت و در سرما و یبا یگرسنگنداند در 
ض به ارواح یمر یشفا یورستان و براگوشش به کسب و ک یبرا یدام عاقلکبرد؟! و 

 شود؟!. یان متوّسل مگرفت
 یۀ روزیتھ یه براکدانست  یان نبود، بشر خود میھم در م ینیر فرضًا شرع و دگا
ر گه اکن اندازه عقل به انسان داده است یخداوند بد رایاز دارد، زیان نکسب و دکبه 
سب و کان گه از توّسل به مردکدانست  یعت ھم منع ننموده بود انسان عاقل میشر

 د.یآ یان به دست نمکد
ه کم از آن رو است یح ھستیصر که شرکز بلیآم کونه عقاید شرگنیر مخالف اگما ا

 .ند!ک یم یم آن را نھکیحم، خود شرع یار عقل سلکصرف نظر از إباء و ان
 یگاش در حوادث زند ارهچه کگاه  ه انسان در موقع اضطرار و آنکست ین کیش

خواھد  یم یاھگناھپند، ک ید میو فنا تھد یستیات او را به نیشود و آفات و بل یار مچنا
اه را به ما نشان داده است و آن فقط گناھپن ینباشد و خود شرع ا یدید به قیه مقک

 است: یبه ذات أقدس إلھتوّسل 

ْ  َٔ َوۡ�  ..﴿ َ ٱ لُوا َ ٱ إِنَّ  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ و از «] ٣٢ :[النساء ﴾٣٢ اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  َ�نَ  �َّ
 ».داناست یزیچد از فضل و رحمتش [به شما ببخشد] ھمانا خدا به ھر یخدا بخواھ

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
د یارتان فرمود: مرا بخوانگروردپ«] ٦٠:[غافر ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 ».نمکتا شما را اجابت 
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مَّن﴿
َ
وٓءَ  َوَ�ۡ�ِشُف  َدَ�هُ  إَِذا ٱلُۡمۡضَطرَّ  ُ�ِيُب  أ �ِض�  ُخلََفآءَ  َوَ�ۡجَعُلُ�مۡ  ٱلسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  ٱۡ�

َ
 أ

عَ  ِ  مَّ ند ک یرا اجابت م یون او را بخواند، وچه فرد درمانده کست کیا یآ«] ٦٢: ل[النم﴾ٱ�َّ
 ».ر ھم] ھست؟!گی[د یانه معبودگی یا با خدایسازد...... آ یرا از او مرتفع م یو بد

و فطرت انسان دانسته و فرموده: ردن به خدا را در حال اضطرار ُجزناه بپقرآن 

ُّ ٱ نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  �َذا﴿ وۡ  ۦٓ بِهِ ِ�َ� َدَ�نَا ل�ُّ
َ
وۡ  قَاِعًدا أ

َ
ٓ  أ ون چو ] ١٢ونس: ي[ ﴾...ا�ِمٗ َقا

ستاده ما را یا ایا نشسته یھلو خفته په به ک یرسد، در حال یزندگو  یانسان را بد

و « ]٨[الزمر:  ﴾..هِ إَِ�ۡ  ُمنِيًبا ۥَر�َّهُ  َد�َ  ُ�ّٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  �َذا﴿خواند و فرموده است:  یم
 ».خواند یماست  آورده یه به او روک یارش را در حالگروردپرسد  یانیرا ز یاه آدمگھر

د: یفرما یمه ک چنانم یاو را بخوان ین احوالینچه در کد امر فرموده است کیو با تأ

ْ دۡ ٱ﴿ ۚ وَُخفۡ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا  ]٥٦[األعراف: ﴾َوَطَمًعا افٗ َخوۡ  ُعوهُ دۡ ٱوَ ﴿ ]٥٥[األعراف: ﴾َيًة
 ».دیبخواند یم و امید.... و او را با بیبخوان یو آھستگ یپروردگارتان را به زار«

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿د: یفرما یغمبر خود جدا امر میو به پ  َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ
ِ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ و « .]٢٠٥[األعراف:  ﴾٢٠٥فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن َوَ�  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

در صبح و  ینکت را بلند یه صداک و بدون آن یکمنایو ب یپروردگارت را در دلت به زار
 ».ن و از غافالن مباشکاد یشام 

م است ما را از توّسل و یرکاش قرآن  ﴾�ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ� ﴿تاب که کن شرع، یاّما ھم
 د:یفرما ید میشد ید و نھکیه به نحو أک ر ذات، منع فرموده، چنانید غیخواندن نامق

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

َ
گر را یس دکچ یبا خدا ھ« ]١٨[اجلن:  ﴾١٨ اأ

ا محّمد و ی«د، یاستعانت و استمداد نامق یه براکاست  نین اثر آن ایتر مکه ک». دیمخوان
ه ک داند چنان یح میصر کر خدا را قرآن شرید. خواندن غیینگو )١(»ا....یو  یا علی

ٓ  قُۡل ﴿د: یفرما یم َما دۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ۡ�ِ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  ُعوا

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
محّمد) بگو:  یا«( ]٢٠[اجلن:  ﴾٢٠ اأ

آن را اختراع نموده است، و از » جمال األسبوع«اشاره به دعای است که سید طاوس در کتاب  -١

يَاينِ «جمله عبارات آن:  فِ دُ اكْ َمَّ ا حمُ ُّ يَ يلِ ا عَ ُّ يَ يلِ ا عَ دُ يَ َمَّ ا حمُ دُ يَ َمَّ ا حمُ ُّ يَ يلِ ا عَ ُّ يَ يلِ ا عَ دُ يَ َمَّ ا حمُ افِيَاينِ يَ امَ كَ إِنَّكُ فَ

افِظَاينِ  امَ حَ إِنَّكُ ظَاينِ فَ فَ دُ احْ َمَّ ا حمُ ُّ يَ يلِ ا عَ ُّ يَ يلِ ا عَ دُ يَ َمَّ ا حمُ اينِ يَ َ امَ نَارصِ إِنَّكُ اينِ فَ َ نگا: وسائل ...».  انْرصُ
 دکتر سعد رستم)( .١٨٥/ص ٨الشیعة، ج
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 ».نمک ینم کیرا در خواندن با او شر یسکخوانم و  یمن فقط پروردگار خود را م
آن از تمام مسلمانان جھان در ھر شبانه روز حّداقّل ده  یتاب آسمانکن اسالم و ید

: ة[الفاحت ﴾٥ َتِع�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ند: یه بگوکمرتبه به طور وجوب خواسته است 

ه عبادت و استعانت فقط کم ییجو یم یاریم و فقط از تو ینک یفقط تو را عبادت م« ]٥
 ».خدا و از خداست، منحصراً  یبرا

ھات و سخنین!! مردم را با این چنیا یإلھ یات عظمایو شما آ ھای لغو و باطل  ن ُترَّ
شان در حوائج مربوط به یه نه تنھا با خدا امامان را ھم بخوانند و از اکد یا ردهکوادار 

ه ک ه منحصرًا آنان را بخوانند چنانکه بسا باشد کنند، بلکخدا، استمداد و استعانت 
باشند (تا چه  إ یو عل یر خدا را ھر چند محّمد مصطفیه غک یسانکمشھود است! 

نند، آن خواندن کزاده داود) بخوانند و از آنان استمداد  رسد به حضرت عّباس و امام
است، اصًال به نظر عقل و قرآن  کات شریفۀ قرآن شریح آیه به تصرک د عالوه بر آنینامق
 ھوده است:یر نافع و بیغ یعمل

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿د: یفرما یه مک چنان ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ مۡ  ِعَبادٌ  �َّ
َ
 ُعوُهمۡ دۡ ٱفَ  َثالُُ�ۡمۖ أ

ْ يَسۡ فَلۡ  ند و یر خدایه غک یسانکآن « ]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َلُ�مۡ  َتِجيُبوا
 ».ندیچون شما ھم ید خود بندگانینک یشان استمداد مید و از ایخوان یھا را م شما آن

ه آنان کستند، بلیند، بتان نیچون شما ه ھمک یه مقصود از بندگانکو پر واضح است 
باشند  یو ماو آل  صمحّمد  ،امل بندگان خداکبندگان خدا بوده و بشرند و مصداق 

 .پروردگار جھان است! یز مورد نھیه خواندن آنان نک

ِينَ ٱوَ ﴿د: یفرما ین سوره میدر ھم  َوَ�ٓ  ُ�مۡ نَۡ�َ  َتِطيُعونَ �َسۡ  َ�  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ
نُفَسُهمۡ 

َ
ونَ  أ ند و شما آنان را یر خدایه غک یسانکن یا« ]١٩٧[األعراف:  ﴾١٩٧ يَنُ�ُ
 ».نندک یاریبه خودشان  یتوانند به شما حتّ  ید نمینک یشان استمداد مید و از ایخوان یم

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿د: یفرما یسوره اإلسراء م ۵۶ۀ یو باز در آ ِينَ ٱ ُعوا  فََ�  ۦُدونِهِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ
ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َ�مۡ  ن یمحّمد) بگو ا یا«( ]٥٦[اإلرساء:  ﴾٥٦ وِ�ً� َ�ۡ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ
 کد] مالیخوان یھا م یند [و شما آنان را معبود پنداشته و در گرفتاریر خدایه غکرا  یسانک
 ».ر دھندییوضع شما را تغ توانند یستند و نمیاز شما ن یشف ضررک

ِينَ ٱوَ ﴿د: یفرما ین میچن ھم  إِ�َّ  ءٍ �َِ�ۡ  لَُهم َتِجيُبونَ �َسۡ  َ�  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ
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يۡ  ِسِط َكَ�ٰ  ۡ ٱ إَِ�  هِ َكفَّ ٓ ل ر خدا را یه غک یسانکو « ]١٤[الرعد:  ﴾ۦلِغِهِ بَِ�ٰ  ُهوَ  َوَما فَاهُ  لُغَ ِ�َبۡ  ءِ َما
ه دو دست کھستند  یسکندھند [و خوانندگان] مانند  یپاسخ چیشان را ھیخوانند ا یم

 ».بدان نرسد یآب گشاده است تا آب را به دھانش برساند ول یش را به سویخو

ِينَ ٱوَ ﴿د: یفرما یو م  ] ١٣[فاطر:  ﴾١٣ ِم�ٍ قِطۡ  ِمن لُِكونَ َ�مۡ  َما ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ

 ».ستندین ییپوست ھستۀ خرما کد مالیخوان یه ُجز خدا مکرا  یسانکو «
ات ین آیخواندن در ا یه مقصود از نھکنند کب، شبھه یگرایاِن مردم فر اگر شرک

ن یز موجود است) صراحت ھمیشان نین ایدر مدعوّ  یجان ھستند (ھرچند معن یبتان ب
ه کزند  یب میساحران مردم فر ین به دھان ژاژخاکم و دندان شکمح یات تو دھنیآ

از جنس بشر و مانند بشر محتاج  یعنیند یچون شما ھم ید: آنان بندگانیفرما یخدا م
نان ُجز بندگان خدا و به یخدا سرافرازند و ا یبوده و به افتخار بندگ کخواب و خورا

 ستند.یاء الله نیاصطالح اول
العقول  یھا عمومًا متعّلق به َذوِ  ه ضمایر آنکو در نزد اھل لغت و ادب معلوم است 

ھا ھم موجب  جان ندارد، ھر چند اطالق آن به بت یب یھا به بت یًا ربطاست و ابد
 ین را عبادات دانسته است. و برایچن یمتعال در قرآن، خواندن یست، خدایانحصار ن

ات قرآن مراجعه ین مسأله به ھمان آیتر شود باز ھم در ا ن مطلب واضحیه اک نیا
 سزاوارتر است:ت و اطاعت یه از ھر چه به تبعکم ینک یم

 ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿ه خداوند سبحان به موجب فرمان: ک م پس از آنیرکدر قرآن 
سۡ 

َ
م، یه او را بخوانکدھد  ی، دستور م»نمکد تا شما را اجابت یمرا بخوان« ﴾لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿د: یفرما یه بال فاصله مین آیدر ھم ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ  َجَهنَّمَ  ُخلُونَ َسَيدۡ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  ِ�ُ
ّبر که ھمان خواندن و دعا است) تکه از عبادت من (ک یسانک«] ٦٠[غافر:  ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ 

ن ی؛ پس خواندن ا»بت و ذّلت به جھّنم داخل خواھند شدکبا حال ن یورزند به زود یم
 ).یعبادت  د و شرط، عبادت است (ادعونيیق یخواندن ب یعنین یچن

نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ  قُۡل ﴿ د:یفرما یباز مو 
َ
�ۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ ا �َّ ٓ  لَمَّ  َءِ�َ َجا

ّ�ِ  ِمن ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمرۡ  رَّ
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
سۡ  أ

ُ
محمد) بگو خدا  یا«( ]٦٦[غافر:  ﴾٦٦ َلِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  لِمَ أ

د یخوان یند و شما آنان را میر خدایه غکرا  یسانکه بپرستم ک نیفرموده است از ا یمرا نھ
از جانب  یل روشنینات و دالیه بکبعد از آن است  ین نھید) و اینک یعبادت م یعنی(
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 ».ان باشمیم پروردگار عالمیه فقط تسلکام  م آمده است و مأمور شدهیپروردگارم برا

ۡ�ُبَد ﴿ د:یفرما یسوره األنعام م ۵۶ۀ یدر آ
َ
ۡن أ

َ
ِينَ ٱقُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ

ِۚ ٱ ۠ ِمَن  �َّ نَا
َ
ۡهَوآَءُ�ۡم قَۡد َضلَۡلُت إِٗذا َوَمآ �

َ
تَّبُِع أ

َ
� ٓ محمد) بگو  ی(ا« ﴾٥٦لُۡمۡهَتِدينَ ٱقُل �َّ
د) عبادت ینک یعبادت م یعنید (یخوان یر از خدا میه غکرا  یسانکام  شده یھمانا من نھ

ام و  ن صورت] گمراه شدهیر ایه [در غکنم ک ینم یرویدل شما پ یھا نم، بگو از خواستهک
 ».افتگان نخواھم بودیت یاز ھدا

ن مورد یه باشد در اکر او ھر یند خدا را بخوانند و از غک یقرآن ھمواره دعوت م
ه ک ، چنانتر استیکس به بندگانش نزدکو حاضر و از ھمه  یرا او حینند زکاعراض 

ٰ  َ�ٓ  َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ ﴿د: یفرما یم ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ ّ�ِيَنۗ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
غمبر یپ یر خداست حتّ یه غکشه زنده است (و ھر یه ھمکخداست « ]٦٥: [غافر ﴾٦٥

او  ین را برایه دک ید در حالیبخوانست پس او را یھم ُجز او ن یی) و خدا)١(مرده است
 ».ان استیه پروردگار جھانکش خاّص خداست ید و ستایا ردهکخالص 

داشتند و  ید در عالم تصّرفیشما معتقده ک چناناء یاء و اولیه انبکو بر فرض محال 
 یسکه کنند باز ھم شرط عقل نبود ک یاریتوانستند خوانندگان و متوسالن خود را  یم

ه کاء یاول یتر به خود را واگذارد و دست به سو یکحاضر قادر و از ھمه نزد یح یخدا
ه ک یاء ھر گونه قدرتیاول یرا براینند. زکوت دارند، دراز کو مل کدر مل یفرضًا تصّرف

ان، و یپا یب یایاست در مقابل در یا ز قطرهیم باز ھم در قبال خدا چون ناچینکتصّور 
قطره دراز  یاز سویان را گذاشته دست نیپا یب یایدر یسکه کاست  ینادان یمنتھا

لََك  �َذا﴿ د:یفرما یمتعال م یرا خدایند! زک
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
 َوةَ َدعۡ  أ

اعِ ٱ ْ يَسۡ فَلۡ  َدَ�نِ�  إَِذا �َّ ْ ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�  َتِجيُبوا  یھنگام« ]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦ ُشُدونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  ِمُنوا
م و کینزد یه من بسکشان بگو) یپرسند (به ا یردن را مکه بندگان من از تو مسألۀ دعا ک

نند و کد اجابت از من طلب ینم پس باک یه مرا بخواند اجابت مک نیننده را ھمکدعا  یدعا
 ».د ارشاد شوندیمان آورند شایبه من ا

نگرفته باشد خود چون  کو شرفر کشان را زنگار  ه قلوبکات بر آنان کات مبارین آیا

ّيُِتوَن  إِنََّك َمّيِتٞ ﴿خدای متعال به پیامبرش فرموده:  -١ میری  ھمانا تو می]. «٣٠[الزمر: ﴾٣٠��َُّهم مَّ
 ». و آنان نیز خواھند مرد

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢٢٦

نمود. و ھر مؤمن به خدا به  کده و صخرۀ صّما را ُمندیوه طور تابکه بر کاست  ینور
د یر او را نباید و شرط حاجت خواست و غید بدون قیه ُجز از خدا نباکفھمد  یم یروشن

 خواند.
ن یده است ھمیرس‡  یه از ائمۀ ھدک یث و آثاریات خدا احادیاتفاقًا بر طبق آ

چ یه خواندن خدا بدون ھکد ینما یق میرا ثابت و تصد ین مّدعید و ھمییرا تأ یمعن
ت است یب، مطلوب ذات احدیو حب یچ ولیھ یگر یانجیم یع و بیواسطه و شف

ت ی، در وص÷ن یر المؤمنیتب موالنا أمکه در نھج البالغه، باب المختار من ک چنان
شود  یده میه دکفقرات مبارن یا ÷به حضرت امام حسن  ÷ یحضرت عل

لَ لَكَ «د: یفرما یم فَّ اءِ وتَكَ عَ دْ أَذِنَ لَكَ يفِ الدُّ ضِ قَ اتِ واألرْ وَ امَ ائِنُ السَّ زَ هِ خَ ي بِيَدِ مْ أَنَّ الَّذِ لَ واعْ

يْنَكَ  ْعَلْ بَ ْ جيَ ملَ َكَ وَ محَ ْ َهُ لِريَ محِ ْ رتَ طِيَكَ وتَسْ أَلَهُ لِيُعْ كَ أَنْ تَسْ رَ ةِ وأَمَ ابَ ْ بِاإلجَ نْهُ وملَ بُكَ عَ ْجُ نْ حيَ يْنَهُ مَ وبَ

عُ لَكَ إِلَيْهِ  فَ شْ نْ يَ ئْكَ إِىلَ مَ لْجِ ن به یھا و زم ه خزائن آسمانک ییو بدان ھمانا آن خدا«. »يُ
 یدر دعا داده است و اجابت آن را برا یدست قدرت اوست خود او به تو اذن و دستور

تا به تو  یه از خود او بخواھکه است است و تو را امر فرمود ل شدهیفکدار و  تو عھده
ن تو و او حاجب و ید و بیتا به رحم فرما ینکند و از حضرتش طلب رحمت کعطا 
ع و یه شفکرده است که تو را از او دور دارد قرار نداده است و تو را وادار نک یمانع

 ).۳۱(نھج البالغه، نامۀ  »یاوریخود به جانب او ب یبرا یا واسطه
به خدا  یحمزه ثمال ابو یدر دعا÷ ن ین العابدین زیبن الحس یعل و حضرت امام

ِ الْـوَ «ند: ک یعرض م ي بِغَريْ ِّ ئْتُ لِرسِ يْثُ شِ لُو بِهِ حَ أَخْ تِي وَ اجَ ئْتُ حلَِ لَّامَ شِ ادِيهِ كُ ي أُنَ هِ الَّذِ لَّ دُ لـِ حمْ

تِي.. اجَ يَقْيضِ يلِ حَ يعٍ فَ فِ  یام برا خواستهه من که ھر وقت کراست  یحمد خدا« ».شَ
راز خود با حضرتش خلوت  یام برا ام و ھر ھنگام خواسته حاجت خود او را خوانده

 .»ار باشد پس حاجت مرا بر آورده استکع و واسطه در یه شفک نیام بدون ا ردهک
ع و واسطه یبه شف یاجیچ گونه احتیدارد خواندن خدا ھ یمعلوم م یه به روشنک

ه کعمل فضوالنه است  یکفر ھم سالم بماند باز کو  کشر ن عمل خود اگر ازیندارد و ا
 ند!.کحّق ندارد بدون دستور شرع بدان اقدام  یسک

فر کو  کشود ھمان شر یه انجام مک یتیفکیه معلوم شد با ک ه چنانک نیو حال ا
 ن گناھان و مورد لعن پروردگار جھان است. یتر یه نابخشودنکاست 

د بخواند و از او جلب نفع و یخدا را به صورت نامقر یه در حال اضطرار غک یسکھر 
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با خدا،  یسکن یخوانده است و فرمود چن کرفع ضرر خود را بخواھد قرآن او را مشر

ن﴿ د:یفرما یه مکجا  گر گرفته است آنید یخدا مَّ
َ
 َوَ�ۡ�ِشُف  َدَ�هُ  إَِذا ٱلُۡمۡضَطرَّ  ُ�ِيُب  أ

وٓءَ    ُخلََفآءَ  َوَ�ۡجَعلُُ�مۡ  ٱلسُّ
َ
ءَِ�ٰهٞ  �ِض� ٱۡ�

َ
عَ  أ ِۚ  مَّ ا قَلِيٗ�  ٱ�َّ ُرونَ  مَّ  یسکا چه یآ« ﴾٦٢تََذكَّ

د و ینما یرا رفع م یند و از او بدک یه او را بخواند اجابت مک یرا ھنگام ی(ُجز خدا) مضطّر 
 ».ھست........؟! یگریا با خدا معبود دید، آینما ین میزم ینان در رویشما را جانش

ا استفاده یشف سوء ک یدر حال اضطرار و برا یگریشرط د د ویق یخواندن ب یعنی
ھم  یگریه معتقد است با خدا، معبود دکاست  یسک ، حاِل یات أرضیاز مواھب ح

 د.یشو یم ین معانیر اکم متذکد و چقدر یرا اجابت نما یتواند مضطّر  یه مکھست 
ر خدا یز غد ایر خدا و خواستن نامقید غیات خواندن نامقین ھمه آیل ایپس به دل

 و نجس!. کاست و معتقد به آن مشر کفر و شرک
خود پس از  کفر و شرکپوشاندن  یه براک ینین چنیات عظام ایه شما آک نیاّما ا

اء از جانب خودشان باالستقالل یدر عمل اول ی، اثرید: آرییگو یتمام مراحل م یط
 یطرف حّق در اجرالنگ) از کل و یل (مثًال بیر اسباب و وسایه مانند ساکست بلین

 برنامۀ مداخله دارند!.
ست و یاش چ هیاست و ما یلمۀ استقالل چه حرفکن یه اکست یمعلوم نأّوًال: 

 ست؟کیجاست و از اختراعات کلش یدل
ات یه آک یریردند) به تعبک یخواندند (عبادت م یھا را م ه بتکپرستان  مگر بتًا: یثان

 ین اعتقادیاست، به استقالل بتان اعتقاد داشتند؟! ھرگز چن کیر حاکشریفۀ سابق الّذ 

 ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما﴿د: یگو یپرستان م ه از زبان ھمان بتکن قرآن است ینبوده است، مگر نه ا
ٓ  إِ�َّ  ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا ه ک آن یم مگر براینک ین بتان را عبادت نمیما ا« ]٣الزمر: [ ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ

 ».نندک کیخدا نزدما را به 
نندگان ک ه خوانندگان و عبادتکبودند  ییھا لهیھا فقط وس دۀ آنان، بتیپس به عق

ھا را برآورد و  ه حوائج آنکآن است  ینند، و تقّرب به خدا براک یکخود را به خدا نزد
عرفان و  یمان داشتند و نه معنیه نه به آخرت اکپرستان  بت یإّال تقرب به خدا برا

مان به آخرت و رضوان یداشت؟! ھرچند اگر ا یا دانستند چه فایده یرا م یھرضوان إل
ھا باز ھم بتان  ن حرفیخواستند، تازه با تمام ا یھم داشتند، باز آن را از خدا م یإلھ
ان کع موجودات عالِم امیت بر جمیان و آمرکون و مکمتصّرف در تمام  یھا مقام ول آن
 د نداشتند!.ییگو یه شما مکرا 
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ھستند!؟. ھر   جھان ید خود خدایا االت و اوھام خود ساختهیه شما با خک یاّما بتان
 د!.یاوریرا ب »ر مستقّل یغ«لمۀ کچند 

 َوَ�ُقولُونَ ﴿د: یفرما یدھد م یپرستان را مورد سرزنش قرار م ه قرآن بتک یھنگام
ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  عان ما در نزد خدا ینان شفیه اکند یگو یم« ]١٨ يونس:[ ﴾�َّ

 ».ھستند
ه مردم ما به آن معتقدند کرا  یشفاعت ،ات قرآنیاز آ یا هیچ آیه در ھکمتعال  یخدا

در  یعنینه، یه دربارۀ شفاعت در مدک یاتین آیه به صراحت آخرکاست بل نکردهثابت 
رده ک یآن را نف یلّ کنازل شده است به  صف رسول الله یآخر عمر شر یھا سال

 ه قبًال ھم اشاره شد. ک است. چنان

ُ�َنّ�ِ  قُۡل ﴿ د:یفرما یونس بال فاصله می ۱۸ۀ ین آیدر دنبال ھم
َ
َ ٱ ونَ  ُٔ �  َلمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ

َ�ٰ ٱ ِ�  ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِض� �ۡ�  یبگو (ا« ]١٨ يونس:[ ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

ن یھا و در زم ه در آسمانک یزید به چیدھ یع تراشان) خدا را خبر میا شما (شفیامبر) آیپ
 ».پندارند یم کیچه با او شر و واالتراست از آن کندارد (!!) خدا پا یبدان علم

سبحان منّزه است از  یست! خدایدر نزد خدا ن ین مطلب و موضوعیاصًال چن یعنی
ه ک ین اعتقادینشان دھد. چن یند و خودک یت او فضولکبتواند در ممل یسکه ک نیا

است و  کد بوده باشند به نظر خدا به نّص قرآن شریعند الله بدون ق یشفعای

ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ ﴿د: یفرما یم و واالتر است از  کخدا پا« ]١٨ونس: ي[ ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
 ».پندارند یم کیچه با او شر آن

ش یب یلید خیا دهیاالت و اوھام خود تراشیخه با ک یشما در موضوع شفاعت در بتان
ن یدر ا یدر فصل مستقلّ  یه ما إن شاء الله تعالکد یا ردهکت غلّو یاز بت پرستان جاھل

 رد.کم یباب بحث خواھ
دام کد یا ه شما از خود ساختهک یر استقاللیلمۀ استقالل و غکن یه اکست یمعلوم ن
 .پرستان است؟! ز شما از ُبتیز ممیچاست و چه 
ن و سماوات یائنات و متصّرف در ارضکاء را مدّبر امور یطرف اول یکشما از 

 ینند، و از طرفک یان مکون و مکدر  یار خود تصّرفاتیبه اراده و اخت یه حتکد یدان یم
ه در صفحۀ ک یا د!! مثًال معجزهیینما یم یلنگ معّرفکل و یچون ب یگر آنان را آالتید

رون آوردن آن حضرت از ستون یدر انگور و موز ب ÷د الّشھداء یاز حضرت س ۳۳۹
جا  نیا در اید، آیا ردهکنقل  ،ر فصل انگور و موزیبر در غکا یفرزند خود عل یمسجد، برا
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ه کخواسته  یاز خود نداشته و چون م یا چ ارادهین فقط آلت بوده و ھیحضرت حس
امل کبر کا یمان علیه اک نیا یند (البّد براین را ببیبر معجزۀ امام حسکا یحضرت عل

 .)١(نمود! یبر جارکا یعل یآلت بود و فقط ارادۀ خدا را برا یکشود!!) 
ار خود کطلب یه براکاسر یعّمار  یبرا ÷ن یر المؤمنین معجزۀ أمیچن و ھم

ن خود یر و دین را بگین برداشت و به او فرمود: ایرا از زم یشان بود، حضرت سنگیرپ
ن سنگ است، فرمود: خدا را به نام من بخوان! یم ایگفتن، عمار گفته است: کرا ادا 

خواندم سنگ طال شد!! فرمود:  یتو طال خواھد شد. عّمار گفت: خدا را به نام عل یبرا
مان یعّمار مملّو از ا یه رسول خدا دربارۀ او فرمود سر تا پاک ین (عماریقیف الیضع یا

 یرا آھن برایان تا نرم گردد زن شد!!) خدا را به نام من بخویقیف الیاست، حال ضع
مزبور نرم  یخواندم طال یبه سبب نام من نرم شد!! پس خدا را به اسم عل ÷داود 

را به نام من بخوان سنگ شود، ھمان  یشد به مقدار حاجات از آن گرفتم فرمود باق
 طور شد!!.

از کتاب (اإلمامة) محّمد » مدینة المعاجز«معجزۀ بیرون آوردن انگور و موز از ستون مسجد را در  -١
عمارة بن «از » ابو محّمد عبد الله بن محّمد البلوی«را  بن جریر طبری امامی آورده است که آن

 نقل کرده است.» زید
البلوی رجل ضعيف مطعون «کند:  رجال نجاشی عبد الله بن محّمد البلوی را چنین معّرفی می

اع « دربارۀ او فرموده است: و ابن الغضائری» عليه اب وضّ د الـمرصی كذّ د البلوي أبو حممّ عبد اهللا بن حممّ

یعنی عبد الله بن محّمد البلوی بسیار دروغگو و بسیار » للحديث ال يلتفت إىل حديثه وال يعبأ به
 حدیث ساز بوده است که به حدیث او اعتناء نشده و به او اھّمیتی داده نمی شود.

دح فرموده است وابن داود نیز او را جزو مجروحین و ق» خالصه«و عالمۀ حّلی نیز او را در 
کند  که تو از او روایت می» عمارة بن زید«مقدوحین شمرده است. از او سؤال شد که این 

جَ ر«کیست؟ در جواب گفت:  رَ ثنی ثم عَ او مردی است که از آسمان نازل !!» جلٌ نزلَ من السامء فحدَّ
 شده و مرا حدیث گفت آنگاه عروج نمود!.

ھا را روایت کرده است بنابر اَتفاق تمام ائّمۀ علم رجال اسمی  که این معجزه»عمارة بن زید«و اّما 
 ُمَسّمی است! و چنین کسی اصًال  در عالم وجود نداشته است!. بی

هِ «ابن الغضائری در بارۀ او فرموده است:  جْ ، وكلُّ ما يرويه كذبٌ والكذبُ بنيٌ يف وَ  إنه اسمٌ ليس حتته أحدٌ

يثِهِ  دِ  شود دروغ محض است و دروغ از سر و روی حدیثش روشن و آشکار است!. ھرچه از او روایت» حَ

روایت کرده و این ھمه سند و مدرک در متصّرف  †اند که این ھمه معجزات از ائّمه   آری اینان
 اند!. بودن اولیای خدا در اختیار این آیات عظام (!!) گذاشته
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 »مدینة الـمعاجز«تاب خود از ک ۳۴۰ن معجزه را در ص یا یت الله العظمیجناب آ
 .)١(آورده است

ه عّمار ک نیا یاز خود نداشت؟ و فقط برا یا چ ارادهیھ ÷ یعل ،ن معجزهیا در ایآ
 ، خواست خدا را اجرا نمود؟!.یچون آلت شود! بدون اراده ھم ینش قویقین!! یقیف الیضع

خود مملّو از  یدوست بلخ یه براک ÷و معجزۀ طشت پر از غساله امام سّجاد 
 .)٢(د و زمّرد سبز فرمود و به او دادیق سرخ و ُدّر سفیعق

ه از کشد  یشدن مرد مجھول یه موجب غنکن معجزۀ آن دو قرص نان یچن و ھم
اثبات  یھا را برا از آن یه برخکل معجزات ین قبیھا از ا محبان آن حضرت بود، و ده

دوستان  ‡ه ائّمه ک یا تاب آوردهکن یدر ا یوت إلھکاء در ملیت و تصّرف أولیوال
 اند. ردهک یم یخود را غن

تون گذارد یه حضرت جواد دست بر درخت زک ۳۴۵مانند معجزۀ منقول در ص 
ل به یده (البّد اگر در زمان ما بود تبدیآن درخت مبّدل به قطعات نقره گرد یھا برگ

ھا را برداشت  از آن پول یادید مقدار زیم بن سعیشد!) و ابراھ یم یناس ھزار تومانکاس
ھا ملّقب  ن گونه بخششیبا ا ÷ یرد (و البّد حضرت امام محمد تقکدر بازار مصرف و 

 .)٣(ست!!)یمھم ن یلیت جواد األئّمه شدن خیفکین یرا با ایبه جواد األئّمه شده است! ز
اند! مانند ھمان  ردهک گا سیاز دشمنان خود را زن  یا ه ائّمه پارهک یو معجزات

ه معجزۀ کن را یبادیه نش یعرب ÷ه حضرت صادق کمعجزۀ منقول در صفحۀ مزبور 

 ا از کتاب پر از شرک و خرافات شیخ رجب ُبرسی غالی آورده است!.آن ر» مدینة المعاجز«-١
ص » مدینة المعاجز«معجزۀ طشت پر از غساله که در و یاقوت شده است سید ھاشم بحرانی در  -٢

به نقل شفاھی از شیخ فخر الدین نجفی آورده است که او گفته است روایت شده که مردی  ٣٠٢
ھای شیرین خوابی و خیالی  گفته است! یعنی این یکی از نقلمؤمن از اکابر بلخ چنین و چنان 

 بوده است که ھیچ مسؤولی ندارد!!.
مدینة «، در کتاب ÷ھای زیتون را پول نقره کردن از طرف حضرت جواد األئّمه  معجزۀ برگ -٣

عبد الله بن محّمد «طبری امامی از ھمان » دالئل اإلمامة«از کتاب  ٥٢٤ص » المعاجز
ما ترجمۀ حال او را در ذیل معجزۀ انگور و موز علی اکبر از ستون مسجد نقل کردیم، که »البلوی

نام و نشان که از آسمان  بی» عمارة بن زید«روایت شده است!! آن راوی خوش نام آن را از ھمان 
کرده!! نقل کرده است! بیله  گفته و عروج می الله بن محّمد البلوی حدیث می آمده و برای عبد می

 بیله چغندر!!.  دیگ
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 یبزرگ ین جادوینون چنکد و گفت: تایاز حضرت د کیجاد رطب تازه در درخت خشیا
ان را! کون و مکمتصّرف در  ین ولیبدبخت چنان ا ین حرف آن اعرابیام، ا دهیرا ند

ه کار دھد قر یاز خدا بخواھم تو را سگ یتوان ینم مکه گفت: اگر اراده کرد ک یعصبان
 . )١(ناگاه مبّدل به سگ شد!!! یو تبصبص و اعراب یبه منزل رو

د یا ردهکه خودتان اقرار کرا  یھمان مردمان عاد یعنیه ما ھرگز عوام ک نیخوب! با ا
، خود شما و که عّلت و سبب آن شرکم، بلیدان یاند، مقصّر نم شده که گرفتار شرک

ده و ین عقین ھمکن نداشته و ندارد. لیُجز ا یا جهیه نتکشماست  یھا ن نوشتهیھم
 .ۀ شما ھم دوپھلو و نامعلوم و نامربوط است!ینظر

ات و إماته و امثال آن اسباب ھستند یدر امور رزق و ح ‡د: ائّمه ییگو یشما م
ه کچون غدا  ا ھمیھستند   لنگ اسبابکل و یز و بیان و مزارع و مکه دکچنان  ھم
 است: لۀ درمان یه وسکو دوا  یریلۀ سیوس

ن وسایل و اسباب با یرا در ایم، زیه نامناسب شما حرف دارین تشبیما در ھمأوًال: 
لنگ کل و یان و مزارع و بکه از دکھا سال تجربه و عمل ثابت شده است  ونیلیم
تا حال از  یچ عاقلین سبب ھیار، به ھمکد و نه ھمه یآ یھا بر م مربوط به آن یارھاک
محدود و مربوط به  یارک ینھا برایرا ایوه! نخواسته است! زیل گیبوه! و از یلنگ مک

از بشر ھر چقدر ھم فوق العاده باشد ھرگز  یاند؟ اّما فرد ده و ساخته شدهیخود آفر
 یسک یچ عاقلیخ بشر ھیات نبوده و در تاریاألموات و رافع البل ییات و محیء البریُمنش

از ثاقب  ٣٨٣در ص » مدینة المعاجز«معجزۀ اخراج رطب از نخل خشک و سگ شدن عرب بیابانی را  -١
طبق تصریح » علی بن ابی حمزة بطائنی«المناقب از علی بن ابی حمزۀ بطائنی نقل کرده است. 

یس معلون و کّذاب علمای رجال واقفی مذھب بوده است که حتّی علی بن فّضال که به گفتۀ ابن ادر
ره نمرود!).  است، در بارۀ او گفته است: علی بن ابی حمزه کّذاب و ملعون است (وویٌل لمن کفَّ

عيل بن محزة ـ لعنه اهللا ـ أصل الوقف وأشدّ اخللق عداوةً ابن الغضائری (ره) در بارۀ او فرموده است: (

ترین  علی بن ابی حمزه ـ که خدایش لعنت کند ـ از مھم»). بعد أيب إبراهيم» ÷يعني الرضا «للموىل 

داشت.   ÷، عداوت شدیدی با حضرت رضا ÷کسان در مذھب واقفیه است بعد از حضرت کاظم 
ري«به او فرمود:  ÷و کشی گفته است که حضرت کاظم  بَاهُ احلَمِ يلِ أَشْ ابُك يا عَ حَ أَصْ » إِنَّامَ أَنْتَ وَ

مشت خر ھستید! و یونس بن عبد الّرحمن گفته است که حضرت رضا خودت و رفقایت مانند یک 
او به دوزخ رفته است، وی از کّذابین مشھور است چون محّمد ». قد دخل النارَ «باره او فرمود:  در

 بن سنان و یونس بن ظبیان!.
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چ فرد با ین و سماوات، ندانسته است و ھیضائنات و متصّرف در ارکُجز خدا را مدّبر 
غات یه با تبلک مانند خود نرفته است مگر آن ین امور به سراغ انسانیا یبرا یشعور

 امثال شما گمراه شده باشد!!.
ند و نسبت به او ک ینم یگزار ر شد، سپاسیه خورد و سک ییس از غذاکچ یھًا: یثان

ند. ک یدردش از آن درمان شده حد و ثناء نمه ک یپردازد و از دوای ید و تمّلق نمیتمج
قرار داده  یریتحّلل و سیبدل ما  یه خدا براکد یاست محدود و مق یا لهیچون وس

د به یش بایا فرموده است. پس اگر حمد و ثنا و ستایدرمان او مھ یز برایاست و دوا را ن
 .نندۀ آن شاید، نه به دوا و غذا!یدرگاه آفر

ھا  د و بر زنده و مردۀ آنییگو یو باالتر، سپاس م ییا حّد خدااء را تیاّما شما اول
رام قرار کرده و مورد توّجه و اکشتر از مساجد احترام یھا را ب د! و گور آنیبر یش میستا

ھا را  شیھا و ستا ھا و سپاس ھا و عبادت رنشکن یا یکه صد ک ید به طوریدھ یم
 د.یدھ ینسبت به خدا انجام نم

فر کیو  یر و تفنگ انتظار پاداش دوستیلنگ و شمشکل و یاز بس کچ یھثالثا: 
حّب و  یسکشناسند و با  یه دوست و دشمن نمکھستند  یھا آالت ندارد، آن یدشمن

شما حّب و بغض و  یان شما، طبق معّرفکون و مکاء متصّرف در یبغض ندارد، اّما اول
ن یمترکو محّبت و  یدوست کندنان دوستان خود را با این حّد دارند! ایتعصّب را تا آخر

ن درجات جّنت برسانند! و دشمنان خود را در یتر ین است به عالکارادت و خدمت، مم
اعمال و عبادات مردم ھر چند از  یات جھّنم بفرستند!! و حتکت ذّلت به أسفل درینھا
نند و در ک یچ حساب میباشد به ھ یھا خال اخالص باشد اگر از محّبت خاّص آن یرو

تاب به دست آنھاست دوستان خود را چنان و کزان و یارات میه ھمۀ اختکامت یق روز
و منظور است  ین معنیم ھمیه قبًال ھم گفتک نند! و چنانک ین میدشمنان خود را چن

 ده است!.یشانکفر و ضاللت کن طمع، به یه شما را با اک
 »ارت امامحساب قیامت و نظ«تحت عنوان  »یأمراء ھست«تاب ک ۴۸۰شما خود در 

ٓ إَِ�ۡ  إِنَّ ﴿ه: یۀ آخر سورۀ غاشید: مفسران معصوم در آیا نوشته  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ٢٥ إِيَاَ�ُهمۡ  َنا
ما  یاند: بازگشت مردم و حساب آنان به سو فرموده. «)١(]٢٦ ،٢٥ة: ي[الغاش ﴾٢٦ ِحَساَ�ُهم

توّجه داشته باشیم  ».شان] برماست ھمانا بازگشت ایشان به سوی ماست آنگاه محاسبه [اعمال« -١
 مکی است.» الغاشیة«که سورۀ 
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(إن إياب ند فرمود: ک ینقل م ‡اظم کاز حضرت  یر صافیاز جمله در تفس». است

شان برماست،  ن مردم به جانب ما و حسابیبازگشت ا :یعنی. الـخلق إلينا وحساهبم علينا)
ه آن را به ما کم یخواھ یاند از خدا م ب شدهکه از نظر حّق الله مرتکرا  یپس آن گناھان

الناس  ه از نظر حّق کرا  یند و ھر گناھک یند و خدا خواستۀ ما را اجابت میواگذار فرما
رند و خدا یپذ یز میه به ما بخشند ومردم نکم ینک یاند از مردم خواھش م ردهکاب کارت

ابُ الـخلْقِ «ره وارد شده: یبکارت جامعۀ ین در زیچن به آنان عوض خواھد داد و ھم إِيَ وَ

مْ  يْكُ لَ ُمْ عَ اهبُ سَ حِ مْ وَ ھا  شما ائّمه است و حساب آن یرجوع مخلوقات به سو یعنی »!!!إِلَيْكُ
 ی شماست. ز به عھدهین

است  ن یه خالصۀ ترجمۀ آن اک÷ از حضرت سّجاد «د: یا نوشته ۴۹۰در صفحۀ 
م و ُجز به یچشان یم و به دوستان خود از آن میوثرکامت سرپرست حوض یه ما روز قک

ن روز ند در آکس ما را مسرور کست، و ھر یآن ن یبه سو یسبب توّسل به ما راھ
بوده در  کاش ناپا ند نطفهکازارد و حّق ما را غصب یس ما را بکم و ھر ینک یمسروش م

 .»د!!یخود خواھد رس یآخرت به سزا
مردِم محشر دامان «ه: کد یا جه گرفتهیاخبار چنان نت یاز برخ ۱۷۹و در صفحۀ 

روند و ھر  یان دامان ائّمۀ خود را گرفته ھمه به بھشت میعیرند و شیگ یان را میعیش
ن جھان یه در اک گردند چنان یگر به مثوبات آن جھان نائل میدسته با توّسل به دستۀ د

ت آن یل عنایبه ذ کاش تّمس لهیتا وسیکات، یدن به حاجات و نجات از بلیز رسین
 .»خاندان است!

است و به  یطانیش ین غرورھایان ھمیسندگان و تمام غالیزۀ نویم انگیدان یما م
لۀ یا به وسیمًا و ین، خود مستقیف مسلمیو تضع یسست یدشمنان اسالم ھم بران یقی
ان یعین مسلمانان مخصوصًا شیز را در بیز فتنه خیانگ نگونه مطالب غروریخود ا یادیا

دات و انذارات یه در مقابل آن ھمه تھدکن بھتر یاز ا یارکرا چه یدھند، ز ینشرداده و م

ِينَ ٱ ُجلُودُ  هُ ِمنۡ  َشعِرُّ َ�قۡ ﴿ه: کخداوند   ین فضایچن یک، ]٢٣[الزمر:  )١(﴾َر�َُّهمۡ  نَ َشوۡ َ�ۡ  �َّ
چه حّق الله است، خدا به  ه آنکاز شفاعت در مقابل تمام مردم باز شود  یبام ودر یب

ه مسّلمًا ک یانیعیگاه ش چه حّق الّناس است مردم به ائّمه ببخشند آن ائّمه ببخشد و آن

 ». افتد به لرزه میپوست کسانیکه از پروردگار شان بیم دارند، « -١
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شتر است خود به سبب گرفتن یشان از ھمۀ مردم ب گناھانھا،  زهین انگیا لۀیبه وس
ھا را گرفته سر انجام  ان شوند و مردم ھم دامان آنیا منجیان یدامان سر سلسلۀ ناج

اند!! و ما إن  گرانیان آقا و نجات بخش دیعیه شکاز ین امتیبه بھشت روند!! با ا یھمگ
 یم و واھیرس یات میروا نیت ایو مجعول یدر بحث شفاعت به سست یشاء الله تعال

 م. ینک ین تصّورات را ثابت میبودن ا
ان و که به دیه شما قبًال تشبکن اسباب و وسایل را یم اییگو یجا فقط م نیدر ا

ه ائّمه اطھار کد یریجه بگید نتید و خواستیردکاراده و شعور  یلنگ بکل و یمزارع و ب
ستند، چرند یو ادوات نامبرده نچون آالت  ھم یقّھار، جز آلت یخدا یت إلھکدر ممل

 !.یان بافتیو ھذ یگفت
و ھر چه بخواھند با دوستان و دشمنان  یوت إلھکان ملکدۀ شما مالیآنان به عق

 د بھشت و جھنم به دست آنھاست!.یلکنند، چون ک یخود م
ھستند، (البته  ید بشریعواطف تند وتعصبات شد یدارا یاّما به قول شما از طرف

شان یبه ا یو اظھار محبت یخدمت که اندک یسکد) ینک یم یشما معّرفه کگونه  آن
شان روا داشته داخل یبه ا یه مختصر آزار و اھانتکرده و آن کرد، او را وارد بھشت ک

 نند!.ک یجھنم م
 یت از ھمۀ اوامر و نواھکن مملیه مردم بدبخت اکزه و طمع است ین انگیھم

آن است،  یو قرآن برا یتب آسمانکع یجمغمبران و نزول یه بعثت تمام پکعت یشر
 یکاز  یحت ییایو دن ینیت مقّررات دیرده و پشت سر انداخته و در رعاکصرف نظر 

ال یت امامان به خیبه دست آوردن رضا یھم بدتر ھستند!!! اّما برا یمه وحشیشور نک
ا به جھت ینند و ک یل مین روز به جھت وفات آنان تعطیخودشان در سال چند

آن  یاز شرع و عقل برا یلین دلیتر کوچکه ک یرند در صورتیگ یدشان جشن متولّ 
ر و قمه و قّداره و توق و علم یھا تومان زنج ونیلیھایشان م یعزادار یندارند، برا

زن  ریزن و زنج هیسن یھا از دسته یرت آوریز و حیدھشت انگ یھا خرند و صحنه یم
ن گنبد و بارگاه و خّدام و ییر و تزیصرف تعم اردھایلیمرقد آنان م یآورند! برا یوجود م

 و......... و......... و........... )١(ندینما یح و اثمال آن میضر
ار یه آنان صاحب اختکد یا دهین فھمانین مردم چنیه شما به اک نیا یچه؟! برا یبرا

 ر.ک. مقّدمۀ حقایق عریان در اقتصاد قرآن (زکات)، بند ھشتم. -١
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قسم، اگر رد! و إال فال!! به خدا ک یل راضین وسایھا را با ا د آنیاند! با ا و آخرتیدن
داد، و وقت  یھانه را انجام نمین اعمال سفیا یچ عاقلیعات نبود، ھرگز ھیغات و تطمیتبل

ن یتر کوچکغمبر یه از طرف خدا و پک ین اموریچن یر خود را براکو مال و عمر و ف
 رد.ک یع نمین باره صادر نشده است، ضایدر ا یقول و فعل

غمبر یست و چھار ھزار پیصد و بیکاز ش یه پروردگار عالم بکد یخود شما قبول دار
ز تحت یه آن بزرگواران نکد یا ت بشر مبعوث فرموده است (ھر چند قائلیھدا یبرا
ه کبزرگوار  یاین ھمه انبیشان ھستند!) ایخوار احسان ا زهیعه بوده و ریت امامان شیوال

شان طبق یمزار اد فرموده از قبر و یشان را مدح و تمجیم ایرکپروردگار متعال در قرآن 
ه کست: یر اخبار، جز سه قبر معلوم و معروف نیو سا »روهف یعبد الله بن اب«ت یروا

عبه و فاقد قّبه کر ناودان خانۀ یه در زکاست  ÷ل یاز آن سه، قبر حضرت اسماع یکی
ه محفوف به رمل و در ک ÷قبر حضرت ھود  یگریح و خادم است و دیو بارگاه و ضر

نۀ منّوره یه در مدکاست  صقبر رسول خدا  یمن است و سّومیاز جبال  یوھکدامنۀ 
 .)١(است

 .۵۲، ص۱، ج»الطبقات الکبری« ،نگا: ابن سعد -١
 که ایشاناست،  ھـ)۱۴۴فروه (وفات  عبدالله بن ابیاسحاق بن ، آن ۀگویند در این سخن، اشکال

. اند دانسته ضعیف ـ  رحمھم الله را بسیاری از علمای حدیث مانند زھری، ابن سعد و امام احمد ـ
 حجت را او حدیث و کرد می روایت منکر احادیث و کرده روایت حدیث بسیار«: گوید می سعد ابن
 ابن حافظ. »شود روایت او از دانم نمی جایز«: گوید می حنبل بن احمد امام. »دھند نمی قرار

 ».متروک است«گوید:  می التھذیب تقریب در حجر
فالن جر دفن شده و پیامبران دیگر در در حِ   ÷از سویی دیگر چنین امری ـ اینکه اسماعیل 

از  کهزیرا فقط ایشان است دارد  ص حدیث صحیحی از پیامبر اکرماند ـ نیاز به  مکان دفن شده
توانیم سخن شخصی  می و چگونه ،وحی الھی استگوید  روی ھوای نفس سخن نگفته و آنچه می

گوید، در ھمچون موردی بپذیریم زیرا دانستن این امر برای ھر کسی  را که از وحی سخن نمی
ھا و بلکه ھزاران سال  نسل إو میان اسماعیل و ھود  ویزیرا میان  ممکن و میسر نیست؛

را تعیین کرد  پیامبریتوان با قاطعیت مکان قبر یا محل دفن  مین . بنابراین،دارد فاصله وجود
 وجود داشته باشد؟!!   صاز پیامبر  یبدون اینکه در این زمینه نص صحیح

یا دیگر پیامبران  ÷در ھیچ حدیث مرفوعی ثابت نشده که اسماعیل «  گوید: می  /شیخ آلبانی 
ھای معتبر حدیثی مانند  باره در کتابی از کتاب گرامی در مسجد الحرام دفن شده باشند، و در این

ی طبرانی و دیگر تألیفات مشھور چیزی وارد  گانه ھای سه گانه و مسند احمد و معجم کتب شش
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ه موھوم و نامعلوم است! اّما شما یاء است و بقیانب یقین سه قبر، مرقد حقیفقط ا
ه سر به صدھا کد ینیآنان را بب یھا ارتگاهیرده و قبور و زکن یعه نشیشور شکبه  ینگاھ

ق عاّمه و خاّصه در یعت اسالم از طریه در شرک یحیصر یزند با آن ھمه نھ یھزار م
ح بر قبور، شده است! در ھر سال چه مقدار از یص و ساختن بنا و ضریر و تجصیتعم

در  یشاء الله تعال داند و بس. و ما إن  یشود؟ خدا م یه مین امور منھیاموال صرف ا
 .)١(میآور یخوانندگان م یاز آن را برا یارت، مختصریبحث مقابر و ز

ن یه صاحبان اکد یا ردهکغات مردم را معتقد ین گونه تبلیه شما با اک نیا یچرا؟! برا
ائنات ھستند و متصّرف در ارض و سماوات؟ و بر آورندۀ حاجات و کمور  اقبور مدّبر 

تا  یوانیا و آخرت ھستند!! و البّته ھر حیات و رافِع درجات در دنکات و ُمنِزِل بریدافع بل
ِر خود و دافع شّر از خود است، بالّطبع آن را خواھان و از یچه رسد به انسان طالب خ

 یمشت برا یکنار و دادن یصد د یدرھم برا یکه صرف کن است یزان است. این گریا
 دار است!یبه دست آوردن چند خروار را از جان و دل راغب و خر

محّبان خود و  یھستند و برا یعواطف تند بشر یه به قول شما داراک یبا امامان
نند، و نسبت به ک یخود را قربان ییرده تا جاکھا  یارکاند فدا شان حاضر شدهینجات ا

رد امام او را ک کن شیتر کوچک یابانیه تا عرِب بکند یدشمنان خود چنان به خشم آ

دیث نزد برخی از ھای ضعیف بودن و بلکه جعلی بودن ح ترین نشانه نشده است و این از بزرگ
باشد؛ و در نھایت، تنھا روایاتی معضل با اسانید سست و موقوف وجود دارد که  پژوھشگران می

». ...شود  کرده است که به آن توجھی نمی روایت) ۲۲۰و  ۲۱۹و  ۳۹أزرقی در اخبار مکه (ص 
 ].۶۹مساجد، ص رالقبو ذ [األلبانی، تحذیر الساجد من اتخا

قبری که ھمه بر آن اتفاق نظر «گفته است: » مجموع الفتاوی«در  /ه شیخ اإلسالم ابن تیمی
اختالف وجود  ÷خلیل  ابراھیم قبر مکان است، و در مورد   صدارند قبر پیامبرمان محمد 

 ۀدارد ولی قول صحیح که جمھور علما بر آن ھستند چنین است که ھمانجا قبر او است، اما دربار
در «گوید:  و ھمچنین در جایی دیگر می». ناختی وجود نداردشعیب و زکریا، ش ،الیاس ،یونس

زمین ھیچ قبری نیست که مردم اتفاق نظر داشته باشند که قبر پیامبر است جز قبر او (رسول 
 ). ص محمد الله

 صقبر پیامبری را غیر از قبر پیامبرمان  درست نیست که مکان«گوید:  می /ابن الجزری 
اختصاص  خاص در آن آبادی است نه اینکه به آن بقعه ÷تعیین کرد، البته قبر ابراھیم خلیل 

 )صحح(مُ  .»داشته باشد
 .»زیارتنامه زیارت و«ر.ک.  -١
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آمد و نار کتوان  یم یبه سادگ یسانکن یند و......... و....... با چنک یل به سگ میتبد
چ یه بدون ھکتعّصب!  یو ب یمنّزه از احساسات بشر یرد. تا آن خداک یدل او را راض

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿ه کن ظالمان و ستمگران است یمکدر  یا مالحظه
ۡ  ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 فَإِنَّ ﴿د: یفرما یه مک. و دشمن ناسپاسان »ن استیمکھمانا پروردگارت در «] ١٤[الفجر:
َ ٱ ٰ ّلِلۡ  َعُدوّٞ  �َّ . و محاسبۀ او »افران استکھمانا خداوند دشمن « ]٩٨[البقرة:  ﴾٩٨ فِرِ�نَ َ�

تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ  �ن﴿ه کر است یر و خردل و قطمیبا مثقال و نق
َ
ۗ  َنا�  بَِها

باشد، آن را  یخردل ۀردارشان ھموزن دانکاگر « ]٤٧: األنبياء[ ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ 
م را کیت لقمان حیم وصیرک. و قرآن »میگر باش ه ما حسابکاست  یافکم و یآور یم

ٓ  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿ه: کآورد  یان مین بیبد َها وۡ  َر�ٍ َصخۡ  ِ�  َ�َتُ�ن َدلٖ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  تَُك  إِن إِ�َّ
َ
 أ

َ�ٰ ٱ ِ�  ٰ لسَّ وۡ  تِ َ�
َ
 ٱ ِ�  أ

َ
  ِض �ۡ�

ۡ
ۚ ٱ بَِها تِ يَأ ُ ردار انسان کم اگر کپسر یا«] ١٦[لقامن:  ﴾… �َّ

ن باشد خداوند آن را یا در زمیھا  ا در آسمانی یا ه در صخرهکباشد  یوزن دانۀ خردل ھم

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿د: یفرما یز می، و ن»اوردیز] بی[در روز رستاخ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  و به کیرداِر نک یا ه به وزن ذّرهکھر « ]٨ -٧: الزلزلة[ ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
جۀ] آن را یآرد [نت یرداِر بد به جاک یا ه به وزن ذّرهکند و ھر یآرد [پاداش] آن را بب یجا
 .»ندیبب

 یمبّر  یه از احساسات بشرکتوان در محاسبه روبرو شد  یچگونه م یین خدایبا چن
 شد؟!.ک یمو را از ماست م ،ندارد و به اصطالح یاست و تعّصب

اند از خدا  ردهکشان از حّق الله را امتناع یچه ا ه آنکبرند  یپناه م یلذا به امام
چه  ند!! و آنک یند و خدا ھم واگذار مکشان واگذار یه آن حقوق را به اکنند کخواھش 

شان یه آن حقوق را به اکخواھند  یاند امامان از مردم م ن بردهیرا از حّق الّناس از ب
ن ھم یگذرند! ا یزنند و م ین نمیامامان را به زم ینند، البّد مردم ھم روکواگذار 

پسر  یعنید بھشت و جھّنم در دست امامان یلکامت؟!! بعد از آن یل روز قکحساب مش
 شان را به جھنم جھت را به بھشت و دشمنان یزان بین عزیه اکان است! یعیش ی خاله

 نند؟کن ُپرسودتر!!؟ پس چرا نیاز ا یا ن بھتر و چه معاملهیاز ا یبرند! چه سود یم
شانده است و عّلت ک کنان را تا حّد شریه به قول خودتان اک یا زهین است آن انگیا
ا یان یب غالیب و غریث عجین احادیآن ھم خود شما و ا یقیزۀ حقیو انگ یواقع
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ارادۀ  یه ائّمه آلت بک نیه شما به ایم تشبیگفت هک ن اسالم است. پس چنانیدشمنان د
ھمان غلّو و گزاف است. و إّال اگر حساب آلت و  یعنیقت یند! غلط و خالف حقیخدا

تر و  ظاھر یتیه آکبل یچ آلتیھ یوضات إلھیاسباب بوده باشد از آالت و اسباب ف
ت ید در تربیماه و خورش« ۵۸ست، و به قول خود شما در صفحۀ ید نیتر از خورش روشن

لۀ ید وسیر و دخالت تاّمه دارد و بدون تردیوان تأثین از جماد و نبات و حیموجودات زم
ت ندارند یاستقالل در ترب یرات مورد تابش خود ھستند ولک یو ماّد  یات جسمانیح
 . »نندک یت میه از جانب خدا تربکبل

ه ھمۀ کافراد بشر بلثر کت را ایو ترب یض بخشینگونه فیه اکنم ک یو من اضافه م
د اظھار ینسبت به خورش یه مسلمانکده شده یا تا به حال شنیدانند. اّما آ یھا م آن

!؟ چرا؟ یدیا تمّلق و تحمید ینما یدی؟ و از آن ثنا و تمجیا ابراز محّبتیند ک یارادت
از خود ندارد و از  یا ست و ارادهیعاطفه و تعّصب ن ید دارایداند خورش یه مک نیا یبرا

گاھ یسکمدح و قدح  ه ک یدھد، و به امر یچه خدا به او داده است م ندارد. آن یآ
ن یخشمگ یسکخوشحال و نه از اعراض  یسکپردازد، نه از اقبال  یمأمور است م

حال و  لطف و غضبش خوش یرد و برایگ یاو را محبوب نم یچ مسلمانیشود! لذا ھ یم
د به پروردگار یباشد، با یو ثنائ یرکاست، اگر ش یض إلھیلت فشود. او آ ین نمیاندوھگ

ز یض نیا امامان آالت فیرد نه به شخص او! آکاالطالق است،  یاض علیه فکاو 
 .)١(اند؟ نیچن

ر امور موجودات ینظم جھان و تدب ین ھرگز پروردگار عالم برایاز نظر عقل و د
چ یر ندارد! و ھیل و مشکیر و ویو دب ریو وز یو وص یو ول یاعّم از نب یسکاج به یاحت

گاھیست و از اسرار خلقت و علوم غیوت او راه نکم ملیس را در حرک ندارد  یب او آ

ام قیاس رسول و امام با خورشید قیاس مع الفارق است که  نیز گفته» درسی از والیت«چنانکه در  -١
خورشید در عالم تکوین مانند آالت و اسباب است و آلت و سبب دانند.  ھمگان آن را باطل می

چون اراده و اختیاری ندارد، فعل او منسوب به ُمسبب االسباب است که خدا باشد، مانند اّره و 
شود نّجار در را ساخته نه  تیشه که اسباب ساختن در و منبر است و اگر دری ساخته شد گفته می

شود  ن بشر ھستند و صاحب اراده و اختیار اگر کاری کنند گفته نمیاّره و تیشه. رسول و امام چو
شان منسوب به خود ایشان است زیرا بشر فاعل مختار است مثًال اگر رسول  خدا کرده بلکه فعل
گویند خدا خورده بر خالف خورشید که فاقد ادراک و اراده و فعلش غیر  خدا غذا خورد نمی

گویند  ھا را برویاند می آفریدگارش خداست، چنانکه اگر بھار گل اختیاری است و آثار او منسوب به
 خدا گل و گیاه را رویانده. (برقعی).
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ن ید، و ایمت ابالغ فرماکبر رسولش بر حسب مصلحت و ح یلۀ وحیچه به وس مگر آن
و  یکتنگ و تار یطیانه است در محیانه و تصورات عامکودک یھا شهیار، اندکل افیقب

 شه!.یاز علم و اند یخال یقلب
رامت و تصّرف ائمه که به عنوان معجزه و کات است یھا جعل ز تمام آنیاز نظر عقل ن

تا  ۳۸۵! و از صفحۀ یا وانات آوردهیات و ممات و رزق و حاجات بشر و حیدر امر ح
 ای ھا موھومات و ساخته ! تمام آنیا ردهکتابت پر ک ۴۴۹تا  ۴۳۹و از صفحۀ  ۳۹۴

ا یو  »عمارة بن زید«چون  ینام و نشان یه شخص بکرا  یا را معجزهیالت است! زغُ 
و  »محّمد بن سنان«چون  یّذابک یا غالیو  »علي بن أبي حمزة بطائني«چون   یبدنام

و  یچون آن اعراب ینند، از داستان مجھوالنکت یروا »یونس بن ظبیان«چون  یّذابک
اثبات تصّرف  یبرا یچ عاقلیموھومات و خرافات ھات و ین جلعی!! از ایقصۀ آن مرد بلخ

چون  یا ندهیگو یل معجزات براین قبیند، اک یائنات استدالل نمکر امور یائّمه در تدب
ه کست بلینھا نه تنھا حّجت نیاش خوب است!! ا چون عّمه یا شنونده ی، و برایآن راو
ث ین احادیخروار از اآن است! صدھا  ی نده و شنوندهیگو یو خفت برا ییرسوا یمنتھا

اه در مقابل که مخالف آن است چون صدھا ھزار َپِر کم یرکی قرآن  هیآ یکدر مقابل 
مان یامت ایه به خدا و روز قک یسکاست. البّته در نظر  ن و خروشان یگ سھم یلیس

ان، چشم بپوشد یق قرآن با آن صراحت بیتواند از حقا ینم یچ عاقلیرا ھیداشته باشد. ز
ا فالن دروغگو یبافته  یه فالن غالک یچرند ینار بگذارد براکو عقل و وجدان خود را 

ات سراسر افتخارشان پر از یخ حیه تارکخدا را  یایوالت خود اولجعساخته است!! و با م
ن معّلم یو مملّو از خوف خدا و حساب روز جزاء بوده است و خود بھتر یعبادت و تقو

د خود یف و تمجیه ُجز تعرکدرآورده  یاند به صورت الله بوده یان إلیو داع یخداپرست
ن دستگاه یتمام ا ییاند؟! تو گو نداشته یھدف یو خودخواھ یو ُجز خودپسند یارک
رنش آنان به وجود کت و یش و عبودیسپاس و ستا ینش موجودات برایائنات و آفرک

امَّ ر!؟ یغ آمده است ال اىلَ اهللاُ عَ عَ اتَ بِريً ا كَ وًّ لُ قُولُ اجلاهلون عُ  .يَ

ل بر یھا را دل تاب خود آورده و آنکشما در ‡ ه از ائّمه ک یم آن معجزاتیگفت
، و در یا دانسته یو شرع یل نقلینات و موجودات گرفته و دلکل ممکتصّرف آنان در 

مطالعه در معجزات چھارده معصوم ھرگاه به طور مجموع مورد «: یا گفته ۶۰صفحۀ 
ات و خبر دادن از یل ماھیر و تبدییجاد و تغیثرًا مشحون از خلق و اکرد ایّقت قرار گد
 .»است! یتیو اعمال وال ییخدا یارھاکر یب و سایغ
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در امور عالم و نظم جھان و  یسانکل بر تصّرف یدل یینگونه معجزاِت اّدعایاگر ا
ل ین قبیجھان از اان یاز ملل و مذاھب و اد یا ان است، ھر طائفهکر عالم امیتدب

نده و سازندۀ یه گوک یا را معجزهیخود دارند. ز یایخود و اول یات و موھومات برایجعل
چ نخواھد بود؛ تا چه رسد ینان ھینفر ـ ھر چند عادل ـ باشد، مورد قبول و اطم یکآن 

ان و عماره بن یونس بن ظبیچون محّمد بن سنان و  یانیّذابان و غالکان آن یه راوک
 حمزه ملعون به لساِن ھمان امامان باشد!. یبن أب ینام و نشان و عل ید بیز

 ]اند خود آورده ۀائمّ  صوفیه برای [کراماتی که
ن طائفه ید اینید تا ببینکھا مطالعه  آن یایه و احوال اولیشما تنھا در طائفۀ صوف

 ‡عشر  یثنان معجزات شما در احوال أئّمۀ یه اکاند  ائّمۀ خود آورده یبرا یراماتک
 »تذکرة األولیاء«ه، مثل یتب صوفکدر  یمطالعۀ اجمال یکھا نرسد!!  ۀ آنید به پایشا
و امثال آن، ھزاران  یافعی »إسعاف الّراغبین«ا ی یجام »نفحات األنس«ا یخ عّطار یش

نمونه به چند  یه ما براک )١(دھند یخود نشان م یایب از اولیب و عجیمعجزات غر
 م:ینک یعدد آن به نحو اجمال اشاره م

خود را به نام حضرت امام جعفر صادق  »تذکرة األولیاء«تاب که کخ عّطار یمثًال ش
 یتید، از آن حضرت معجزۀ قابل اھمینما یدۀ او ـ افتتاح میان ـ البّته به عقیبزرگ صوف

عه چون عّالمۀ یبزرگ ش یاز علما یاریه بسک یآورد! اّما در معجزۀ حسن بصر ینم
دانند،  یم ÷ین علیر المؤمنیگران او را مخالف ائّمه مخصوصًا امیو د یمجلس

او طال شده  ۀداده و او خورده، دان یسکافته و به یرا  ییخرما یسد: حسن بصرینو یم
 یرفته و باز برا یه مکرده و به مک ین را در بصره میشیپا ھر روز حسن نماز یاست! 

نھاد  یشمعون گبر دست در آتش م یگشته است! برا یھر روز به بصره باز من ینماز پس
او نوشت  یو ضمانت بھشت برا یسوخت و چون شمعون مسلمان شد، خّط آزاد یو نم

زد! و دست  ینار را باد مید کبا شاخ نرگس مال یا ماریرد!! کو خدا آن را امضاء و اجرا 
 کبه مال یا انهیتاز یسکا یبود در آتش نسوخت!  کچون در مجاورت دست مال یدھر

و » ابو حنیفه«و » مالک بن انس«ھمچنین سایر مذاھب اسالمی برای ائّمۀ خود از قبیل  -١
الع از اند که برای اّط  و ....... عجائب و کرامات فراوان نقل کرده» احمد بن حنبل«و » شافعی«

(تألیف اسد حیدر)،  و جلد » اإلمام الّصادق والـمذاھب األربعة«توان به جلد اّول کتاب  آنھا می
 عالمۀ امینی تبریزی و..... مراجعه کرد. (برقعی).» الغدیر«پنجم 
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ه از ک یب عجمیا حبیزن قطع شد!  هیگر دست تازیرد، روز دکن یاو را نفر یزد، و و
اش  رد و به خانوادهک یرفت و عبادت م یه است چون ھر روز به مسجد میاقطاب صوف

را نداده ار مزدم کنم و ھنوز صاحب ک یار مک یبه مزدور یسکگفت من در نزد  یم
مسلوخ گوشت و روغن و عسل به در خانۀ او  یکخروار آْرد و  یکاست، روز دھم 

خت و در یا چون حسن از َحّجاج گریآمد!!  یب میمھمانان او غذا از غ یا برایآوردند، 
دند اّما از یمال یه دست به حسن مک نین در خانۀ او با ایب پنھان شد مأموریخانۀ حب

ا یدند!! ید ین خانه است او را نمیه گفته بود حسن در ھمکب یحب ییرامت راستگوک
ا سوزن از دست یرد!! ک یم ییمایشد و غرق نگشته، راه پ یآب روان م یه او بر روک نیا

ب یه حبک نیردند ھمکرا بر دار  یا قاتلیخانه روشن شد!  یکب افتاد و در شب تاریحب
 .بر او عبور نمود، مستحق بھشت شد!!

ه کگذشت و حسن  یا میآب در یه او از روکسد ینو یبه بن غالم میرامت عتکدر 
چ مقّدمه در فصل زمستان یا بدون ھیرد!! ک یرامات بود تعّجب مکخود صاحب آن ھمه 

 .داده! یل رطب تازه میزنب یسکبه 
ه با آن ھر کد یرس یه ھنگام توّلد او به پدرش پولکسد ینو یه میرامت رابعه عدوکدر 

 یا خر او در سفر حّج بعد از مردن زنده شد! و چنان گرامید! یخر یخواست م یچه م
ه کاست  یفارمد یخ علیرامت شکن معجزه و یعبه به استقبال او آمد!!! ناقِل اکه کبود 

د دروغگوتر یبن حمزه و محّمد بن سنان و عماره بن ز یباشد از عل ھر چند دروغگو 
 ست.ین

ست عدد نان از یمھمانان خود دو عدد نان برداشت و ب یه رابعه از جلوک نیبا ا
نماز در آب  یا تا سّجاده برایه حسن به او گفت بک یا ھنگامیافت داشت! یب دریغ

 باالتر از حسن!). یعنیم او در ھوا انداخت! (یانداز
ه به کخوردند  یاز آن با حسن بصر ید و طعامیجوش یگ رابعه بدون آتش میا دی
 .)١(از آن نخورده بود ق حسن بھتریتصد

رد کرا بر او عرضه  یگیُبردن تلِّ ر یاند: جھود اض گفتهیل بن عیرامت فضکو در 

نقضًا و رّدًا آورده است  ٣٨عّالمه عبد الجلیل رازی قزوینی در کتاب پر ارزش خود (الّنقض) ص  -١
خوری؟ رابعه  ه اند: حسن بصری در راه بادیه با رابعۀ عدویه رسید رابعه را گفت: چه میکه گفت

دست به خاک بادیه کرد و مشتی خاک برداشت و به شیخ گفت: بستان و بخور، تا در صحرا بود 
 خاک بود به بول شتران ممزوج، چون از دست رابعه به دھن شیخ آمد، مغز بادام و شکر سفید!!.
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 .ھا را باد برد!! گیند و آن رکتا او را آزاد 
ا یاز او در در ین شد تا از سرما رنج نبرد، و سوزنیپوست ییم ادھم اژدھایابراھ یبرا

ز یه خودت نکرون آمدند یطال ب یھا با سوزن یافتاد و چون آن را خواست ھزاران ماھ
 .!یا تاب آن داستان را آوردهکن یدر ھم

 یآتش افروخته بودند و آرزو یابانیه در بکم ادھم یاز ھمراھان ابراھ یا ا چون عّدهی
 .را آورد! یگورخر یریم، شیرامت ابراھکنند به کباب کردند تا کگوشت حالل 

نان کگم شد و سا یگوھر یشتکند: چون در ا گفته یرامت ذو الّنون مصرکدر 
رون یا بیاز در یھزاران ماھ یردند به معجزۀ وکذو الّنون را مّتھم به ربودن آن  یشتک

 .نمودند! یم ویتقد یگوھر یکآمده در دھان ھر 
مان شد یگاه پش رد. آنکشان انفاق یچون صد ھزار درھم بر درو یه جوانک نیا ای

به نزد  یسکا یاو به وجود آورد!!  یاقوت برایسه دانه  ییبه دارو یالّنون مصر ذو
برداشت و به او داد و آن زمّرد بود به  یالّنون آمد و گفت وام دارم، ذوالّنون سنگ ذو

 چھار صد درم.
ا معجزات نتوانسته بود یرامات کان با آن ھمه یعیه امام دھم شکل که متوک ییتا جا
ه ک ید ذو الّنون شد!! و ھنگامیبگو معجزات مر ایرامات کثرت کند، از کم یاو را تسل

ه در آفتاب گرم کاز ھوا آمدند و بر جنازۀ او  یداشتند مرغان یجنازۀ ذو الّنون را برم
 ردند. که یبود، سا
ه خود از بزرگان کر ید ابو الخیخ ابو سعیه شکاند  نوشته ید بسطامیزیرامات باکدر 

ه معروف ک یینم! تا جایب ید ُپر میزیم را از باه ھجده ھزار عالکاست گفته است  ه یصوف
 !!.»یما أعظم شأن یسبحان«گفت:  یرد و مک یم ییخدا ید اّدعایزیه با کاست 

د با یزیه باک ییا گفتگویور است. کمذ یبیداستان عج یمولو ین باره در مثنویدر ا
شد تا  یما در طبرستان بر جنازۀ مردگان حاضر یرد! ک یسگ داشت و با او احتجاج م

اه ید و سیچوبدست خود، انگور سپ ید راعیسع د به نام ابویزیدان با یاز مر یکیه ک ییجا
ه در چند کد یزیب از بایعج یخوردند!! و معراج یآورد و خود و مھمانانش م یرون میب

 از او نقل شده است. »تذكرة األولياء«صفحۀ 
ان دولت او کفه و اریخل یثوران یسف یرد و به دعاکنا یرا ب یورک کعبد الله مبار

ده بود پس از یده و خریان او را در قفس دیه سفک ین فرو رفتند! و مرغیعًا به زمیجم
ه ک یخام با محّمد بن خالد االجر یھا اند خشت زد! گفته یمرگ او بر سر گورش بال م
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 گفتند. یه است سخن میاز بزرگان صوف یکی
آب  یبرھنه از رو یه داده بود با پاک یا وعدهه بنا به کاند  آورده یدر باب بشر حاف

ن یه او بود سرگک یدر آن شھر ییچ چارپایه زنده بود ھک یرد! و مادامکدجله عبور 
ن یدند اسبی سرگیه دکافتند یاّطالع  یاز فوت ُبشِر حاف یخت، و اھل معرفت وقتینر

 انداخت!!.
زنده  ییاژدھا ن غضوب نشسته ویسھمگ یریبر ش ین بن منصور حّالج روزیحس

َنا الحق م
َ
 زد. یدر دست گرفته از دروازۀ بغداد آمد و بر ِگرد شھر بگشت و أ

چه در  خ روزبھان از آنیرد. شک یاألرض م یه طکاز طرابلس م ینانیر تیابو الخ
ر بن طاھر کخ ابو بیمان با شیداد! و او بر حسب پ ید خبر میگنج یر اشخاص میضم

خ ین شیه ھمکخواند! جالب است  یِر قرآن را در قبر مُعْش  یپس از فوت خود ھر سحر
 .رد!ک کخرقه را تر یشد و مّدت یا هیبا داشتِن عشق به خدا، عاشق زن ُمغنّ 

ه یاقطاب صوف یاست برا یه شرحش طوالنکا معجزات یرامات کل ین قبیاز ا
و  یعربتب کتواند به  یشتر باشد میل بیه طالب تفصک یسکاند.  فراوان گفته و نوشته

ار دارد، مراجعه یاست استعمار، رواج بسیه اتفاقًا در عصر ما از نظر سکه یصوف یفارس
 د.ینما

ن و سماوات یل موھومات بتوان تصّرف بشر را در نظم و گردش ارضین قبیاگر با ا
 یھستند! در آن صورت به جا  ائناتکن امور ین افراد ُمدّبریرد، پس تمام اکثابت 

ا به یه چھار صد ھزار! متصّرف کش از چھارده ھزار بلیامور عالم، ب چھارده متصّرف در
شود!!  یعه نمیت منحصر به اماماِن شین فضلیم داشت!! و ایخواھ »خدا«عبارت ساده 

ه ھر کست. بلین نین، منحصر به مسلمید یایرامات و معجزات به اولکرا نسبت یز
 ل موھومات دارد!.ین قبیاز ا ینیمذھب و د

رده است، تا کب نقل یعج یراماتکاز راھبان از زن و مرد  یا پاره یسا برایلکخ یتار
ه اصًال به ک یموّحد فرانسو کیفل »ونیل فالماریامک«مانند  یه دانشمندان بزرگک ییجا
از  یا رده است! و در پارهکھا را باور  نداشته، آن یاعتقاد یت نصاریسا و روحانیلک
 ھا را آورده است!. قّصهن یاز ا ییھا فات خود نمونهیتأل

را اگر ید بر خودتان وارد است! زینکن اّدعاھا وارد یه بر اک یالکشما ھرگونه اش
چه را ھم  نفر نبوده است آن یکش از یرامات غالبًا بکن ینندگان اک تیندگان و روایگو
 طور است!. نید ھمیا تاب آوردهکن ید و در ایا ه شما در آثار خود نوشتهک
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اند،  ه و راھبان، صادق و عادل نبودهیرامات صوفکن یندگان ایه گوکد ییاگر بگو
شان مورد  ا به قول شما معجزات ھم نه تنھا عدالت و صدقیات ین رواینندگان اکت یروا
اند! پس  بوده یّذاب و غالکھا  از آن یاریتب رجال، بسکح یه به تصرکد است، بلیترد

ن ید با ایآ یوانه برنمیا دیه ُجز از افراد خدا ناشناس و گستاخ کرا  ین بزرگیبد یاّدعا
 شود. یل نمیدل یسک یل برایل ھر مبدع ضلیرد، و قال و قکتوان ثابت  یموھومات نم

ھرگز مقام سلطنت و  ‡[خود آیت الله العظمی! اقرار دارد که ائّمه 
نافرجام و تالش اند  فرماندھی بر جھان ھستی را دربارۀ خود قائل نبوده

 ایشان در پاسخ به آن]
ش خود یخود از پ یتاب خود راجع به مّدعاک! در فصل سّوم یت الله العظمیآ

گفته است:  ۸۰پرداخته است: مثًال در صفحۀ  ییگو ده سپس به جوابیتراش یاالتکاش
نسبت به جھان  یه مقام سلطنت و فرماندھکشود آن است  یه مک یاالتکگر از اشید«

ن انتساب را تخطئه و یاند و قوًال و عمًال ا را خود ائّمه ھم دربارۀ خود قائل نبوده یھست
از  یه گفته شد ناشک ت و سلطنت مفروض چنانیه والکل ین دلیاند، به ا ردهکب یذکت
ط به تمام یاز نظر علم، مح ید شخص ولیبا یعنیمال علم و اراده و عمل است، ک

ار جھان کب و ظھور و باطن و آشیو ُمّطلع بر غ وتکو مل کجھات و جوانب عالم مل
 یلکچ مشیعاجز و در حّل ھ یچ سؤالیو از جواب ھ یبر او مخف یچ مطلبیبوده ھ

چ دشمن و مستأصل در برابر یز عاجز از ھینباشد و از جنبۀ قدرت ن یگریمحتاج به د
نباشد؛ و از نظر عقل ھم معصوم و  یو جان یچ گونه بالی مالیچ حادثه و مقھور ھیھ

و مطّھر از ھرگونه لغزش و خطا بوده باشد، تا  یو بر یب و نقص عملیمنّزه از ھر ع
امله و کع اوصاف یه خداوند عالم قادر مّتصف به جمکابت از َمُنوُب عنه را یبتواند مقام ن

 یسرپرسته است، احراز و خالفت آن مستخلف را واجد و یمنّزه از تمام صفات سلب
 .»ردیشور خداوند را به عھده بگک

ھرگز مقام ‡ ه ائّمه ک! اقرار دارد یت الله العظمین جمالت، خود آیدر اأّوًال: 
ن یرا دربارۀ خود قائل نبوده و قوًال و عمًال ا یبر جھان ھست یسلطنت و فرماندھ

و ُغالت بحث ه بعدًا در باب ُغُلّو ک ه چنانکاند. بل ردهکب یذکانتساب را تخطئه و ت
تر از آن را دربارۀ  کوچکتر و  مک یلیه خکن اّدعا، بلیه چنک یسانکرد، تمام کم یخواھ

شان یرده و از اکاند صدھا و ھزارھا مرتبه آنان را لعن  قائل شده‡ شان یاز ا یکھر 
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با  ینیان خود را از ھمنشیعیاران و دوستان و شیاند؛ و صحابه و  اظھار برائت نموده
 اند. ردهکن یندگان را نفرین منع فرموده و گوساکن یچن

ه خود کرا  یزیخواھد ھمان چ یت باز ھم میفکین ی! با ایت الله العظمین آیاّما ا
ت یشان مسّجل و تثبیاند، دربارۀ ا ردهکب یذکبه اقرار خودش تخطئه و ت‡ ائّمه 

 .د!!ینما
ه ارادت کشوند  یدا میپ یافراد احمق و نادان یدان و دوستان، گاھیان مریدر م ،یبل

 یت در مثنوین بیبا ا یه داستان آن را مولوکاست  یشان محّبت ھمان خرس و مّحبت
 ند:ک یشروع م

 کشــــید اژدھــــایی خــــرس را درمی
 

 شیر مـردی رفـت و فریـادش رسـید 
 

خود را  ۀافت و خواست احسان نجات دھندیو چون خرس از دھان اژدھا نجات 
را بر  یراندن مگس از صورت او، تخته سنگ ید برایخوابه آن مرد ک نیند، ھمک یتالف

خرد،  یب یدوست«ه: کرد کان روشن یته را برجھانکن نید! و ایوبکخفته،  یصورت ُمنج
ت چون فرعون و شّداد یلوھااِن یمّدع یشتر عّلِت اّدعایه بکو بسا» است! یخود دشمن

حمق ادان ین مریحماقت ھمان باطله مانند باب و بھاء، از فرط یاد یو نمرود و رؤسا
 گردد. ین اّدعاھا نمیا گردِ  یلچ عاقیباشد! و گرنه ھ

به نام  یِد داغ و پرحرارتیه مرکاند  بھاء آورده یعل نیرزا حسیه در احوال مک چنان
ه من کنم کرزا روح الله! اگر من خود اقرار یبه او گفت: م یرزا روح الله داشت، روزیم

 یر! اگر فرضًا روزیالله گفت: خ حرزا روی؟ میدار یّدعا برمن ایستم تو دست از این خدا
ه کرد کرده و به تو ثابت خواھم کغ یگاه من تو را تبل آن ین اّدعا برداریھم تو دست از ا

 .!!!ییتو خدا
ه آن کطھار خوانده است ات یبار اھل باخه خود در ک یت الله العظمین آیحاال ا

اظھار برائت و  ،شانیا ۀات مردم درباریفّر کل یقبن یّرات از اکبزرگوارن چگونه به 
ب یذکاند، و به قول خود او تخطئه و ت ن نمودهیندگان را لعنت و نفریرده و گوک یزاریب
 .ن است!یر از ایر، مطلب غیه خکند که ثابت کاند بنابراین اصرار دارد  ردهک

خواست  یم ینبانتُ  ن دالئل بندِ ید با ھمیحضور داشته شا ‡و اگر خود ائّمه 
ط و مّدبِر عالم یان و محکون و مکر، شما متصّرف در یه خکند کغ یشان را تبلیا

 یعنید، ینک ین به آن را لعنت مید!! ھر چند خود از آن اظھار برائت و قائلیا انکام
 .دانند!! یگران مید ید ولییه خداکد یدان یخودتان ھم نم
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ار کر یمور جھان و تدباردن کپنداشته قدرت بر اداره  یت الله العظمی: جناب آاً یثان
ه شخص از جواب کن است ین و آسمان، فقط در ایزم کبه مل یدگیدگان و رسیآفر

ز یقدرت ن ۀنباشد و از جنب یگریمحتاج به د یلکچ مشیعاجز و در حّل ھ یچ سؤالیھ
و  یمال بالیچ گونه یچ حادثه مستأصل و مقھوِر ھیچ دشمن عاجز و در برابر ھیاز ھ
از  یا ا پارهین صفات ین چنین افراد بشر واجدین است در بکه ممک نینباشد، با ا یجان

ون و کمتصّرف در  یایه اولکستند! و ھرچند یخدا ن کن صفات بوده باشند و مع ذلیا
ه خود ک اند، چنان تمام آن صفات نبوده یارجمندشان دارا ۀریخ و سیان او طبق تارکم

ت یفکیات و یخ حیدر تار یوقت یول«تاب خود گفته است: ک ۸۱ ۀاو ھم در صفح
ن سه یم بر حسب ظاھر واجد اینیب یم مینک یامل مک ۀن دّقت و مطالعید ۀئّم ا یزندگ

ن مقام یه موھم خالف اکخورد  یبه چشم م یه مطالبکاند بل ان شد نبودهیه بکمرتبه 
 ».است

مورد  ه در علم بساکن سه مرتبه پرداخته یسپس به شرح عجز ائّمه در واجد بودن ا
اند و مقھور  ط بودهیم محکوم به حکز محیاند و در قدرت ن ردهک یم یاّطالع یاظھار ب

ن یگشتند و در قسمت عصمت ھم خالف ا یعت و مغلوب حوادث دوران میچنگال طب
 ثر آنان ضمن دعاھا و مناجات با خداکشود و ا یمقام در گفتار خودشان مشاھده م

 .اند! ردهکاعتراف به گناه و اذعان به خطا 
 یچ سؤالیه در علم از جواب ھکن صفات خواھد بود یواجد ا یسک: بنابه قول تو أّوالً 

چ یز عاجز از ھیقدرت ن ۀنباشد و از جنب یگریمحتاج به د یلکچ مشیعاجز و در حل ھ
نباشد و از  یو جان یمال بالیگونه  چیچ حادثه و مقھور ھیدشمن و مستأصل در برابر ھ

ر از ھرگونه لغزش و و مطھّ  یو بر یب و نقص عملینظر عقل ھم معصوم و منّزه از ھر ع
 خطا بوده باشد.

ع یه مّتصف به جمکابت از خدا را یتواند مقام ن ینم یسکن یاّما بدان باز ھم چن
واجد و ند و خالفت خدا را که است، احراز یامله و منّزه از تمام صفات سلبکاوصاف 
ه تو تصّور ک ش از آنیب یلیخ وندرا خدایدار شود. ز شور خدا را عھدهک یسرپرست

شتر به صفات یب یلیان ھم خکر عالم امیامور جھان و تدب ۀتر است و ادار بزرگ یا ردهک
چ یدر جواب ھ«ه کن صفات یبا ا یسکه کاج دارد یاحت یپندار یه تو مک یا املهک

ان کن خدا شود و متصّرف در عالم امیبتواند جانش» و.......... عاجز نباشد یسؤال
ن و سرپرست یر و جانشیاج به نائب و وزیمتعال احت یه خداک نیصرف نظر از اگردد! 
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 ّفاراند!.کن و کین مشرین گفتار از بدترین به چنیشور خود ندارد و قائلکدر امور 
است  کیمانده است خود حا یباق † ه از ائّمه اطھارک یاریاخبار و آثار بسًا: یثان

اند و آنان را  ندگان آن در آزار بودهیزار و از گویھا ب ن نسبتیه خود آن حضرات از چنک
ر در یو عجز و تقص یمال بندگکاند و در دعاھا و مناجات اظھار  ردهکن یلعن و نفر

دشمنان  ان ویه از غالکث چرند! ینمودند. بنابراین تو با چند حد یمقابل پروردگار م
ه با تمام ک یا تاب آوردهکن یچند از آن را در ا یا ه تو نمونهکمانده است  ین باقید
ن خدا و یه آنان نائب و جانشکست ین ین معنیھا باز ھم موھم ا ذب و ُغُلّو آنک

 شور او ھستند!.کسرپرست 
متعال اظھار عجز و  یه آن بزرگواران در خلوت در مقابل خداک ییبگو یخواھ یا میآ
َنُعوُذ ِبالله منافِق  یعنیردند!! ک یم ییخدا یردند، و در حضور مردم اّدعاک یم یبندگ

 .اند!! ب بودهیمردم فر
 یو بندگ یزیت و ناچیه در خلوت در مقابل خدا اظھار عبودکمثًال مانند فرعون 

ه در خلوت ک ÷ ینمود! بر خالف موس یت میالوھ یرد اّما در حضور مردم اّدعاک یم
 د:یگو یم یه مولوک و جلوت بنده بود، چنان

ــده ــان ش ــق گری ــیش ح ــی پ  روز موس
 ج

 نیمه شب فرعون ھـم نـاالن شـده 
 

 اسـت ای خـدا در گـردنم کاین چه ُغـّل 
 

 گرنه ُغّل باشد که گوید! مـن مـنم! 
 

 ن نبودند. یچن‡ ه ھرگز ائّمه کن تھمت یاز ا یوا
 ست؟یچ یا ردهکه خود کال کن اشیه در حّل اکلی یم دالینیحال بب

ط به تمام جھات و جوانب عالم یه امام عالم و محکن موضوع یدر ا یت الله العظمیآ
نند کاگر اراده  یعنیاست  یخدا اراد یایه علم اولکد دانست یبا«است، نوشته است: 

 .»دانند! یشوند نم ینند و نخواھند عالم موضوعکاگر اراده ن یدانند ول یه بدانند مک
  !»بطن الشاعر یف یالمعن«است؟ البّته:  یشان اراد ل علمیحاال چرا و به چه دل

ه ک اند چنان ف و مجھولیث سند ضعیه از حکل است یث علیلش چند حدیالبد دل
 یف نموده و در آن بابیتأل یافکه در شرح بر ک »مرآة العقول«در   یعالمۀ مجلس

ه کث آورده است یو در آن سه حد »يعلموا علمواأن األئمة إذا شاؤوا أن «است با عنوان 
ف و یث ضعین سه حدیگر مجھول است! با اید یکیف و یث سند ضعیھا از ح آن یدوتا

 .ند!!کاثبات ‡ خواھد دربارۀ ائّمه  یخالف عقل و نقل را م ین اّدعایمجھول چن
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علمش  یزیه انسان تشنۀ دانستن است و ھر چکث عقل ھم معلوم است یاز ح
 بھتر از جھل، پس چرا نخواھند بدانند؟!.

ات شریفۀ یان است به موجب آکه شخص اّول عالم امکغمبر خدا یث نقل ھم پیاز ح

 َوُقل﴿ ند:کعلم طلب نموده و عرض  یادتیز یه ھمواره از درگاه إلھکقرآن مأمور است 
ه ک یثین احادی. پس با چن»یفزایپروردگارا دانشم را ب«] ١١٤[طه:  ﴾١١٤ امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ 

 م؟ینکرا باور  ین مطلبیات قرآن است چرا چنیمخالف عقل و وجدان و ضّد آ
ه ائّمه به تمام کخود آورده است  یل بر مّدعایه دلک یثیم به سراغ احادیحاال برو

گاه بوده ر قرآن ین به ابن عّباس در تفسیر المؤمنیه امکآن خبر است  یکیاند:  علوم آ
مِ اهللا هستم!«ه کگفته است   .»من نقطة باء بِسْ

از  یکیم فصل تابستان است و در یتاب ھستکن یه مشغول نوشتن اکنون کما ا
ن یه سند اکم یندار یتابخانۀ خود دسترسکم و به یجان) ھستیزیۀ دیدھات قم (قر

غ است و به و درو یث جعلین حدیخ مسّلمًا ایم اّما از لحاظ تارینک یث را بررسیحد
خ آن را یه تارکث آن است ین حدیرسواتر »الّدرایة«تاب کدر  (ره) ید ثانیفرمودۀ شھ

 .ند!کب یذکت
مروان شروع شد  کبر حروف، از زمان عبد المل یگذار خ معتبره نقطهیبر طبق توار

نون که ھم اک ه از آن نوشته شده است اصًال نقطه نداشته چنانکقرآن  یھا و نسخه
و چاپ شده و در دسترس ھمگان است بدون  یپکه از آن زمان ک یقرآن ینسخه ھا

ه آن حضرت کنقطه نداشته  یچ باییھ÷ ن یر المؤمنینقطه است. پس در زمان ام
 .)١(خ دروغ استیخ از بیق تاریث به تصدین حدینقطۀ باء بسم الله باشد! لذا ا

ائّمه را  یتناھین باب آورده است و خواسته است علوم ال یه در اک یگریث دیحد
فه داشته است یحن با ابو ÷ه حضرت صادق کاست  یا ند داستان مباحثهکبدان ثابت 

ست! باز ما ین یردنکچندان باور  یث ضبط است ولیتب احادکھر چند آن داستان در 
. اّما عقًال ھرگز )٢(میورسند آن به عّلت گفته شده، معذ یز از بررسیث نین حدیدربارۀ ا

 .٢٩٥ ،٢٤١-٢٤٠ ص» عرض اخبار أصول بر قرآن و عقول«ر.ک.  -١
ابن «که مھمل است و دیگری »بشیر بن یحیی العامری«ھا عبارت اند از:  برخی از ُروات این قّصه -٢

عیسی بن عبد الله «اند. و  است که وضع خوبی ندارد و علمای رجال او را تضعیف کرده» ابی لیلی
 نیز مھمل است (برقعی).» القرشی
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معاصر  یدن ائّمه و فقھایوبکگاه در مقام  چیھ ÷ه حضرت صادق کرود  یگمان نم
ت را یه خود از ارادتمندان حضرت صادق بود اھل بکفه یحن ش بوده است و ابویخو

 رد، در صدد مقابله با آن حضرت باشد. ک یپنھان نم
تر  دیده است: بول پلیفه پرسیابوحنحضرت از «نوشته است:  یت الله العظمیاّما آ

غسل الزم  یخروج من یفه گفت: بول! امام فرمود: پس چرا برایا جنابت؟ ابوحنیاست 
ا روزه؟ گفت: نماز، یا نماز افضل است یفه آیابوحن یست؟ ایبول ن یاست است و برا

ت تر اس ا قتل نفس گناھش بزرگیند!؟ آکد قضا یفرمود: پس چرا زن حائض روزه را با
متر کزنا  یو برا یافکثبوت قتل دو شاھد  یا زنا؟ گفت: قتل، امام فرمود: پس چرا برای

 .»چاره ماند!!یفه در جواب ھمه عاجز و بیحن ست؟ ابوین یافکاز چھار نفر 
ردن و تصّرف در عالم کاداره  یاقت امام برایت لیفکین یت الله، با ایدۀ آیالبّد به عق

دان یاند م ه خواستهک یسانکل مباحثات را ین قبیرود ا یان ثابت شد!! تصّور مکام
نند و آنان را نسبت کفه باز یحن و ابو ÷ن حضرت صادق یموھوم ب یوت و دشمناعد
 یگریرا بر د یکیاند، تا غلبۀ  ورز نشان دھند، ساخته گر چون دو مخالف غرضیدیکبه 

ه کست ین یھا مطالب نیگرنه انند! و کشتر ین دو را بیروان ایجه فاصلۀ پیثابت و در نت
ان و مدّبر امور جھان کون و مکآن عالِم  ی ا دانندهیفه آن را نداند یحن مانند ابو یھیفق

 باشد؟!.
نداده و فقط  یله جوابکن مسائل مشیه خود آن حضرت ھم به اکب آن است یعج

 .تفا نموده است!!کفه ایحن به ابو یال نقضکبه اش
چ ینون ھکه تاکرم یگ یرا شاھد م یندارد و خدا یاّدعایچ یه ھکز ین ناچیا کنیا
عت یه از شرک یزانیام اّما با م دهیشن ییدر جا یگریرا نه از حضرت صادق و نه د یجواب

را از خجلت  یالیخ ی فهیدھم و ابوحن ین مسائل را میاسالم در دست دارم، پاسخ ا
را ینم زک یث را خجل میدا در واقع جاعِل حیآورم و  یرون می! بیالیحضرت صادق خ

 رام او ھستم.کو آباء  ÷دار حضرت جعفر  دوست یمن به راست
دتر است از جنابت، گفتۀ یه بول پلکت، گفته است ین روایفه بر فرض ایه ابوحنکنیا

دتر یه بول از تمام نجاست پلکرده است کرا ھم علم و تجربه ثابت یح است، زیاو صح
بار  یکن، یبعد از زوال ع یشستن ھر نجاست یرا برایز یاست و ھم شرع مطّھر اسالم

 اقل شستن آن دو مرتبه است. ّد ه حکدانسته مگر بول را  یافکشستن را 
ست؟ عّلتش آن است یبول ن ی؟ غسل الزم است و برایه چرا در خروج منک نیاّما ا
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ط یبر سرتاسر بدن مح یچون چادر شود و اعصاب ھم یچون از اعصاب جدا م یه منک
ره یه قشعرکظاھر و معلوم است  ین عمل و خروج منیدر ح یسکه بر ھر ک ت چناناس

شود  یه از انسان خارج مک یَعَرق یدر تمام اعضاء رخ دھد و بعد از خروج من یو سست
ت داشته کن عمل شریه سرتاسر بدن در اکاست  کیه خود حاکمخصوص دارد  یبو

است، پس  یافکاقّل  ّد مرتبه به ح یکاست. لذا شستن تمام بدن واجب است و آن با 
 دتر است و عّلت غسل آن ھم معلوم است.یپل یه بول از منکمعلوم شد 

ا روزه؟ و یا نماز افضل است یده است: آیفه پرسیاز ابوحن ÷ه امام کاما مسألۀ دّوم 
ح است و نماز افضل است یفه صحیرد نماز! جواب ابوحنکفه در جواب عرض یابوحن

آن را نور چشم خود  صرمکامبر ایرده است و پکت آن را ثابت یافضل را عقل و نقلیز
ند؟ کد قضا یند اّما نماز را نباکد روزه را قضا یه چرا زن حائض باک نیخوانده است اّما ا
ست و اگر زن در آن حائض شود یماه روزه ن یکش از یه در سال بکعّلتش آن است 

ه کم ینک ین فرض میسه روز است چن ض ده روز و حداقّل آنیثر زمان حکچون حّد ا
ه در ماه ک ین صورت ھم در طول سال، زنیه ده روز است، در اکثر آن باشد کحّد أ

رد یه نتواند سه روز، روزه بگکتواند ده روز و بسا  یثر نمکرمضان حائض شده است حّدا
فقط ده  ثر در سالکه بر فرض حّداک ین زنیواجب نشود. اّما ھم یا ا اصًال بر او روزهی

صد و یکد در سال یبود، با ینماز ھم بر او واجب م یرد ھرگاه قضایگ یروزه م یروز قضا
عت آسان یزن؛ و شر یکاست بر  یف شاقّ یلکن تید و ایست شبانه روز نماز را قضا نمایب

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ :ندک ینم یفیلکن تیچن  ]١٨٥[البقرة:  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ

 َجَعَل  َوَما﴿» خواھد ینم یشما دشوار یخواھد و برا یم یشما آسان یخداوند برا«
شما  یبرا یچ رنج و دشوارین ھیخدا در د« ]٧٨ :[احلج ﴾َحَرٖج�  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ 

 ِت آن، معفّو داشته است. یرغم افضل ینماز عل یلذا زنان را از قضا». ننھاده است
ا زنا؟ و یتر است  ا گناه قتل نفس بزرگیده باشد: آیفه پرسیه امام از ابوحنک نیا اّما
ات یمتعال در آ یرا خدایح است. زیفه صحیفه گفته باشد: قتل؛ جواب ابوحنیابوحن

ارا بدان شھادت کم ھم آشیتر از زنا شمرده است و عقل سل قرآن گناه قتل را بزرگ
ه چرا در قتل ک نیانه و حّد قتل، قتل است. اّما ایتازدھد، حّد زنا بر فرض ثبوت، صد  یم

ه وقوع قتل معلوم کتفاء شده و در زنا به چھار شاھد، به سبب آن است کبه دو شاھد ا
د شناخت و آن به دو شاھد عادل یب آن را باکد است فلذا فقط مرتیر قابل تردیو غ
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زن و  یکرا تنھا وجود یل است، زکن است. اّما وقوع زنا نامعلوم و اثبات آن مشکمم
ست ین یثبوت آن اثر و عالمت یند وبراک ی، وقوع زنا را مسّلم نمیمرد نامحرم در بستر

به چون بوس یھا تیفکیت ُمثِبته و گرنه یفکی یکدن چھار نفر به یُجز د دن و یُمَقِرّ
ز ه گناه قتل اکس معلوم شد پد. یتواند آن را ثابت نما یر احوال نمیبرھنه بودن و سا

 د.یز معلوم گردین، نیتر است و عّلت دو شاھد آن و چھار شاھد ا گناه زنا بزرگ
ط به تمام ین مسایل، محیبا دانستن جواب ا یسکه کن معلوم و مسّلم است یھمچن

ست و یاِر جھان نکب و ظھور و باطن و آشیو مطّلع بر غ کجھات و جوانب عالم ُمل
ند، کن مطلب را ثابت یخواسته است ا ین مسائل نمیھم با طرح ا ÷حضرت صادق 

جھت خود را به زحمت  ینداشته است، و شما ب یین اّدعایفه چنیرا ھرگز ابوحنیز
ن یه اکن است یم ظاھر ایه گفتک د!! و چنانیا ار از مرحله دور افتادهید و بسیا انداخته

 نیاند آتش عداوت را ب ه ھمواره خواستهکاست  یسانکار ک، یمجادالِت ساختگ
ر ائّمۀ یفه و ساینند؛ و گرنه ابوحنکتر  قیاف تفرقه را عمکن برافروزند و شیمسلم

ه ک . چنان)١(اند ت بودهیر اھل بیخود از ارادتمندان حضرت صادق و سا یمذاھب اسالم
ل یبنابر نقل عّالمه عبد الجل »أسماء الّرجال«تاب کدر  (ره) یخ طوسیح شیبه تصر

د بن «) فرموده است: ۲۰۴ ۀ(صفح »الّنقض«تاب کدر  یراز دريس شافعي من إوكان حممّ

از  یفه و ھم شافعی. پس ھم ابوحن»ان استیعیاز اصحاب ما و ش یشافع» «أصحابنا

 اند. بوده ص ت رسول اللهیمحّبان اھل ب

)  فرموده است: منصور ابوحنیفه را بارھا ١٣٠عّالمه عبد الجلیل رازی (ره) در کتاب الّنقض (ص  -١
گفت: امامت با زید علی  الحاح کرد که به امامت من اقرار و اعتراف ده، ابوحنیفه امتناع کرد و می

ور، ابوحنیفه راست یا جعفر صادق راست یا آن کس که ایشان اختیار کنند از این سبب ابوجعفر منص
را محبوس فرمود و در آن حبس زھرش داد و ُفَضالی اصحاب او را معلوم است که او را منصور 
کشت به سبب دوستی و پیروی آل رسول... و ھمه روایت از محّمد باقر و جعفر صادق کند، موّحد 

 و عدلی مذھب است و به آل مصطفی، تولی کرده است... و با رحمت و جوار خدا باشد.
مندان حضرت صادق و بزرگان اھل بیت بود و از  اند و ابوحنیفه از عالقه موّلف محترم درست گفته

کرد و حضرت  اش علیه ھشام بن عبد الملک طرفداری می زید بن علی بن الحسین در مبارزه
وند خدا» «رحم اهللا أبا حنيفة لقد حتققت مودته لنا يف نرصته لزيد بن عيل«صادق دربارۀ او فرموده: 

اش با ما اھل بیت را  داری و کمک به زید بن علی، دوستی ابوحنیفه را رحمت فرماید که با جانب
 ابوحنیفه چنانکه موّلف فرموده در زندان منصور دوانیقی وفات یافت (برقعی).». ثابت کرد
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علم امام شده است و  یوارد بحث چگونگ ۳۲۴در صفحۀ  یت الله العظمیآ یبار
ان یش بین مختصر گنجایزان آن را ایاّئمه و مقدار و مت علم یفکیو اما «سد: ینو یم
امل کد یتوانست یا میشد آ یتاب شما مفّصل مکاگر  یعنی. »ندارد یو شرح واف یافک
 د؟!.ینکان یب

ھا  ه در آنک(در علم امام)  یافکث یاز احاد یا خود به پاره یاثبات مّدعا یگاه برا آن
را از اصول  یثیھستیم پرداخته و از آن جمله حدن و چنان یاند ما چن فرموده ‡ائّمه

ةِ وَ « یافک يفَ حِ رُ الصَّ رِ وَ الْـبَابٌ فِيهِ ذِكْ فْ ةَ الْـجَ اطِمَ فِ فَ حَ صْ مُ ةِ وَ عَ امِ ه ک )١(آورده است» ‘جَ
نم کخواھم از شما پرسش  یردم: مکه به حضرت صادق عرض کند ک یر نقل میابوبص

ان خود یم یا ستم سخنم را بشنود، حضرت پردهیل نیه ماکاست  یسکن خانه یاّما در ا
بْدِ اهللاِ «ن است: یه عبارت خبر چنک ید. در حالیشکگر یو اطاق د عَ أَبُو عَ فَ رَ اً  ÷فَ رتْ سِ

يْنَهُ وَ  رَ بَ يْتٍ آخَ َ بَ رد و سر کگر بود بلند ین خود و اطاق دیه بکرا  یا حضرت پرده »بَنيْ
 .ست!یا نیھست  یسکند ید تا ببیشک

نان عالـم بما کاَن وما یکوُن و یدۀ ایه به عقک یه امامکن است یلطف خبر در ا۲
ن دو یه بک یا ط به تمام عوالم وجود است، از درون خانۀ خود و از پشت پردهیمح

به آن به امر  یشکردن پرده و سرکخته بود خبر ندارد؛ و ناچار است با بلند یاطاق آو
ست، و ین یسکرا در پشت پرده یبپرس، ز یخواھ یه ھرچه مکنان دھد یطمر ایابوبص

ن عمل به یب امام بپرسد امام با ایخواسته از علم غ یر میه چون ابوبصک نیبھتر از آن ا
ه از اطاق مجاوِر خود خبر ندارد، تو چه ک یسک یعنیتمام مسائل او جواب داده است! 

ه او کرده است کر یابوبص ین عمل را امام برایه اک؟! و اگر گفته شود یپرس یاز او م
ور بوده است و کر یبدبختانه ابوبص :د گفتیست! باین یسکگر یه در اطاق دکند یبب

» الحلبیاحمد بن عمر «از » عبد الله الحجال«از » احمد بن محّمد«این حدیث در اصول کافی از  -١
که از اصحاب حضرت رضا و » احمد بن ُعَمر«از ابو بصیر نقل شده اّما جای این سؤال است که 

جواد است چگونه بال فاصله آن را از ابو بصیر که از اصحاب حضرت صادق و کاظم است بدون 
 واسطه نقل کرده است؟!.

جوع شود به تحریر دّوم ھمچنین مفید است که در بارۀ این حدیث و سایر احادیث باب مذکور ر
 به بعد (برقعی). ٥٨٩، صفحۀ »عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«
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رده کردن نداشته است، پس اگر امام پرده را بلند کردن پرده و نگاه کاج به بلندیاحت
 .نان خودش بوده است!یاطم یاست، برا

ون یکان و ما کر فرمود: در نزد ما علم ما یامام به ابوبصه کد یگو یث مین حدیا یبار
ه در کاست  یزیه علم آن چکست بلینھا تماِم علم نید: ایفرما یه مک ییھست تا جا

ن یست در ایه معلوم نکامت، یشود تا روز ق یشب و روز و امر پس از امر، حادث م
 .خداست!ا مخصوص ین علم ھم مخصوص ماست ید: ایفرما یھا امام م جمله

ام نبوده است و که در مصحف فاطمه ُجز احکند یگو یگر میث دیه احادک یدر حال
ام کھمان اح یعنیست ینند نک ینان اّدعا میه اکون یکان و ما کمربوط به علم ما 

ه در آن که مردم بوده است. به ھر صورت بازھم با داشتن مصحف فاطمه یمحتاج ال
ان کون و مکان و متصّرف در کمدّبر عالِم ام یسکون ھم باشد یکان و ما کعلم ما 

ه ک دربارۀ امامان نداشته است! چنان یا دهین عقیگاه چن چیر ھم ھیشود. و ابوبص ینم
 .)١(یب شرح آن خواھد آمد إن شاء الله تعالیعن قر

از  یچ مطلبین ھیبنابرا«جه گرفته است: ین نتیث چنین حدیت الله! از ایجناب آ
ھا و  ھا، ضمایر دل دور و از پس پرده یھا انکھا و م ست در زمانینده یعلم آنان پوش

ث یه از حدکد ییفرما یمالحظه م »اھا اطالع دارند!ین و اوج آسمان و اعماق دریقعر زم
نخست «ه: کند ک یرد و بعد استنتاخ میگ یب میب و غریعج یھا جهیچه نت ینین چنیا

 .»وجود خبر داشته باشد!! شورِ کد از عموم نقاط یبا یِر درباِر إلھیوز
از شاه ھم با  ید حتیر بایه حّقًا نخست وزکح باشد توّجه داشت یه صحین تشبیاگر ا

ست یب نیاّطالع باشد چندان ع یشورش بکاز  یا را اگر شاه از نقطهیتر باشد ز اّطالع
اج دارد یر احتیا خدا به نخست وزید آید دیاّطالع باشد! حال با یر از آن بیه نخست وزک
دۀ موّحد یر؟ به عقیا خیشور وجود خبر داشته باشد کر او از عموم نقاط یه نخست وزک

 .فر است!کو  کخدا شر یر برایِن به قرآن، قائل شدن نخست وزیو مؤمن
رجات«تاب کاز  یثیگاه حد آن ه کن است یه مضمون آن اکآورده است  »بصائر الدّ

ه در جواب ک شوند یآنان محزون م ض و به حزنیان مریعیش یضیبه مر ‡ائّمه 
ه بوده باشد چون بر خالف عقل ک یتابکث در ھر ین حدیمضمون ااّوًال: د گفت: یآن با

دام کض و به حزن ھر یان مریعیاز ش یکھر  یضیرا اگر ائّمه به مریاست مردود است. ز

 . ٦١ر.ک. کتاب حاضر، ص -١
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ض و به شّدت درجۀ مرض ھر یه ھمواره مرکاش آن است  ھا محزون شوند، الزمه آن
ه مثًال شّدت تب آن ک ییامام افزوده شود تا جا یماریان بر شّدت بیعیدام از شک

ھم طاقت آن را ندارد باالتر باشد و  یوه و سنگکچ یه ھکھا درجه  ونیلیحضرت از م
 .ن حزن آن بزرگواران!!!یچن ھم

دو نفر تجاوز  یکیه از کاند  مکان آن حضرت آن قدر یعیا شیم: ییه بگوک نیمگر ا
ون یلیه مثًال تب چند مکاد است ین امراض آن قدر زیھا در مقابل ا ا طاقت آنیند ک ینم

 .ن تصّورات، خام و احمقانه است!!یدام از اکنند!! و ھر ک یدرجه را ھم تحّمل م
منسوب  »بصائر الدرجات«تاب ک یعنیرده، کت را از آن نقل ین روایه اک یتابکًا: یثان

 یغلّو و گزاف و مطالب دور از عقل و انصاف است به طوره مشتمل بر کبه َصّفار است 
ن یچن خ صدوق و ھمیاستاد بزرگوار ش (ره) »دیمحّمد بن الحسن بن الول«ه جناب ک

ر قابل یتاب را از صّفار ندانسته و مردود و غکخ صدوق و پدر بزگوارش آن یخود ش
 .)١(شمردند یاعتناء م

ح یه به تصرکاست  »یعیبن الحارث الّسبع یابوداود نف«ت ین روایا یراوثالثًا: 
، و مرحوم عّالمه )٢(د در آن توّقف نمودیر است و باکیاتش منایدر روا یریمرحوم غضا

 .)٣(ف ضعفا آورده استیز او را در خالصه در ردین
يا رميلة ليس «له فرموده است: یبه رم ÷ن یر المؤمنیت حضرت أمین روایدر ارابعًا: 

در  یچ مؤمنیه ھکن است یآن ا یو معنا »ق األرض وال يف غرهبايغيب عنا مؤمن يف رش
 .ست!!ین باشد در غرب آن از ما غائب نیشرق زم

ان و ما کتصّرف و علم امام را به ما  یخواھ یم یرکث مزخرف منین حدیا با چنیآ
 .»الغريق يتشبّث بكل حشيش«ه ک ینکثابت  یخواھ یا می ینکون ثابت یک

ح گفته و یصر یفرکب گرفته و یعج یا جهینت یرکث منیحدن یر چنکگاه با ذ آن

َ� َ�ۡعُزُب  ۡلَغۡيِب� ٱَ�ٰلِِم ﴿ د:یفرما یه خدا دارد و مک یخالصه ھمان علم«نوشته است: 

ه ومل حيكم بصحته من األخبار فهو «شیخ صدوق فرموده است:  -١ س رسُّ حه ذلك الشيخ قُدِّ كلّام مل يصحِّ

ھر چه از اخبار که آن شیخ صحیح نشمرده و به صحت آن حکم نکرده، » عندنا مرتوك غري صحيح
 ).١٠٠، ص٣(تنقیح المقال، ج» تروک و غیر صحیح استنزد ما نیز م

 . ٣٦٦، رجال تفرشی ص ٣، ج٢٧٥تنقیح المقال، ص -٢
 .٢٦٢رجال العّالمه الحلی، چاپ نجف، ص -٣
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 �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
ب است یخداوند عالم به غ«] ٣ سبأ:[ ﴾ۡ�

 یھمان علم برا» ستین و آسمان از اّطالع او و خارج نیدر زم یا چ ذّرهیه ھک آنچنان
 ).۳۲۹، صی(أمراء ھست »باشد یز میاء نیائّمه و أول
ه کس کقتًا ھریم و چون حقیا دهینشن کس چین صراحت از ھیبه ا کینون شرکما تا 

 یبر و یفرکن یاسالم داشته و بدان معتقد باشد، تحّمل چن یاز مبان یاّطالع کاند
شان کیھم یموجب ذّلت و بدبخت یاتیفرکن یه چنکسخت و ناگوار است خصوصًا  یبس

جھان است؛ لذا خود را به  یع عقالیه جمکر مسلمانان بلیو ھموطنان ما در نزد سا
ی  اراده یه آلت بکاز جاھالن و عوام الّناس  یا ارهپتھمت  یزحمت و خسارت و حت

رده و به ک ین طبقه ھستند، مبتلیندگان از ایسندگان و گویات عظام (؟!) و نوینگونه آیا
از ‡ ه امامان بزرگوار ین و تنزیان راستیعیرفع تھمت از ش ین رساله، براینوشتن ا

شه نداشته و به یاند یشامدیپچ ین راه از ھیم و در ایرداختپناروا  یھا نگونه نسبتیا
از قتل و  یه حتّ کده یرس ییار به جاکرا یم زینک یاعتناء نم یگر چ مالمتیمالمت ھ

ن که ممک یا لهیرا با ھر وس کد بدعت و شرید و بایشید اندینھب و حرق و ضرب نبا
 ین بسکیّفار و مشرکن راه از جھاد با یه جھاد در اکداند  می ن برد. و خدایباشد از ب

رده است، و از کرا فتنه از داخل و دشمن از دروِن خانه حمله یتر است. ز دیباالتر و مف
هو الن وكه التيق و علياِهللاِ التَّوفبِ ! و یرونیرد تا از خصم بکز یشتر پرھید بیبا یدرون یعدو

 مستعان.ـال
ـــرده ـــز ک ـــر تی ـــه خنج ـــدوی خان  ع

 

 رھیــز کــرده؟!پتــو از خصــم بــرون  
 

*** 
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 وبه نستعنيبسم اهللا الرمحن الرحيم 

حممدٍ  والصالة والسالم عىل ،يوم الدين لكما ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العالـمني

 .مجعنيأوآلهِ 

الدر چند سال قبل که کتاب  ھای  تألیف و به یکی از چاپخانه )ة(راه نجات از رش غُ
ھا و موانعی که از چنین محیطی  قم برای طبع داده شد متأسفانه به علت کار شکنی

رود کار چاپ آن به پایان نرسید و به ناچار آن را قطعه قطعه کرده ھر  انتظار می
ھای متعدد به چاپ رسانیدیم اینک این  قسمتی را در یکی دو شھرستان در چاپخانه

صورت و   ت آن را که مربوط به بحث شفاعت است به یاری خدای متعال بدینقسم
کنیم و امیدواریم که در جامعۀ گمراه ما باعث  کیفیت تقدیم طالبان حق و حقیقت می

دانیم علت اصلی و مھم نفرت نسل جوان از مسایل دین و  تنّبه و ھدایت شود، چه می
ان این یت که به نام حقایق دین در مایمان ھمان نشِر خرافات و بسط موھومات اس

تر موضوع شفاعت  مردم در حال ترویج و گسترش است و از ھمۀ آن موھومات مھم
است که این ملت را به ھرگونه فسق و فجور و فساد گستاخی جرأت داده است به 

دین محض باشد لیکن به چنین  اش بی کند که جامعه طوری که انسان گاھی آرزو می
که در نتیجۀ غرور شفاعت ھیچ حّد و سّدی در نظاِم زندگیش نبوده  دین و مذھبی

باشد مبتلی نشود. مسئلۀ شفاعت با این گسترش و وسعت برای این جامعه دیگر 
 چیزی نه تنھا از اسالمیت بلکه از انسانیت باقی نگذاشته است.

در ث جان و مال و ناموس فایدۀ دین و مذھب آن است که افراد جامعه را از حی
اش نفع  دارد، و ھر کسی در حّد و مرز خود بایستد، و به قدری که به جامعهامان نگھ

رساند برخوردار شود. اما بدبختانه اگر موھومات برای کسی عقلی باقی گذاشته  می
گاه  باشد و بتواند زندگی جامعۀ خود را با زندگی جوامع مترقی دیگر مقایسه کند آن

کند. و به ھر صورت حقیقت مسألۀ  انی زندگی میفھمد که در چه جھنم سوز می
که قرآن کریم ضامن بیان آن است، این است که به قدر   شفاعت در شریعت اسالمی

 رسد. وبالله التوفیق.  امکان به عرض خوانندگان می
 

 .ھـ ۱۳۹۲محرم الحرام 
 



 

 آن قتیشفاعت و حقموضوع 

مسألۀ شفاعت که در ملت ما تا این حد وسعت یافته که عالوه بر اینکه گویندگانی 
خبر از حد و مرز شرع مبین و حتی فاقد سواد  اطالع از حقایق دین و بی غالبا بی

خواندن و نوشتن که به ناحق منبر را که جایگاه انبیای مرسلین و اولیای صدیقین 
ھای خود به گمراه نمودن خلق در ھر صبح و شام به نام  افسانه است غصب کرده و با

گاه و وده در ھرگیرانی که خود سر تا پا جنایت و گناه ب خوانی مشغولند و معرکه روضه
ھای خود مردم را به  ھا و ساخته گاه عوام الناس را دور خود جمع نموده و با بافته بی

گردد که اینان که  گاه دقت شود معلوم میکنند. و ھر پرتگاه ھالکت و گناه تشویق می
کنند غیر از اغوای شیطانی  باب شفاعت به وسعت آسمان و زمین به روی مردم باز می

ھا این است که چون خود سر تا پا آلودۀ  دو محرک نفسانی نیز دارند که یکی از آن
ارت ھستند و چنین کسانی که در وجدان خود احساس گناھگاری و حق  معاصی و گناه

کنند برای آنکه در این وضع و حال شرکایی و رفقایی داشته باشند تا از تنھایی و انفراد 
خوانند و به این عرصه  وحشت نکنند و رنج نبرند دیگران را نیز بدین وضع و حال می

نظر از عذاب و  کشانند به گمان آنکه با رفقا و شرکای بسیار، خدا را ناچار به صرف می
 د خواھند کرد!!.عفو از کیفر خو

و علت دیگر این دعوت به شفاعت آن است که از این طریق جلب رضایت و 
خشنودی شنوندگان را کرده، در مقابل آنان را به بذل مال و انجام سؤال خود وادار 

 کنند. نموده استفادۀ شایان می
 آری، عالوه بر اینان متأسفانه مسألۀ شفاعت در کتب احادیث و روایات نیز جایی

آثاری در اینگونه کتب باقی   بزرگ برای خود باز کرده و حتی از افراد مشھور و محترمی
مانده است که برای یاران شیطان دستاویزی محکم و مستمسکی مستحکم است 

زنی زنا «که در یکی از کتب فقھی معروف، فقیه مشھوری نوشته است که:  چنان
سوزانید، و کسی جز  را از ترس رسوایی میھا  آورد و آن کرد و فرزندانی از زنا می می

که ُمرد و خواستند دفنش کنند، خاک  مادرش از این افعال زشت او خبر نداشت ھمین
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ای بردند چنین بود  انداخت او را به ھر نقطه کرد و بیرون می جنازۀ او را قبول نمی
مام رفته واقعه را به حضرت عرض کردند ا ÷عاقبت خویشاوندانش نزد امام وقت 

گاه گردید به اھل آن زن دستور داد  پس از آنکه قضیه را از مادرش پرسید و به مسئله آ
فرت صورت بر آن گناه، لباس مغ که مقداری از تربت حسینی در قبر او بگذارند. بدین

 !*"»!!پوشیده شد
ھای بسیاری که در این قرن البد برای ترویج معارف  مالی معروف دیگری در کتاب

ھایش داستان زنی را نوشته است  نوشت در یکی از کتاب معالم دین مبین می و  اسالمی
نمود که با او زنا کند و آن پسر ھمواره با مادر  پسر خود را مست کرده و وادار می«که: 

ترین درجات بھشت  کرد!! اما بعد از مرگ، آن زن را دیدند که در عالی خود چنین می
 »!!فرستادم ی ھفت مرتبه صلوات میاست از علت آن پرسیدند گفت: روز

و صدھا از این قبیل کفریات که ھر که با مجالس دینی ما این روزھا آشنا باشد از 
بینید که نه  این مطالب زیاد شنیده است! شما ھرگاه به قرآن کریم مراجعه کنید می

رد و جز ای ندا ای و مایه تنھا چنین شفاعتی در آن نیست بلکه اساسًا شفاعت در آن پایه
گونه قدرت و جرأتی نیست، و مسئلۀ  ذات احدیت کسی را در عرصۀ قیامت ھیچ

رد حقیقتی یگ شفاعت بدین کیفیت جز اغوای شیطان که از ھواھای نفسانی مدد می
توانیم باور کنیم  ندارد. و ما ھر گاه به عقل و وجدان خود نیز مراجعه کنیم ھرگز نمی

جھان برای اصالح و ھدایت بندگان او مبعوث شده  که پیغمبری که از جانب پروردگار
است و شریعتی را بدین بنیان محکم و قواعد حکیمانه بنیاد نھاده است با طرح چنین 

 شفاعتی آن را از بیخ و بن ویران نماید؟!.
به نظر ما علت نکبت و ذّلت شرق و به خصوص ما مسلمانان و خصوصا ما ایرانیان 

ندارد و این اندازه ملت ما آلوده و   در میان ما ثبات و احترامیکه ھیچ قانون و مقرراتی 
غیر قابل اصالح شده است که ھیچ رژیم و آیینی قادر به اصالح آن نیست وجود 

گونه مسائل است. زیرا وقتی مغرور بودن به شفاعت انسان را به تجاوز در حریم  ھمین
ات و قانونی درمیان چنین قوانین شریعت گستاخ کرده و جرأت دھد دیگر ھیچ مقرر

ملتی از حرمت برخوردار نخواھد بود و این زیان و خسرانی بس عظیم است. اینک ما 

 .٤٦١ ص، ١ جحىل،  هعالم» منتهى املطلب«كتاب  نگا: !*"
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کنیم تا ببینید مسئلۀ شفاعت با این ھمه   شما را به مطالعۀ این مختصر دعوت می
ا تَوفِيقي اِالَّ بِاای دارد؟!  چه پایه و مایه  خسارت و نکبت در نظر شریعت اسالمی مَ  .هللاوَ

صورت که: اولیاء و مقربان درگاه خدا  علت گسترش و پذیرش مسئله شفاعت بدین
توانند   گناه و عصیان می  در روز قیامت برای عاصیان که گاه مشفوع له خود را به ھمۀ

شان برسانند  ترین درجات بھشت ارتقاء دھند و یا در دنیا به منتھای آرزوھای تا عالی
ایم از شفاعت معموله در درگاه  از آنان در متن کتاب آوردهچنان که این عقیده را 

روایان دیکتاتور و خودخواه قیاس و ُکپیه شده است که  سالطین جبار و دربار فرمان
مفسد و واجب القتل را به علت شفاعت شفیعی از اقارب و احباب   گاه باشد مجرمی

ن سلطان رھبری کند و او را سلطان جبار از پای دار به کاخ محارم و خزائن اسرار ھما
ترین مقام و درجات ارتقا دھد و فرد ناالیق پستی را به  با تمام جنایاتش به عالی

ترین شغل و بھترین ُپست امارت و وزارت رساند، چنانکه ممکن است فرد صالح و  شریف
 اعتنایی و غضب پادشاه قرار گیرد!!. ھیچ علت و گناه مورد بی الیقی بی

ھایی که از عدل و انصاف دور و از  ه عقاید و افکار از چنین سرزمینگون آری، این
کند. زیرا   ھایی نشو و نما می عقل و شرع مھجورند سرچشمه گرفته، و در چنین محیط

ملتی که در آن عقل و عدل حاکم نبوده و صداقت و لیاقت ارزشی ندارد و کارھا ھمه با 
ھا با تملق و ثناخوانی و  ھا و مقام و ُپستگیرد   بازی و شفیع تراشی انجام می پارتی

کرنش و ستایش جباران و سوگلیان سالطین، غالبا به اشخاص پست و ناالیق داده 
شود و علم و ھنر و انسانیت و شخصیت و عفت و لیاقت ارزشی ندارد و مردمش   می

ون سنجند. درگاه پروردگار خود را نیز چ  ھمه چیز را با چنین مقیاس و میزانی می
 شوند!.  پندارند و بدبختانه به ھمین صورت و کیفیت پروریده می  دربار سالطین جبار می

لذا در میان چنین ملت فاسدی ھرگز صالح و سداد و تقوی و انضباط و عفت و 
کند و مردمش طریق صحیح مراحل حیات را با چنین خصال و   اخالق رشد پیدا نمی

اعتنائی به اساس و ارکان حقایق  پرستی و بی یتپیمایند و جز تملق و شخص  صفات نمی
زندگی و عدم ارزش فضایل اخالقی چیزی نخواھند داشت، و نسل الیق و صالحی به 

 جای نخواھند گذاشت!.
این رساله، حقیقت شفاعت را چنانکه ھست نه چنین که   ما امیدواریم مطالعۀ

کنند با تملق و   شود، برخواننده آشکار کند و در نتیجه کسانی که تصور می  پنداشته می
توان به جایی رسید به خود آیند و حقیقت آن را بر نفس   توسل شفیعان پنداری می
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و مالک یوم الدین جز  ةداوند عالم الغیب و الشھادگاه خ خود تلقین نمایند که در پیش

به راستی و حقیقت بندگی تقرب نتوان یافت و به حضرتش به رجعت شتافت. شاید در 
ھای مذکوره بدان  اثر انتشار این حقایق جامعه ما از این ذلت و انحطاط که به علت

ا ال اقل نسل او مبتلی گشته است و بدان انس و عادت گرفته است نجات یابد و خود ی
به جانب مجد و عظمت مسلمین صدر اول که دچار چنین عقاید سخیفه نبودند قدم 

 . مستعانـومن اهللا التوفيق وعليه التكالن وال .سعی و عمل شتابد
 َدر علی قلمدارانیح

 



 

 انیالغ دیعقا علت مهم نشر کتب ُغالت و

چه باعث شده است که درباره امامان غلو کنند ابتدا  که آندر بخش اول قبال گفتیم 
از ناحیۀ دشمنان اسالم این مطالب در بین مسلمانان ترویج و اشاعه یافت و بعدا از 
طرف ارباب فسق و فجور از مسلمانان غافل و ُمنھمک در شھوات این مطالب تبلیغ و 

عالقمند به انجام محرمات بودند توزیع شد زیرا آنان که طبعا مایل به ارتکاب منکرات و 
کردند اینگونه مطالب  و در ارتکاب آن از تھدید و وعیِد آیات قرآن احساس ناراحتی می

را به داعی نفس و وسوسۀ شیطان بزودی پذیرفتند تا در مقابل انذار و تھدید آیات الھی 
یافت  پناھگاھی داشته باشد و از این جھت باب شفاعت بدان وسعت در اسالم گشایش

شفاعت و مذبح غلو والیت،  خو کار را به جایی کشانید که تمام احکام اسالم در مسل
کشته و نابود گردید. و این بابی بود که شیطان ھزاران سال قبل از پیدایش اسالم در 

در  اش را دیده بود: مثالً  د و نتیجهامم گذشته و ادیان منسوخه و باطله گشوده بو
که خود این موضوع موجب  ÷ستی و محبت مسیح موضوع دو ÷مذھب مسیح 

اش آن شد که  بسته شدن باب تکلیف و آزادی در ارتکاب فسق و فجور شد و نتیجه
شریعتی که از زمان آدم تا آن زمان به وسیلۀ انبیای الھی ابالغ و آبیاری شده بود 

احکام و شفاعت او دیگر مجالی برای  ÷ چیزی باقی نماند زیرا والیت و محبت مسیح
و حالل و حرام باقی نگذاشت. و پولس نصرانی با تبلیغات مزّورانه یھودانه، دوستی 

را ذخیرۀ یوم القیامه  ÷را، جانشین احکام کرد، و شفاعت مسیح  ÷مسیح 
 . )١(نمود

گیرد و چنین  مسئله شفاعت در ملت نصاری از کتب دینی و به اصطالح از اسفار آسمانی مایه می-١
کند که خود انسان قادر نیست که حوائج خود را مستقیمًا از خدا بخواھد بلکه نیاز و  تلقین می

او داند از خدا برای  احتیاج به واسطه و شفیعی دارد که حاجت انسان را با زبانی که واسطه می

ۡسَتِجۡب َلُ�مۡ ﴿دھد:  بخواھد؛ بر خالف اسالم که تعلیم می
َ
مرا [به دعا] « ]٦٠[غافر: ﴾ ٱۡدُعوِ�ٓ أ
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اسالم با ھمۀ کوششی که در این باب کرد و در حقیقت باب شفاعت را بست اما 
وای دشمنان دین و طمع خام فاسقین و فاجرین غرور شیطانی و ھوای نفسانی و اغ

وسعت قبل از جاھلیت و مسیحیت به روی  ترین دًا این راه ضاللت را با عریضمجد
 چه شد. مسلمانان باز کرد و شد آن
دیدند دین اسالم با قدرتی که از مبانی آن که ایمان به خدا و  دشمنان اسالم که می

گیرد و کتاب آسمانی آن که قرآن مجید است ھر نفسی را در گرو  روز قیامت است می

 رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ ﴿ ]٣٨[املدثر:  ﴾٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿کردار آن گذاشته است که: 
لَّۡيَس ﴿ »ھر شخص در گرو عمل خویش است« ] ٢٠: الطور[ ﴾٢١ رَهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ  چه را که کوشش  برای انسان چیزی نیست مگر آن«] ٣٩[النجم:  ﴾٣٩لِۡ�ِ
 . »کرده باشد

و راه نجات مسلمان را از عذاب آخرت و دخول به بھشت فقط در عرضه داشتن و 
 داند که:   فروختن مال و جان در راه خدا می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
ۚ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ  َسبِيلِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  نََّة

ِ ٱ ھایشان را  ھا و مال خدا از مؤمنان جان«یعنی:  ]١١١[التوبة:  ﴾َتلُونَ َوُ�قۡ  ُتلُونَ َ�َيقۡ  �َّ
 . »خرد که در راه خدا جھاد کنند و کشته شوند تا بھشت برای ایشان بوده باشد می

اِع إَِذا َدَ�نِ ﴿». بخوانید تا برایتان اجابت کنم ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
یقینًا «] ١٨٦[البقرة:  ».﴾فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

 ».کنم بخواند اجابت میمن نزدیکم، دعای دعا کننده را زمانی که مرا 
 آمده است: ٢٦آیه  ٨چنانکه در نامه پوِلس به رومیان باب 

دانیم لیکن  باید، نمی که می چه دعا کنیم به طوری کند زیرا آن وھم چنین روح نیز ما را مدد می«
 ».شود بیان کرد  ھایی که نمی کند به ناله خود روح برای ما شفاعت می

ی شفاعت باید شفیع و واسطه در درگاه خدا دارای مقام قربانی برا در تعلیمات دین مسیح 
ای است که شخص مجرم به پیشگاه مجنی علیه  شدن و قرب خدا را داشته باشد! و فدیه جریمه

کند و چون حضرت عیسی در راه نجات بشر و اصالح بین فرزندان آدم و خدا قربانی  تقدیم می
 ردیده: زیرا قربانی راه امت روسیاه است !!!.شده است لذا مقام شفاعت به او تفویض گ

که خدا واحد است، و میان خدا و «آمده است:  ٦-٥آیۀ  -٢در نامۀ اول پولس به تیمو تائوس باب 
مردم، انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای بشریت کرد تا با این کار، خدا 

 ». و انسان را با یکدیگر آشتی دھد
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مۡ ﴿ فرماید: گیرد بلکه می   و راه دخول در بھشت را آسان نمی
َ
ن تُمۡ َحِسبۡ  أ

َ
ْ تَدۡ  أ  ُخلُوا

ا نَّةَ �َۡ ٱ   َولَمَّ
ۡ
ثَُل  تُِ�ميَأ ِينَ ٱ مَّ ْ َخلَوۡ  �َّ تۡ  لُِ�م� َ�بۡ  ِمن ا سَّ  ۡ�َ ٱ ُهمُ مَّ

ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءُ َسا ا َّ ۡ  ءُ ل�َّ ْ َوُزل ٰ  زِلُوا  َح�َّ

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ُقوَل  َّ�  ْ ِۗ ٱ نَۡ�ُ  َمَ�ٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا َّ�  ٓ�َ
َ
ِ ٱ نَۡ�َ  إِنَّ  �  ]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤ قَرِ�ٞب  �َّ

شوید و حال اینکه ھنوز برای شما  چنان پنداشتید که داخل بھشت میآیا «یعنی: 
رسید  ھا می ھا و زیان را سختی که قبل از شما بودند نیامده است آنان چه بر کسانی مانند آن

پس نصرت و یاری خدا چه  :گفتند شدند تا جایی که رسول خدا و مؤمنین می و متزلزل می
. و در سورۀ آل عمران »است یکا نزده نصرت خدکبدان ؟ وقت خواھد رسید

مۡ ﴿فرماید:  می
َ
ن ُتمۡ َحِسبۡ  أ

َ
ْ تَدۡ  أ ا نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا ُ ٱ لَمِ َ�عۡ  َولَمَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ٰ�َ ْ  َلمَ َوَ�عۡ  ِمنُ�مۡ  َهُدوا

ٰ ٱ شوید  پندارید  که داخل بھشت می آیا چنان می«یعنی:  ]١٤٢: آل عمران[ ﴾١٤٢ ِ�ِ�نَ ل�َّ
کنند از شما و صابران  معلوم نشده است که آنان که جھاد میو ھنوز خدا را 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می یا .)١(»کیانند َّ�  ْ بُوا ْ َتكۡ سۡ ٱوَ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ وا بۡ  لَُهمۡ  ُ�َفتَّحُ  َ�  َهاَ�نۡ  َ�ُ
َ
� ٰ  ُب َ�

ٓ ٱ َما ٰ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُونَ يَدۡ  َوَ�  ءِ لسَّ ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  َياِط� ۡ�ِ ٱ َسمِّ  ِ�  َمُل �َۡ ٱ يَلِجَ  َح�َّ  رِِم�َ ُمجۡ ل
ٰلِِم�َ ٱلَُهم ّمِن َجَهنََّم ِمَهادٞ َوِمن فَۡوقِِهۡم َغَواٖش� َوَ�َ�ٰلَِك َ�ِۡزي  ٤٠ -٤٠ [األعراف: ﴾٤١ل�َّ

کشی نمودند درھای  که به آیات ما تکذیب کرده و از آن گردن ھمانا کسانی«یعنی:  ]٤١
شود تا اینکه شتر (با طناب کلفت) در  شود و داخل بھشت نمی نمیآسمان برای ایشان باز 

دھیم (یعنی  سوراخ سوزن در آید (یعنی محال است) و ما مجرمان را نیز چنین پاداش می
شوند مگر اینکه شتر در سوراخ سوزن در آید) برای  گناھگاران نیز داخل بھشت نمی

ھاست که ما ستمکاران را چنین  ششایشان جھنم جایگاه بوده و از باالی سر ایشان پو
 .»کنیم کیفر می

را از صاحبان سلطنت عاریتی که ھمه چیزشان  گونه تھدیدات که اگر کسی آن این
ھا را به وسیلۀ  کند مسلمانان آن در اختیار دیگری است بشنود خواب را بر او حرام می

قیامت جز یکی از دو دیدند که در پایان جھان و روز  شنیدند و می رسول خدا از خدا می

 نَّةِ �َۡ ٱ ِ�  فَرِ�قٞ ﴿ فرماید: می ۷محل برای آنان نیست که خدا در قرآن سورۀ شوری آیۀ 

شوید، در  اید وارد بھشت می آیا پنداشته«تر است که این آیۀ کریمه را اینگونه ترجمه نمود: بھ -١
اند و شکیبایان را [از دیگران]  حالی که ھنوز خدا کسانی از شما را که در راه خدا جھاد کرده

 [ُمصحح] ».مشخص و معلوم نکرده است
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ِع�ِ ٱ ِ�  َوفَرِ�قٞ  . لذا برای »گروھی از مردم در بھشتند و گروھی در جھنم«یعنی:  ﴾٧ لسَّ
اھی باید ھای الیتن تحصیل رضای او و دخول به بھشت و رضوان الھی و تنعم در نعمت

مانه در طبق اخالص گذاشته با خوف و یاز جان و مال صرف نظر کرده آن دو را صم
ای آن بود که  رجا در بازار خرید و فروش سعادت ابدی در آورند: نتیجۀ چنین عقیده

جان را به کف گرفته با  ،در زمان رسول خدا و بعد از آن حضرت در رکاب خلفای او
س آنان بود برای بسط و توسعۀ اسالم در سرتاسر عالم به چه از اموال که در دستر آن

دریغ بلکه در نھایت شوق و عالقه در راه  تکاپو پردازند و عند اللزوم جان و مال را بی
تر از نیم قرن با برق  وصول به مقصود در بازند. مآل کار آن شد که در ظرف کم

ن قاف تا قاف جھان را روشن و زمین مرده و تاریک را از حیات دین و یمسلم ،شمشیر
نور عدالت زنده و گلشن کردند و اساسی از حکومت عدل و نظام احسن ریختند که 

ای  قبل از آن نه کسی دیده بود و نه گوشی شنیده بود بلکه در خاطر ھیچ آفریده
 خطور نکرده بود. 

ه قلمرو اسالم با ارباب ملل و مذاھب قبل از که مسلمین در نتیجۀ توسع اما ھمین
اسالم که آلوده به خرافات و موھومات بودند آمیزش و اختالط پیدا کردند قھرا عقاید 

ھا بود، به اینان نیز سرایت نمود و  ای که در دماغ و قلب آن باطله و آرای فاسده
صیبتی که بر آن و دینی و عالج این م  دشمنان نیز برای جلوگیری از فتوحات نظامی

به چنان  وارد شده بود ھمان عقاید خرافی و موھومات مذھبی خودشان را که آنان را
روز سیاھی نشانیده بود وارد دین اسالم کردند، به تدابیری و ِحَیِلی که خود 

کردند و حتی در ردیف علما و دانشمندان   دانستند! مثال به ظاھر ادعای اسالم می  می
زدند: چون کعب االحبار و عبدالله بن سبأ و شیخ رجب برسی   میدینی خود را جا 

د عالقه داشتند غالی که به مذھب قبلی خود که یھودیت یا نصرانیت یا زردشتیت بو
ی اسالم به زبان آنان در بین مسلمین  آمیزی با نسبت دادن آن به ائمهگاه اخبار غلو آن

ر آنان گذاشتند که با یک صلوات و پراکنده شد و بھشت را به بھایی اندک در اختیا
مغز و میان تھی و گریه کردن بر  خواندن فالن دعا و گرفتن چند روز روزه و زیارت بی

نشین  فالن حادثه شخص معصیت کار مالک قصور بھشت و ھمسر حوران و ھم
 .گشت!!  پیغمبران و امامان می

بازی و فداکاری در  و جان از این راه توانستند اوًال: مسلمانان را از آن جذب و جوش
گسترش اسالم و حفظ حدود و قوانین باز دارند. و ثانیا: آنان را به به گستاخی و جرأت 
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ترین وسیله برای نابودی یک ملت  در معصیت و ارتکاب فسق و فجور که خود بزرگ
ھا بوده  است جری گردانند. زیرا باعث بدبختی سایر ملل خداپرست نیز ھمین علت

 دھد: ھا خبر می از احوال آن ۲۴- ۲۳ان آیه: که خداوند در سوره آل عمراست چنان

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  إَِ�ٰ  نَ َعوۡ يُدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  �َّ

 ٰ عۡ  وَُهم ُهمۡ ّمِنۡ  َفرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ ٰ  ٢٣ رُِضونَ مُّ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� َنا لَن قَالُوا ٓ  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ يَّامٗ  إِ�َّ

َ
 ا�

عۡ  ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ  ٖت� ُدوَ�ٰ مَّ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا اند که به  یعنی: مردم دعوت شده. )١(﴾٢٤ َ�ُ
کتاب خدا رجوع کنند تا کتاب خدا در اعمال و افعال آنان حکم کند و نظر دھد لکن 

اند که اگر خدا ناکرده به جھنم  کنند و مّدعی  از کتاب خدا اعراض میمجرمان مغرور 
بافند   ھم بروند جز چند روزی معذب نیستند یا این گفتارھای شیرین را پیش خود می

 ÷ ی مسیح شوند! مگر یھود جز چنین بودند؟ مگر نصاری درباره و بدان مغرور می
که از جانب خدا آمده است تنھا   حکامیکردند که از تمام اعمال و ا  جز چنین ادعا می

  دانستند اگر والیت پیغمبر و امامی  ھا نمی کافی است!! این ÷ محبت و والیت مسیح
مفید باشد والیتی است که در زمان خود آن پیغمبر و امام است، یعنی در زمان حیات 

پیغمبر و امام او که منشأ عملی شود که نصرت و معاونتی به عمل آید و در رکاب آن 
ھای آن ولی کاری انجام شود. وگرنه دوستی خشک و  جھادی صورت گیرد و به فرموده

خالی آن ھم بعد از فوت او منشأ چه خیری خواھد بود؟! عشق با مرده که کار 
که در  ÷ گان چه معنایی دارد؟ مثًال شیعیان علی ای نیست، دوستی با رفته عاقالنه

اند؟ آن روزی که آن  اند چه کاری انجام داده او کردهاین ھمه مدت اظھار والیت 
حضرت زنده و به یاری و نصرت مردم نیاز داشت از والیت او خبری نبود و از نصرت او 

 صدھد؟! پیغمبر بزرگوار   گردانی کردند، امروز ادعای والیت چه کاری صورت می روی
ا� وال من وااله واعد « را برمردم عرضه نمود مگر نفرمود: ÷ آن روز که والیت علی

 .»ه واخذل من خذهلمن اعداه وانرص من نرص

داشتند، به سوی کتاب الھی دعوت شدند تا در  ای از کتاب (آسمانی) آیا ندیدی کسانی را که بھره« -١
گاھی) روی می میان آن گردانند، در حالی که (از  ھا داوری کند، سپس گروھی از آنان، (با علم و آ

گفتند: آتش (دوزخ)، جز چند روزی  قبول حق) اعراض دارند؟. این عمل آنھا، به خاطر آن است که می
متیازی که بر اقوام دیگر داریم، بسیار محدود است). این افترا (و رسد. (و کیفر ما، به خاطر ا به ما نمی

 ».شان مغرور ساخت (و گرفتار انواع گناھان شدند) ھا را در دین دروغی که به خدا بسته بودند،) آن
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آیا مراد پیغمبر ھمان والیت قلبی بود بدون عمل؟! مگر در ھمین عرض والیت 
نصرت و یاری علی را نخواسته است؟ مدعیان والیت چه نصرتی از علی کرده و 

شباھت به مسألۀ  ت بیکنند؟ پس مسألۀ والیت و شفاعتی که اکنون بین مردم ھس  می
چه مسلم است اگر این مسأله از طرف  نیست، آن ÷ محبت و شفاعت مسیح

شود. زیرا با   مسیحیان بر مسلمانان پیشنھاد نشده باشد از طرف آنان تائید و تقویت می
دارد و ھم به معصیت و فسق و   این تائیدات، ھم ملت اسالم را از فعالیت دینی باز می

کند! برای گشودن باب   اش احتیاج و اسارت است گستاخ و تشویق می فجور که نتیجه
داری صورت گرفته است که امان  اند و تبلیغات دامنه ھای کشیده شفاعت ظاھرًا زحمت

اھل بیت و شفیعان روز قیامت تدریجا باال رفته تا جایی که والعیاذ بالله تعالی از مقام 
ن صدر اول معتقد بودند که آفرینندۀ جھان در وعد اند!؟ زیرا مسلمانا خدا نیز باالتر شده

و وعید خود صاحب قدرت و اراده و مشیت است و چنانکه در صدھا آیات قرآن آمده به 

نۡ ﴿ ھر کسی جزای عمل او داده خواھد شد: ٓ  َوَمنۡ  ۦۖ ِسهِ فَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  مَّ َسا
َ
 ءَ أ

ۗ َ�َعلَيۡ  ھر کس عمل نیکی انجام دھد به نفع خود «یعنی:  ]١٥: ةاثياجلو  ٤٦فصلت: [ ﴾َها
. و چون تھدیدات الھی سخت و وحشت »که بدی کند به ضرر خود اوست اوست و کسی

او باشد! و  گسن انگیز زھرگداز است باید در مقابل آن به کسی پناه برد که ال اقل ھم
لذا از ذھنیات خود  .تر از خود طاقت مقاومت ندارد گرنه ھیچ ضعیفی در مقابل قوی

شان عزیز کردۀ خدا باشد تا بتواند در مقابل  اولیایی برای خدا تراشیدند که به قول عوام
ایشان مدبر عالم امکان و   قوانین و سنت الھیه مقاومت نماید. و به قول آیت الله عظمی

 و مکانند که خود صاحب ھمه چیزند!.متصرف در کون 
فاعت را تا آن حد وسعت دادند که با عملی سھل و به این کیفیت بود که مسألۀ ش

ھای جاوید آن را به  اندک تمام آن تھدیدات الھی را ناچیز کردند، و آن بھشت و نعمت
سره منسوخ و موقوف  دست آورده مالک و متصرف شدند! یعنی شریعت الھیه را یک

 .ترین وجه صورت گرفت! کردند. واین ھمان خواستۀ دشمن بود که به آسان
ھا برای آن بوده و ھست که  ھا و جانبازی ھا و مجاھدت ھا و کوشش تمام کشش

انسان از عذاب الھی برھد و به بھشت مقصود برسد و این منظور با اعمالی از آن قبیل 
ھا و  ھا و ثناھا و تملق وسیلۀ مدح که گذشت با بدست آوردن دل مخلوقی چون خود به

زم که انسان خود را مقید به حالل و حرام و اجرای شد! دیگر چه ال امثال آن حاصل می
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احکام کند؟ چه احتیاج که جان و مال را در کف دست خود گرفته از حدود و ثغور 
مراقبت نماید و از مال و ناموس مسلمانان دفاع کند؟! چه نیاز که برای بسط و   اسالمی

که کفر در آن ھایی  توسعۀ اسالم پای در رکاب جھاد نھد؟ و روی به طرف زمین
ھا کند؟ تا سرانجام با  ھا و سختی استقرار دارد بیاورد؟ و خود را دچار ھزاران مخاطره

نھایت آرزو و اشتیاق جان عزیز را در راه عزیزتر از جان یعنی دین فدا نماید؟ نه خیر! 
 .ھا الزم نیست!! دیگر این

ای دوستی چند گیرد و حاجتی که با ادع   کاری که با چند قطره اشک صورت می
کند  گونه تکلیفی برای او ایجاد نمی ھا ھیچ ھای خدا که اکنون دوستی آن هنفر از آفرید

آید، بھشتی را که به  خواھند بر می زیرا در دنیا نیستند و امر و نھی ندارند و چیزی نمی
وسیله به مقصود  دھند؟! آری، دشمنان اسالم ھم بدین دھند اما به بھانه می بھا نمی

ترین وجه یافتند. مگر مقصود دشمنان چه  کردند به آسان چه را آرزو می یدند زیرا آنرس
 وسیله بدان دست یافتند؟ بود که بدین

خواستند که در غالف باشد زیرا برق این شمشیر  شمشیر جھاد مسلمانان را می -۱
داخل کرد و فوج فوج مردم را  ھا را خیره می که با نور ھدایت قرآن ھمراه بود چشم

کردند. با بازکردن والیت آن  نمود. دشمنان در غالف بودن آن را آرزو می دین خدا می
چنانی و باب شفاعت این چنینی به مقصود خود دست یافتند و چه خوب دست یافتند! 

وسیله خود را از  روح سربازی و سلحشوری در راه دین را از مسلمین گرفتند و بدین
گاه در مقام  ان رھا کرده و آسوده خاطر ساختند آنمصیبت تسلط اسالم و مسلمان

 کنند. که ھنوز ھم می چه کردند چنان انتقام از اسالم برآمدند و کردند آن
مسلمانان را که ھرگز جرأت ارتکاب گناه و اشاعۀ فسق و فجور نداشتند در  -۲

به انواع ای اعمال مبتدعانه  نتیجه اعتماد و اطمینان به شفاعت اولیا با انجام پاره
مخصوصا شیعه در   که امروز کشورھای اسالمی گناھان بزرگ مبتال کردند به طوری

اعتنایی به نظامات و قوانینی که موجب آسایش جامعه است و در دین اسالم به  بی
بھترین صورت موجود و به شدیدترین وجه اجرای آن توصیه شده است. از اکثر ملل 

اعتناتر ھستند، و با سرعت  به قوانین موضوعۀ خود بیپرستان  دینان و بت عالم حتی بی
که در  مانندی در مخالفت با احکام به سوی ھالکت و نابودی رھسپارند. در حالی بی

 مذھب شیعه ھمیشه به تقوی توصیه و تاکید شده است. 
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چنانچه گفتیم این تعلیمات مغرضانۀ شیطانی و تبلیغات   در بین مذاھب اسالمی
ابلیسانه به علت وجود غلو و ُغالت در مذھب شیعه شدیدتر است زیرا  اساس سوء و بی

تر  از طریق این مذھب آسان زیرا ؛بواعث و دواعی در آن از سایر مذاھب بیشتر است
دور نمود و قاعدۀ مسلمه (تفرقه بینداز و آقایی   توان مسلمانان را از اتحاد اسالمی می

تاکنون دشمنان اسالم و کشورھای استعماری کن) را اجرا داشت. به ھمین منظور 
برند از پروریدۀ  ھا را برای تفرقه و جدایی مسلمانان به کار برده و می انواع کوشش

ھای استعماری و تشکیل مجالس استعماری و  علمای استعماری و نوشتن کتاب
ح و و تاکنون ھریک از مردان مصل .... چه برای منظور استعمار مفید است!! خالصه آن

اف برآمده و ککه درصدد ترمیم و اصالح این ش  فکر اسالمی دانشمندان روشن
وسیلۀ ھمان عّمال و ایادی  نزدیک کنند به  به وحدت اسالمی  اند مردم را قدمی خواسته

استعمار به صورت گوناگون مورد حملۀ علمای استعماری و گویندگان استعماری و 
ھا غالبا مؤثر واقع شده و آن مصلحین و  ملهاند و این ح ھای استعماری شده کتاب

ھای ایشان نتیجه بالعکس گرفته شده  دانشمندان دیر یا زود از بین رفته و از کوشش
تر کرده  اف را وسیعکاست، زیرا حریف چند برابر آن مصلح کوشش به کار برده و ش

 است. 

 سخن در شفاعت بود که منشأ غلو در بین مسلمین مخصوصا شیعیان است
مسألۀ شفاعت در امم گذشته و ادیان باطله سابقۀ تاریخی دارد و در مذاھب 

ھای خدایان یونان و کیش  ھای عجیب است تا افسانه خاموش که مملو از افساسه
پرستان حجاز و بابل در  و اخیرا بت ÷ زردشت و مذاھب قدیم مصر و آئین مسیح

و علت آن این بوده است  .تمام این مذاھب موضوع شفاعت ریشۀ عمیق داشته است
که پس از آنکه بشر معتقد به وجود خدای بزرگ شد و خدایان دیگر که ھنوز در صحنۀ 
عقاید و افکار مردم دارای مقامات عالیه و عرض اندام بودند ناچار ھریک پستی از امور 

ت نمودند!! و بشر در عباد دار بوده و شأنی از شؤون آفرینش را تدبیر می خلقت را عھده
و بندگی نسبت به خدایان دیگر ھمچنان خاضع و خاشع بود. از خدایی طلب باران 

دانست و برای رفع  ھای قحط و غال غضب او را به خود متوجه می کرد و در سال می
کرد، و از خدای دریا در بیم و ھراس بود و از جزر و مد و طغیان  ھا می خشم او قربانی

لب رضای او دختران زیبا را به عنوان عروس و طوفان آن وحشت داشت، و برای ج
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چنین خدایان جنگ و صلح ھر یک در  نمود. و ھم دریا با تشریفات خاص تقدیم می
مقام خاص خود موجب امید و بیم مردم بودند تا اینکه در مذھب زردشت که قدرت 

ری کون و صاِنع عالم به دو خدا (یزدا ن و خدایان تعدیل شده و تخفیف یافت و ُمَدبِّ
اھریمن) اختصاص یافت در این وقت خدایان دیگر از مقام خداوندی خود استعفا داده 

دادند و به جای خدای باران  امشاسپندانو جای خود را خالی کرده به فرشتگان و 
تشتر فرشتۀ باران پای به عرصۀ عمل نھاد و با آپوش اھریمن به نبرد پرداخت. و 

یک پست مخصوص خود را تحویل گرفته مشغول چنین فرشتگان مھر، امرداد، ھر ھم
 .رتق و فتق امور عالم شدند

افسانه یونانیان دربارۀ خدایان نیز در نتیجه گسترش آراء فالسفۀ آن سرزمین جای  
خود را به عقول عشره و افالک تسعه سپرد و آن خدایان و این فرشتگان و آن عقول و 
افالک با اینکه در اثر اعتقاد بشر به خدای بزرگ از مقام استقالل و استبداد خود نازل 

زرگ قرار گرفتند اما ھمچنان در مقام اختصاصی خود شده در تحت ریاست خدای ب
دارای نوعی استقالل بودند زیرا افسانۀ یونانیان مصدر اول و صادر نخستین را در 

ای از تجرد و استعالء قرار داده بود که شأنش اجل از آن بود که به امور پست  درجه
یات را درک کند. لذا خلقت و رزق و اماته و احیاء و سایر شئون آفرینش پرداخته جزئ

این امور ناچیز به فرشتگان و امشاسپندان و خدایان کوچک یا واسطه و شفعاء واگذار 
شد تا به وسیلۀ اینان از خدای بزرگ خواسته شود لذا انسان نادان ھمواره از اقبال و 

جاھلیت و در   از موضوع شفاعت فرشتگان در عرب اعراض آنان امیدوار و ھراسان بود،
اند که  اند حملۀ عرش چھار فرشته نیز اثری از آن باقی است چنانکه گفته  ر اسالمیاخبا

وأن الذي يف صورة رجل هو الذي يشفع لبني آدم يف «ھر یک بصورت یکی از جاندارن است 

(بلوغ األرب، الوسی  »أرزاقهموأرزاقهم، وأما الذي يف صورة نرس فهو الذي يشفع للطري 
ای است که برای  ای که به صورت مردی است او فرشته تهآن فرش«). یعنی: ۲/۲۵۳

س است ککند و آن فرشته که به صورت کر فرزندان آدم و روزی آنان شفاعت می
 ». کند ای است که برای پرندگان و روزی آنان شفاعت می فرشته

پیدایش رژیم پادشاھی  ؛پس مسألۀ شفاعت فرشتگان در ادیان گذشته سابقه دارد
در میان بشر و ایجاد دستگاه سلطنت و ریاست و تقرب و تبعد افراد به رؤسا و 

جا کشید که کسانی  پادشاھان و پاداش و کیفر نیکوکاران و بدکاران کم کم کار را بدان
گرفتند به نزدیکان و خویشان و  که مورد غضب سلطان و رئیس طائفه و قبیله قرار می
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بردند و از عزت و آبروی آن عزیز استفاده کرده  ص سلطان و رئیس پناه میعزیزان شخ
ماندند. قھرا محبت آن شخص عزیز و شفیع   از غضب و خشم شاه و رئیس مصون می

گرفت و او را اکرام و انعام نموده برای روز مبادای خود  در قلب مشفوع له قرار می
عت انس و عادت به دربار سالطین نمود. پس در حقیقت منشأ اعتقاد شفا ذخیره می

تواند شخص  گلی و مقرب در پیشگاه شاه می دیدند یک سو جبار آن روزگار بود که می
 مجرم سرتاپای گناه را از کیفر پاک و از عزیزان درگاه کند!!

عین این عقیده در متدینین پیدا شده و خدایان کوچک با امشاسپندان یا بتان یا 
ا نیز داری ھمان عزت و احترام در پیشگاه خدای بزرگ فرشتگان یا پیغمبران ر

پنداشته و تصور کردند که در ھنگام نزول بال و بروز قحطی باید اینان را در دربار 
 پروردگار به شفاعت وادارند تا آن بلیه و سختی از ایشان برداشته شود. 

وز مسألۀ معاد این شفاعت در وھلۀ اول برای امور دنیوی و اصالح کار معاش بود و ھن
به میان نیامده بود خصوصًا در اعراب جاھلیت که مسألۀ شفاعت خدا بود و آنان بتان 

ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ گفتند: پنداشتند و می  خود را فقط شفعایی در نزد خدا می َّ�﴾ 
معتبر در علت که در تواریخ  . چنان»عان ما ھستندینان در نزد خداوند شفیا« ]١٨ونس: ي[

پرستش بت در اعراب جاھلیت چنین آمده است که عمرو بن لحی که از اشراف جاھلیت 
جا  که از سرزمین بلقأ باراضی مآب آمد عمالیق در آن بود از مکه به سوی شام آمد ھمین

ما هذه األصنام التي «پرستند به ایشان گفت:  بودند مشاھده کرد که آنان بتانی را می

هذه أصنام «پرستید چه چیز است؟ به او گفتند:   را که شما می  این اصنامی »نأراكم تعبدو

ھا  گفتند: اینان بتانی ھستند که ما از آن »نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنرصها فتنرصنا
کنند.  خواھیم ما را یاری می بارانند و از آنان یاری می کنیم برای ما می طلب باران می

دھید که به سرزمین عرب ببرم تا او  عمرو بن لحی به ایشان گفت: آیا به من صنم را نمی
وی آن را به مکه آورده نصب  را عبادت کنند لذا به او بتی دادند که نامش ھبل بود. پس
 .)١(کرد و مردم را امر کرد که او را عبادت کرده تعظیم نمایند

تا جایی که از پیغمبر خدا ھم توقع آن را داشتند که شفاعت بتان را تصدیق نماید 
ن إ«که جاست  ای از این توقع بی چنانکه داستان غرانیق نمونه وإنَّ  یالغرانيق العلهنّ

 .٢ج ١٨٨البدایة والنھایة ص  - ١ج  ٨٢سیره ابن ھشام ص  - ١
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نَّ ل تَهُ ىشفاعَ جتَ ْ اما این شفاعت ھر چه بود برای امور دنیوی و اصالح امر معاش بود  »رتُ
پرستان به آخرت ایمان نداشتند که از بتان شفاعت نجات از  زیرا اعراب جاھلیت و بت

) ۱۹۸عذاب و دخول بھشت را خواستار شوند. و چنانکه آلوسی در (بلوغ األرب ص
مقصورة علی إنكار البعث وجحد إرسال شبهات العرب كانت «نویسد:  آورده است می

اش منحصر بود: اول مسألۀ بعثت  عرب در مسأله دین به دو چیز شبھه«یعنی:  ».الرسل
. چنانکه آیات بسیاری در قرآن »و انگیزش روز رستاخیز بود، و دوم انکار ارسال رسل

شاھد این دعوی و مبّین این معنی است که آنان اصال اعتقاد به حیات بعد از مرگ 
داد که پس از زندگانی این جھان بشر حیات  نداشتند و پیغمبر خدا را که خبر می

ٰ  نَُدلُُّ�مۡ  َهۡل ﴿گفتند:  پایان در پی دارد مسخره کرده می دیگری بی  نَّبُِئُ�مۡ يُ  رَُجلٖ  َ�َ
قٍ  ُ�َّ  ُتمۡ ُمّزِ�ۡ  إَِذا خواھید شما را  آیا می«یعنی:  ]٧ سبأ:[ ﴾٧ َجِديدٍ  قٖ َخلۡ  َلِ�  إِنَُّ�مۡ  ُمَمزَّ

. و »شوید دھد که چون ریزه ریزه شدید باز آفریده می راھنمائی کنم به مردی که خبر می

 مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ يُۡ�ِ  َمن﴿گفتند:  ھای مردگان را آورده و می استخوان صدر حضور پیغمبر 
که پوسیده  کند در حالی ھا را زنده می چه کسی این استخوان« ]٧٨س: ي[ ﴾٧٨ َرِميمٞ  َوِ�َ 

ءَِذا﴿ .»است؟
َ
ءِنَّا ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ

َ
وَ  ١٦ ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

َ
ٓ  أ  ٱ ُؤنَاَءابَا

َ
لُونَ ۡ�  ﴾١٧ وَّ

گر یم، بار دیو استخوان مبّدل شد کم و به خایُمرده ما کا ھنگامی یآ« ]١٧-١٦الصافات:[
و از اشعار معروف  »گردند)؟! ن ما (بازمییا پدران نخستیم شد؟! یخته خواھیبرانگ

 . »حيات ثم موت، ثم نرش، حديث خرافة يا أم عمرو«گفتند:  آنھاست که می
ت که اس »ُقسُّ ْبُن ساِعَدة« ،که از عرب ایمان به بعث داشته است و اول کسی

بوده  صو او معاصر رسول الله ».وهو أول من آمن بالبعث من أهل اجلاهلية«اند:  گفته

هو الذي  ج ألنّ رسولَ اهللاِ«است چنانکه جاحظ در کتاب البیان والتبیین گفته است: 

ه عىل مجله بعُكاظ وموعظتَه، وهو الذي رواهُ لقريشٍ والعرب،   كالمَ قسّ بن ساعدةَ وموقفَ وَ رَ

ر من تصويبه نه وأظْهَ سْ جبَ من حُ و او تنھا کسی بوده است که چنین  ».وهو الذي عَ
 ای در جاھلیت شھرت ندارد. دیگر چنین عقیده یای داشته است و از کس عقیده

عراب کسی اعتقاد به آخرت نداشته که در آن مسألۀ شفاعت از پس در میان ا
گناھان را پیش بیاورد. چون چنین کسانی اعتقاد به آخرت نداشته لذا شفاعت اخروی 

خواستند بلکه فقط در امور زندگی و شئون حیات را از آنان  را ھم از معبودان خود نمی

 



 ٢٧٥    بحث شفاعت -٣

رشتگان باد و باران توقع ترحم و خواستار بودند چنانکه زردشتیان از امشاسپندان و ف
که سخن از  ÷خواستند فقط در مذھب مسیح  شفاعت در امر باد و باران را می

حیات بعد از مرگ و دخول در ملکوت آسمان بود مسألۀ شفاعت جنبۀ دیگری گرفت. و 
 شاید افراد نادری نیز از مذاھب دیگر بودند.

داند  و موقوف به اذن خدا میپس آیات شفاعت که در قرآن است و آن را منوط 
بسیاری از آن مرتبط به ھمین شفاعت در امر معیشت است که در امم گذشته 

سوره  ۲۵۵مخصوصًا در جاھلیت محیط نزول قرآن سابقه داشته است مانند آیۀ شریفه 

ِيٱ َذا َمن﴿فرماید:  بقره که می ه بدون کسی است کچه « ﴾ۦۚ نِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ �َشۡ  �َّ

ُ ﴿که ما قبل آن این جملۀ شریفه است: » ند؟کشگاھش شفاعت یم او در پکح  ِ�  َما ۥ�َّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
 ».ن است، از آن اوستیچه در زم ھا و آن آنچه در آسمان« ﴾ِض �ۡ�

يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿وما بعد آن 
َ
نده آنان را یگذشته و [حال و] آ« ﴾َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

که معلوم است اصًال سخنی از آخرت نیست تا شفاعت آن منظور باشد. و » داند می

ِذُ ﴿فرماید:  سوره یس که می ۲۳ھمچنین آیۀ شریفه  َّ�
َ
 نِ يُرِدۡ  إِن َءالَِهةً  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن َء�

آیا من «یعنی:  ]٢٣س: ي[ ﴾٢٣ يُنقُِذونِ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  َ�ّ�ِ  نِ ُ�غۡ  �َّ  بُِ�ّٖ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ
غیر از خدا خدایانی را گیرم که اگر خدای بخشنده برای من بدی را بخواھد شفاعت آنان 

سوره یونس که  ۳و نیز آیۀ شریفه  »چیزی را از من کفایت نکند و مرا از او نرھانند

ُ ٱ َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿فرماید:  می ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َض �ۡ�

َ
 َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

 ٱ يَُدبِّرُ  ِش� َعرۡ لۡ ٱ
َ
ۖ مۡ ۡ� ٰ  ۦۚ نِهِ إِذۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  َشفِيعٍ  ِمن َما َر ُ ٱ لُِ�مُ َ� ۚ �ۡ ٱفَ  َر�ُُّ�مۡ  �َّ فََ�  ُبُدوهُ

َ
 أ

ُرونَ   ھا و زمین را در شش روز آفرید ھمان پرودگار، آسمان«یعنی:  ]٣ونس: ي[ ﴾٣ تََذكَّ
ای نیست مگر  کند ھیچ میانجی و واسطه یپس بر عرش استیال یافت او خود تدبیر امور م

سوره سجده که  ۴. و آیۀ شریفه »به اذن او؛ پروردگارتان خداست پس او را بپرستید

ُ ٱ﴿:فرماید می ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

َ
 َ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

فََ�  َشِفيٍع�  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ۦُدونِهِ  ّمِن لَُ�م َما ِش� َعرۡ لۡ ٱ
َ
ُرونَ  أ و آیات دیگر؛ که  )١(﴾٤ َ�َتَذكَّ

در این آیات شریفه نفی شفاعت از تدبیر امور آسمان و زمین و ضرر و نفع رسانیدن 

ھاست در شش روز آفرید آن  را که در میان آنچه  ھا و زمین و آن خداوند کسی است که آسمان« -١
 »پذیرید؟ ای ندارید. آیا پند نمی کننده گاه بر عرش استوا نمود. جز او ھیچ دوست و شفاعت
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ای که  و واسطه کند یعنی ھمان شفاعت شفیعان بدون اذن پروردگار جھان می
و تابعین فالسفه از عقول عشره و مردم جاھلیت از بتان و  امشاسپندانزردشتیان از 

ای از امر خلقت به  نماید که پاره فرشتگان انتظار داشته، قرآن کریم خود تصدیق می
دھد که:  گرد چنانکه امر موت را به ملک الموت نسبت می توسط فرشتگان انجام می

ٰ َ�َتَوفَّ  قُۡل ﴿ لَُك  ُ�مٮ ۡ ٱ مَّ ِيٱ تِ َموۡ ل َّ�  َ  ﴾١١ َجُعونَ تُرۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  بُِ�مۡ  ُوّ�ِ
بگو: (ای محمد) که فرشتۀ مرگی که به شما گماشته شده است جان «یعنی: ] ١١[السجدة:

تۡ ﴿یا جملۀ: ». گیرد شما را می یعنی:  ]٦١[األنعام:  ﴾٦١ ُ�َفّرُِطونَ  َ�  وَُهمۡ  رُُسلَُنا هُ تَوَ�َّ
ی امور را ا هو تدبیر پار». کنند  ستانند و کوتاھی نمی گاه فرستندگان ما او را جان می آن«

ۡ ٱفَ ﴿دھد:  به فرشتگان نسبت می ٰ ل مۡ  تِ ُمَدبَِّ�
َ
قسم به «یعنی:  ]٥[النازعات:  ﴾٥ �رٗ أ

یعنی:  ]١٠[االنفطار: ﴾١٠ ِفِظ�َ لََ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �نَّ ﴿ ».فرشتگانی که تدبیرکنندگان امورند

ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  إِن﴿»آینه نگھبانانی است شما ھر ھمانا بر« َّمَّ  ]٤[الطارق:  ﴾٤ َحافِٞظ  َهاَعلَيۡ  ل
کدام اینان بدون اذن  و از این قبیل، اما ھیچ». بر ھر نفس البته نگھبانی است«یعنی: 

گونه تصرفی  را ھیچپروردگار جھان در کون و مکان تصرفاتی ندارند و بسیاری از آنان 
 فرماید:  سوره النجم می ۲۷در امر خلقت و غیر آن نیست، چنانکه در آیه 

لَكٖ  ّمِن َوَ�م﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ ن دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  ِ� ُ�غۡ  َ�  تِ َ�
َ
  أ

ۡ
ُ ٱ َذنَ يَأ  لَِمن �َّ

 ٓ ھا ھستند لیکن  فرشتگانی که در آسمان و ای بسا«یعنی:  ]٢٦[النجم:  ﴾٢٦ َ�ٰٓ َوَ�رۡ  ءُ �ََشا
ی ایشان سودی ندارد جز اینکه خدا برای ھر کس که بخواھد و بپسندد ا هشفاعت و واسط

را در  پرستان است که در آیات قبل عقیده آنان و این آیه ناظر به ھمان بت». اجازه دھد
مت کرده ند مذا هخصوص پرستش فرشتگان که صورت آنان را به شکل بتان در آورد

فََرَء�ۡ ﴿فرماید:  می
َ
ٰ ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  َت ل�َّ  ٱ �َّاِ�َةَ ٱ ةَ َوَمَنوٰ  ١٩ ُعزَّ

ُ
لَُ�مُ  ٢٠ َرىٰٓ خۡ ۡ�

َ
َكرُ ٱ �  َوَ�ُ  �َّ

 ٱ
ُ
» عّزی«و » الت«ا به یآ« ]٢٢-١٩[النجم:  ﴾٢٢ ِضَ�ىٰٓ  َمةٞ قِسۡ  اإِذٗ  َك تِلۡ  ٢١ نَ�ٰ ۡ�
ن ید و او دختر؟ ایا شما پسر داری[چه؟]آ .ارزش بی]  ن [بتیسوم» منات«د؟ و به یا ستهینگر

. و نیز مربوط به شفاعت عامه و استغفاری است »دادگرانه استیم بی] آن گاه تقس می[تقس
کند مگر آن فرشته  که نفی شفاعت از فرشتگان می کنند بعد از آن  که فرشتگان می

 فرماید: در دنبال آن میمأذون یا آن کسی که خدا برای او امری را بخواھد و بپسندد 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ونَ  ِخَرةِ �ٱب ۡ ٱ لَيَُسمُّ  ٱ ِمَيةَ �َسۡ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل
ُ
یعنی:  ]٢٧[النجم: ﴾٢٧ نَ�ٰ ۡ�
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و ». نامند اصًال ایمان به آخرت نداشتند پرستان که مالئکه را به نام دختران خدا می این بت«

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ إِ�َّ  يُرِدۡ  َولَمۡ ﴿فرماید:  ھمین سوره می ۲۹به فرمایش آیۀ   ]٢٩[النجم:  ﴾٢٩ َيا�ُّ

، پس شفاعت اخروی را از آنان انتظار »خواستند اینان جز زندگی دنیا چیزی نمی«
توانند شفاعت کنند. خدای متعال  کردند که آنان در زندگی دنیا می نداشتند و خیال می

تواند در امر دنیا و  کس بدون اذن او نمی نماید که ھیچ نیز آنان را از این عقیده مذمت می
کند که اینان غیر خدا را  سوره زمر نیز ایشان را مذمت می ۴۳آخرت دخالت نماید در آیۀ 

مِ ﴿فرماید:  ند و میا هشفیع گرفت
َ
ْ ٱ أ َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ َّ�  ٓ ۚ ُشَفَعا َولَوۡ  قُۡل  َء

َ
ْ  أ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  َ�نُوا

ِ  قُل ٤٣ قِلُونَ َ�عۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َّ َ�ٰ ٱ ّ�ِ ۖ َ�ِيعٗ  َعةُ لشَّ ُ  ا َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  ِض� �ۡ�

ھا  ا (از آنیاند؟! به آنان بگو: آ عانی گرفتهیر از خدا شفیا آنان غیآ« ]٤٤-٤٣[الزمر:  ﴾٤٤
بگو:  ھا نباشد؟! و شعوری برای آن کزی نباشند و دریچ کد) ھر چند مالیطلب میشفاعت 

ن از آن اوست و سپس ھمه یھا و زم ت آسمانیمکرا) حایتمام شفاعت از آن خداست، (ز
یعنی: غیر خدا را نباید شفیع گرفت زیرا ملک آسمان و  »گردانند! شما را به سوی او بازمی

 ُذكِرَ  �َذا﴿فرماید:  زمین از آن اوست و کس دیگر را در آن تصرفی نیست و بال فاصله می
ُ ٱ زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  �َّ

َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِينَ ٱ ُذكِرَ  �َذا ِخَرةِ� �ٱب  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ

ونَ َتبۡ �َسۡ  َ�ٰ ٱ فَاِطرَ  للَُّهمَّ ٱ قُلِ  ٤٥ ِ�ُ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ  ِض �ۡ� َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمَ َ� نَت  َدةِ لشَّ

َ
 َ�ۡ�َ  ُ�مُ َ�ۡ  أ

ْ  َما ِ�  ِعَبادِكَ  که خدا به  ھنگامی«یعنی:  ]٤٦، ٤٥[الزمر:  ﴾٤٦ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
که  گیرد اما ھنگامی آورند می که به آخرت ایمان نمی ھای کسانی ش یاد شود دلا یگانگی

معبودانی جز خدا مذکور شوند در این ھنگام آنان شادمان گردند، بگو: خداوندا، ای پدید 
چه [از  ان بندگانت بر سر آنیتو خود در مھا و زمین، دانای نھان و آشکارا،  آورنده آسمان

. در این آیات شریفه به خوبی »ردکردند، داوری خواھی ک ] اختالف می د و عباداتیعقا
پرستان از برای شفعاء خود قائل ھستند در امور دنیوی  روشن است که شفاعتی که بت

 :فرماید است و آنان اصًال اعتقاد به آخرت نداشتند، و آن شفاعت را قرآن نفی کرده می

ِ  قُل﴿ َّ َ�ٰ ٱ ّ�ِ ۖ َ�ِيعٗ  َعةُ لشَّ ُ  ا َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
بگو: شفاعت سراسر از «] ٤٤[الزمر: ﴾ِض �ۡ�

دارد که ملک و  که معلوم می ».اوست ن از آِن یھا و زم ی آسمانیروا خداست. فرمان آِن 
ھاست و کسی را در ملک او  ننده آنیملکوت آسمان و زمین به دست خدا بوده زیرا او آفر

حق فضولی نیست و چیزی از غیر او خواستن شرک است و ھر که ھر چه بخواھد و 
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پرستان به وجود ارواح بعد از مرگ  انتظار داشته باشد باید فقط از خدا بخوھد اگر ھم بت
قائل بودند به حساب و کتاب و ثواب و عقابی قائل نبودند تا نیازمند شفاعت باشند. پس 

ھا منحصر به امور دنیوی بوده که خدا آن را نفی و یا موکول و  فاعت در مذھب آنش
فرماید که اگر مالئکه ھم دستی در تدبیر امور دارند به اذن  موقوف باذن خود می

پروردگار است که خدای دو جھان آن امور را به ایشان واگذار کرده است و آنان تنھا بر 
 نند. ک یای از امور م یر پارهامر و اذن و حول و قوه او تدب

شود که شفاعت کسی را درباره کسی  ای یافت نمی در قرآن مجید ھیچ آیه و جمله
دیگر در روز قیامت قائل باشد! بلکه آیات قرآن عموما نفی شفاعت و کفایت کسی از 

 نماید چنانکه: برای دیگری در عذاب اخروی می

وۡ  َعن ً� َموۡ  ِ� ُ�غۡ  َ�  مَ وۡ يَ ﴿فرماید:  از سوره دخان می ۴۱در آیۀ  -۱  ُهمۡ  َوَ�  ا ٗٔ َشۡ�  ٗ� مَّ
ونَ  روزی که ھیچ دوستی از دوستی چیزی را کفایت نکند و نتوانند «یعنی:  ﴾٤١ يُنَ�ُ

 .»ایشان را یاری کنند

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: می ۴۸ ۀآی ،بقره ۀدر سور -۲  ا ٔٗ َشۡ�  ٖس �َّفۡ  َعن ٌس َ�فۡ  زِيَ�ۡ  �َّ  امٗ يَوۡ  �َُّقوا
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  لٞ َعدۡ  َهاِمنۡ  َخذُ يُؤۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ  َوَ�     .)١(﴾٤٨ يُنَ�ُ

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  می ۲۵۴بقره آیۀ  ۀو در سور  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ  ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  ِممَّ

ن لِ َ�بۡ  ّمِن
َ
  أ

ۡ
ۗ َشَ�ٰ  َوَ�  ُخلَّةٞ  َوَ�  �ِيهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ ٰ لۡ ٱوَ  َعةٞ ٰ ٱ ُهمُ  فُِرونَ َ� ﴾ ٢٥٤ لُِمونَ ل�َّ

که  ایم پیش از آن چه روزی شما داده اید، انفاق کنید از آن که ایمان آورده ای کسانی«
باشد، و شفاعتی نیست، و کافران (به  روزی که در آن خرید و فروش نیست و دوستی نمی

نتیجه مغرور بودن به شفاعت بسا که مرتکب یعنی: در ». این حقیقت) ستمگارانند
ھایی که  معصیت شوند و به خویشتن ستم کنند، که در این آیه آب پاک به دست آن

ان است لیکن مؤمنان را از آن پرست کنند نفی شفاعت فقط دربارۀ کفار و بت تصور می
ندارند و برای خود که این معنی را باور  فرماید: آنان ریخته و تو گویی: می ،است ای بھره

رھاند، به این آیات کافر بوده و به  کنند که آنان را از عذاب الھی می شفیعی تصور می
 کنند. خود ظلم می

شود و) از دست کسی برای کس  و بترسید از روزی که (در آن به حساب ھمگان رسیدگی می « -١
گردد، و از کسی بالگردان و  نمی دیگری، چیزی ساخته نیست، و از او میانجیگری پذیرفته

 ».توانند کمک کنند شود، و کسی به یاری کسی برنمیخیزد و ھمدیگر را نمی جایگزین قبول نمی
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نِذرۡ ﴿فرماید:  سوره االنعام می ۵۱در آیۀ  -۳
َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن َ�َافُونَ  �َّ

َ
وٓ ُ�ۡ  أ ُ�َ ْ  إَِ�ٰ  ا

به وسیلۀ آیات «یعنی:  ﴾٥١ َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  َشِفيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ۦُدونِهِ  ّمِن لَُهم َس لَيۡ  َرّ�ِِهمۡ 
شوند بیم ده و  وحی کسانی را که خوف آن دارند که به جانب پروردگار خود محشور می

 .»بترسان که برای ایشان جز خدا دوستی و شفیعی نیست تا شاید پرھیزگار شوند

ن ۦٓ بِهِ  َوَذّكِرۡ ﴿ فرماید: می ۷۰ ۀآی ،و در ھمین سوره -۴
َ
 َكَسَبۡت  بَِما ُسۢ َ�فۡ  َسَل تُبۡ  أ

ِ ٱ ُدونِ  ِمن لََها َس لَيۡ  ٓ ِمنۡ  َخذۡ يُؤۡ  �َّ  لٖ َعدۡ  ُ�َّ  ِدۡل َ�عۡ  �ن َشِفيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  �َّ و به آن « ﴾َها
رده است از پاداش محروم که کچه (گناھی)  ] آن سی به [سزایک(قرآن) پند ده تا مبادا 

]  دنیای را به جای [رھان هیست و اگر ھر فدیعی نیجز خداوند دوست و شف شیشود. برا
. که در تمام این آیات نفی شفاعت کرده و جای طمع »شود خود دھد، از او گرفته نمی

خام برای کسی باقی نگذاشته است. و مخصوصًا مؤمنین را از مسألۀ شفاعت مایوس 
 کند.  می

که قرآن  شفاعت است آیاتی است که پس از آنآری، چیزی که دستاویز مدعیان 
شریفه  ۸۷نفی شفاعت کرده است کلمه (إال) استثناء در آن آمده است مانند این آیه 

ۡ ٱ َو�َُسوُق ﴿که درسوره مریم است:  َ�ٰ ٱ لُِكونَ َ�مۡ  �َّ  ٨٦ ادٗ وِرۡ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  رِِم�َ ُمجۡ ل  إِ�َّ  َعةَ لشَّ
َذَ ٱ َمنِ  که ھمین آیه ھم نفی شفاعت  در حالی ]٨٧-٨٦م: ي[مر ﴾٨٧ ادٗ َ�هۡ  لرَّ�ٱ ِعندَ  �َّ
شوند  رانیم و مالک شفاعت نمی سوی جھنم می مجرمین را به«فرماید:  کند زیرا می می

. و این عھد و پیمان اشاره به عھده و »که در نزد خدا پیمانی گرفته است مگر کسی
: -کند که یھود را مذمت می ھنگامی- ،فرماید میسوره بقره  ۸۰پیمانی است که در آیه 

﴿ ْ َنا لَن َوقَالُوا ٓ  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ يَّامٗ  إِ�َّ
َ
عۡ  ا� ۚ مَّ َذۡ  قُۡل  ُدوَدٗة َّ�

َ
ِ ٱ ِعندَ  ُ�مۡ � ُ ٱ لَِف ُ�ۡ  فَلَن ادٗ َ�هۡ  �َّ َّ� 

مۡ  ۥٓۖ َدهُ َ�هۡ 
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُونَ  أ گفتند که آتش ما را جز یھود «یعنی:  ﴾٨٠ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

اید؟ اگر  چند نخواھد رسید، بگو (ای محمد) آیا در نزد خدا پیمانی بدان گرفته  ایامی
دانید بر خدا  چنین باشد خدا پیمان خود را خالف نخواھد کرد. آیا چیزی که نمی

اید که ھر قدر شما جرم و گناه کنید  . یعنی: اگر با خدا چنین پیمانی بسته»گویید؟ می
وفا گیرید البته خدا در آن صورت به پیمان خود  از ھم مورد شفاعت و بخشش قرار میب

منقطع است. یعنی چنین چیزی نیست و خدا با  خواھد کرد!!. در حقیقت استثناء

ن﴿فرماید:  کسی چنین پیمانی ندارد. و شاید مراد عھدی است که می
َ
ْ َ�عۡ  �َّ  أ  ُبُدوا
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يۡ ٱ نِ  ٦٠....َنۖ َ�ٰ لشَّ
َ
 »دیو مرا بپرست.. .دیطان را نپرستیش« ]٦١-٦٠س: ي[ ﴾ُبُدوِ� �ۡ ٱ َوأ

ایم و در  اساسًا مسألۀ شفاعت به قدری مورد انکار قرآن است که چنانکه قبًال ھم گفته
پرستان نقل کرده  که خدای متعال از قول بت ھنگامی ۱۸سوره یونس آیۀ 

ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َوَ�ُقولُونَ ﴿فرماید می ُ�َنّ�ِ  قُۡل ﴿ فرماید: بالفاصله می ﴾�َّ
َ
 ونَ  ُٔ �

َ ٱ َ�ٰ ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
دھید به  آیا شما خدا را خبر می«یعنی:  )١(﴾ِض �ۡ�

. یعنی اصال خدا در ملک خود »ندارد  ھا و نه در زمین بدان علمی ه نه در آسمانکچیزی 
کند که شفعایی ھم در دربار او باشد. و این مثل و مانند آن  باور نمیچنین چیزی را 

است که کسی به شما خبر دھد که فالن کس یا جامه و خانه شما شریک است یا در 
اطالعی  یخانه شما فالن چیز یا فالن شخص است و شما با علم کامل از آن اظھار ب

گاه خدا مسأله شفاعت گرفتن  کند. آننمائید و گوینده آن را به نادانی فضوالنه مالمت 
گونه شفاعت را فضولی مالکانه و گستاخانه در ملک و ملکوت الھی  این ؛را شرک دانسته

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ فرماید: شمارد و در جواب می می منزه « ]١٨[يونس:  ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
چه  چنان» شوند ک قایل میچه مشرکان برای خدا در ملک او شری است و متعالی از آن

ای از ارباب مذھب درباره  اند. و پاره ُغالت شیعه چنین شفاعتی را در بارۀ امامان قایل
 روساء دینی خود معتقدند.

 که قبًال گفتیم این نفی علم از باب عدم تعلق علم به معدوم است.  چنان -١

 

                                           



 

 حقیقت شفاعت

ای از آیات شریفه قرآن شفاعت را موکول به اذن خدا کرده است البته دربارۀ  پاره
که خدا از ایشان راضی بوده باشد و این دسته تنھا مؤمنین ھستند که شفاعت  کسانی

 خاصی را دربارۀ آنان قائل است: 

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿د: یفرما سورۀ طه می ۱۰۹در آیۀ شریفۀ  ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ
َ
 َ�ُ  أ

در آن روز (روز قیامت) شفاعت ھیچ نفعی ندارد «یعنی:  ﴾١٠٩ ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َوَرِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ
. »که خدا بدان دستوری قبًال داده و گفتاری را دربارۀ او پسندیده باشد مگر برای آن کسی

سورۀ سبأ  ۲۳ و ۲۲(کلمۀ ال تنفع مضارع، ولی کلمۀ اذن ماضی است). و در آیۀ شریفه 

ْ دۡ ٱ ُقلِ ﴿د: یفرما می ِينَ ٱ ُعوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱ ِ�  َوَ� 

َ
َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  َوَ�  ٢٢ َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  ۥَ�ُ  َوَما كٖ ِ�ۡ  ِمن �ِيِهَما لَُهمۡ  َوَما ِض �ۡ�  َعةُ لشَّ

ذِنَ  لَِمنۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ 
َ
ٰٓ  ۥۚ َ�ُ  أ ْ  ُقلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ ْ  َر�ُُّ�ۡمۖ  قَاَل  َماَذا قَالُوا ۖ �َۡ ٱ قَالُوا  وَُهوَ  قَّ

که خدا برای او  ند مگر کسیک ینیز نفی شفاعت م که در این آیه ﴾٢٣ َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ
پندارید  یبگو: بخوانید کسانی را که م«دستور شفاعت داده باشد ترجمۀ آیه چنین است: 

ھا و نه در  ای را در آسمان جز خدا را (یعنی معبودان پنداری را)، آنان مالک سنگینی ذره
زمین نیستند و در آسمان و زمین شرکتی با خدا ندارند و برای خدا از آن معبودان 

ش اجازه داده یه براکسی کو شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر برای پشتیبانی نیست. 
ند: پروردگارتان چه گفت؟ یشان دور سازند، گویھا ه نگرانی را از دلکباشد. تا وقتی 

سورۀ الزخرف  ۸۶تا  ۸۴. یا در آیات شریفۀ »ند: حّق. و او بلند مرتبه بزرگ استیگو

ِيٱ َوُهوَ ﴿د: یفرما می ٓ ٱ ِ�  �َّ َما ٰ  ءِ لسَّ  ٱ َوِ�  هٞ إَِ�
َ
 َوَ�َباَركَ  ٨٤ َعلِيمُ لۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱ َوُهوَ  هٞۚ إَِ�ٰ  ِض �ۡ�

ِيٱ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥوَِعنَدهُ  َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�  ٨٥ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  لسَّ

ِينَ ٱ لُِك َ�مۡ  َوَ�  َ�ٰ ٱ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ ِ  َشِهدَ  َمن إِ�َّ  َعةَ لشَّ  ﴾٨٦ لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  قِّ �َۡ ٱب
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  و او خدایی است که در آسمان و در زمین خدای برآورنده حاجات است و حکیمی«یعنی: 
ھا است از  چه در میان آن ھا و زمین، و آن پس داناست و مبارک است آن؛ پادشاھی آسمان

شوند  یگردید و مالک شفاعت نم یاوست و در نزد اوست علم قیامت و به سوی او باز بر م
. یا »که گواھی به حق داده و دانا به آن بوده باشند غیر او را بخوانند مگر آنانی که کسانی

ْ ﴿ فرماید: یکه م ءسوره االنبیا ۲۸و ۲۶در آیۀ شریفۀ  َذَ ٱ َوقَالُوا  ۥۚ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  �ۗ َوَ�ٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ �َّ
كۡ  ِعَبادٞ  بَۡل  ِ  ۥبُِقونَهُ �َسۡ  َ�  ٢٦ َرُمونَ مُّ مۡ  وَُهم لِ َقوۡ لۡ ٱب

َ
ِ بِأ يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  ٢٧ َملُونَ َ�عۡ  ۦرِه

َ
 ِديِهمۡ �

یعنی:  ﴾٢٨ فُِقونَ ُمشۡ  ۦيَتِهِ َخشۡ  ّمِنۡ  َوُهم تََ�ٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إِ�َّ  َفُعونَ �َشۡ  َوَ�  َفُهمۡ َخلۡ  َوَما
پرستان گفتند: خدا فرزندی فرا گرفته است. پاک و منزه است خدا از چنین نسبت،  بت«

گیرند (یعنی قبل از  یھستند که به فرمان خدا پیشی نم  یگرامبلکه فرشتگان بندگان 
گری و  پردازند و میانجی یدھند) و ایشان به فرمان او به کار م یدستور خدا کاری انجام نم

که پسندیده باشد و با این حال از خوف پروردگار  نند جز دربارۀ کسیک یشفاعت نم
 . »ترسانند

فرشتگان است که در این آیات پس از اینکه آیۀ شریفه شرح صفات و اختصاصات 
شود و  یپروردگار جھان احاطۀ ذات اقدس خود را به ملکوت زمین و آسمان یادآور م

گاه شفاعت را  ند، آنک یخوانند ھیچ و پوچ معرفی م یکسانی غیر او را که مشرکین م
ام شفاعت که پسندیده خدا باشند و شھادت به حق داده باشند و در ھنگ درباره کسانی

نند حق ک یبه حدود وظایف شفاعت دانا باشند که از چه کس و در چه مورد شفاعت م
 دھد.  یشفاعت و استفاده از آن م

آید که شفاعتی در کار است ھر چند از آن پسندیدگان و گواھان  یاز این آیات بر م
برخوردار نند ک یھستند و به دستور او عمل م  که ھمواره از خدا خائف به حق و آنان

که در آیات قبل ثابت شد که اصًال در روز قیامت شفاعتی نیست.  خواھند شد. در حالی
آیا اختالف و تناقض در این مطلب نیست؟. اینک ما این مطلب را با راھنمایی قرآن 

 شاءالله.  دھیم، إن یکریم که مدد بخش عقل و وجدان سلیم است توضیح م
ای به  ر کتاب مجید آسمانی ما ھیچ آیه و اشارهکه قبًال ھم یادآور شدیم د چنان

شفاعت انسانی برای انسانی اعم از پیغمبر و غیر پیغمبر نیامده و آن را ثابت نکرده 
ی شفاعت آمده است اعم از نفی و اثبات دربارۀ بتان  است. و تمام آیاتی که در آن کلمه

ای از شئون خلقت و  رهکه خدایان مشرکین بودند یا فرشتگان که مدبر و متصرف درپا
کدام  باشد و این دو طائفه بتان و فرشتگان ھیچ یامور مأذونۀ آسمان و زمین ھستند م
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انسان نیستند که دربارۀ انسان شفاعت کنند پس با دقت و تأمل و تعمق در آیات 
شود که ھیچ انسانی برای انسانی شفیع نخواھد بود. تنھا از آیاتی که  یشریفه معلوم م

ن شفاعت انسانی را برای انسانی استنباط نمود آیاتی است که در آن مؤمنی توا یم
ند خواه آن مؤمن استغفار کننده پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر، ک یبرای مؤمنی استغفار م

شفاعت انسانی برای انسانی نیز ھمین است و بس! و حتی شفاعت فرشتگان ھم 
 آید. درباره زمینیان جزء استغفار نیست چنانکه می

و این معنی عالوه بر آنکه تشخیص عقل و وجدان و صریح آیات شریفۀ قرآن است 
که بعد از این خواھد آمد ان شاء الله؛ از متون روایت صحیحه و دقت در احادیث 

آید. مضمون این معنی در احادیث فریقین است که  یشریفه ھم به روشنی بدست م
)١(شفاعت ھمان استغفار است.

 ۳ 

گاھی از عقیدۀ اھل سنت و جماعت، مناسب می -١ حافظ بن احمد بینیم که نظر شیخ  جھت آ
 ی، حکمال
را راجع به شفاعت ذکر کنم تا در روشنایی آن عقیدۀ  -یکی از علمای اھل سنت و جماعت -

 اھل سنت راجع به شفاعت واضح گردد:
سنت  اھل دهیعق از ییفرازھانام  (که به فارسی به أعالم السنة المنشورةایشان در کتاب خود بنام 

خداوند متعال شفاعت [در روز «نویسد:  راجع به شفاعت می ، ترجمه شده است)و جماعت
قیامت] را در قرآن کریم چندین بار با قیدھا و شروط سنگین ثابت کرده است و خبر داده است 

  فرماید: که شفاعت ُملک خداوند است و کسی دیگر حق دخالت در آن را ندارد. آنجا که می

ِ  قُل﴿ َّ َ�َٰعةُ ٱّ�ِ  ».یکسره از آن خداست بگو شفاعت« .]۴۴لزمر: [ا ﴾َ�ِيٗعا لشَّ
شود؟ خداوند در قرآن آورده است که شفاعت تحت اراده و  اما اینکه شفاعت چه وقت واقع می

تواند  شود. یعنی ھرگاه که خداوند اجازه شفاعت را به شافعی بدھد، آن شافع می اذن او واقع می

ِيٱَمن َذا ﴿شفاعت کند.  کیست آن کس که جز به « .]۲۵۵[البقرة:  ﴾ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

شفاعتگری « .]۳[یونس:  ﴾ۦۚ َما ِمن َشفِيٍع إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡذنِهِ ﴿». اذن او در پیشگاھش شفاعت کند

لَٖك ِ� ﴿». جز پس از اذن او نیست َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�م ّمِن مَّ ن  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  لسَّ
َ
ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ

َذَن 
ۡ
ُ ٱيَأ ھایند [و]  و بسا فرشتگانی که در آسمان« .]۲۶[النجم:  ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ  �َّ

 ».شفاعتشان به کاری نیاید مگر پس از آنکه خدا به ھرکه خواھد و خشنود باشد اذن دھد

ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  َ�َٰعةُ لشَّ ٱتَنَفُع  َوَ� ﴿
َ
و شفاعتگری در پیشگاه او سود « .]۲۳[سبأ:  ﴾ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ

توانند شفاعت  و اما اینکه چه کسانی می». بخشد مگر برای آن کس که به وی اجازه دھد نمی

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢٨٤

شود، توانایی شفاعت نمودن نیز خاص  کنند، ھمانگونه که شفاعت بدون اذن خداوند واقع نمی
 فرماید:  ای الھی است که خداوند میاولی

ذَِن َ�ُ ﴿
َ
سخن نگویند مگر کسی که « .]۳۸[النبأ:  ﴾٣٨َوقَاَل َصَواٗبا  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ�َّ َ�َتَ�َُّموَن إِ�َّ َمۡن أ

َ�َٰعةَ ٱَ�ۡملُِكوَن  �َّ ﴿». [خدای] رحمان به او رخصت دھد و سخن راست گوید َذَ ٱإِ�َّ َمِن  لشَّ ِعنَد  �َّ
[آنان] اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب [خدای] « .]۸۷[مریم:  ﴾٨٧َ�ۡهٗدا  لرَّ�ٱ

 ».رحمان پیمانی گرفته است
اند که شفاعت شافعان  شود، خداوند بیان فرموده ی چه کسانی پذیرفته می و اینکه شفاعت درباره

 : فرماید باشد. ھمانگونه که می ضی میھا را شود که خداوند از آن فقط درباره کسانی واقع می

و جز برای کسی که [خدا] رضایت دھد شفاعت « .]۲۸[األنبیاء:  ﴾ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿

َ�َٰعةُ ٱ�َّ تَنَفُع  يَۡوَم�ِذٖ ﴿». کنند نمی ذَِن َ�ُ  لشَّ
َ
 .]۱۰۹[طه:  ﴾١٠٩قَۡوٗ�  ۥَورَِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

در آن روز شفاعت [به کسی] سود نبخشد مگر کسی را که [خدای] رحمان اجازه دھد و «
 ». سخنش او را پسند آید

شود. چونکه خود دربارۀ دیگران  دانیم که خداوند جز از اھل توحید و اخالص راضی نمی نیز می

ٰلِِمَ� ِمۡن َ�ِيٖ� َوَ� َشفِيٖع ُ�َطاُع ﴿فرماید:  می برای ستمگران نه یاری « .]۱۸[غافر:  ﴾١٨َما لِل�َّ

 ﴾١٠١َوَ� َصِديٍق َ�ِيٖ�  ١٠٠َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰفِعَِ� ﴿». است و نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد

تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة  َ�َما﴿». و نه دوستی نزدیک. در نتیجه شفاعتگرانی نداریم« .]۱۰۱ -۱۰۰[الشعراء: 
ٰفِعِ�َ ٱ ھا سودی  کنندگان به حال آن شفاعت از این رو شفاعت« .]۴۸[المدثر:  ﴾٤٨ ل�َّ

 ».بخشد نمی
کند و در روز قیامت در زیر عرش الھی به  نیز شفاعت می ص در حدیث آمده است که پیامبر

آورد. و  دھد، حمد الھی را به جای می برد و ابتدا آنگونه که خدایش به او یاد می خداوند سجده می
دھد که شفاعت نماید و]  کند تا اینکه خداوند [به او اجازه می اول شفاعت را شروع نمی

َسَك وََسْل «فرماید:  می
ْ
عْ  اْرَ�ْع َرأ ات برخیز و  از سجده« الحدیث. »...ُ�ْعَطْه، َوقُْل �ُْسَمْع َواْشَفْع �َُشفَّ

شود و شفاعت کن  شود و بخواه که آنچه بخواھی، به تو داده می گویی، شنیده می بگو که آنچه می
دھد که ایشان به ] خبر میصو سپس [پیامبر اکرم ». گردد... الحدیث که شفاعتت پذیرفته می

ْدِخلُُهُم « :فرماید کند بلکه می ی موحدان گناھکار شفاعت نمیبرای ھمه یکباره
ُ
ا، فَأ َ�يَُحدُّ يِل َحدًّ

سپس بر ». کنم ھا را وارد بھشت می گردد که آن ی مشخص برای من تعیین می اندازه« ».اجلَنَّةَ 
علیه)   تفق(م[ھای دیگر... تا آخر حدیث شفاعت.  برد به ھمین صورت گروه گردد و سجده می می

  ].۱۲۴-۱/۱۲۳مسلم  ، صحیح۱۸۴-۸/۱۸۳بخاری صحیح حدیث شفاعت، حدیثی طوالنی است. 
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َمْن قَاَل َال «چه کسی به شفاعت شما نزدیکتر است. فرمودند: «از ایشان پرسیدند:  سو أبوھریره 
ِبهِ 

ْ
، َخالًِصا ِمْن قَل ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
َال ِإَلَه ِإالَّ «قلبی حقوق  آن کس که از روی اخالص و حسن نیت. «»إِهل

هُ   .]»۲/۳۷۳احمد ومسند  ۱/۳۳بخاری [صحیح  ».را ادا نموده باشد» اللَّ
شفاعت چند نوع است وبزرگترین «کند:  سپس این عالم فرزانه، سوالی را با این عنوان مطرح می

که در است  ص بزرگترین شفاعت، شفاعت ُعظمای پیامبر«دھد:  و پاسخ می» ھا کدام است؟ آن
اند و خداوند  دھد. آن زمان که مردم ھمه در صحرای محشر ایستاده ھنگام برپایی قیامت روی می

 ص گیرد. این شفاعت خاص و ویژه پیامبر آید، صورت می برای قضاوت در میان بندگانش می
ھمانگونه که است و این فضیلت ھمان مقام محمود است که خداوند آن را وعده داده است. 

ُۡموٗدا ﴿ فرماید:می خداوند ن َ�ۡبَعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما �َّ
َ
که  است امید«. ]۷۹[اإلسراء: ﴾٧٩َعَ�ٰٓ أ

 ».پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند
اند  و این در حالیست که مردم از تنگی موقف و طوالنی شدن زمان و شدت نگرانی به ستوه آمده

اند، در این ھنگام برای اینکه خداوند آن وضعیت را فیصله دھد، از  و در عرق خود فرورفته
نمایند. ابتدا نزد آدم سپس نوح و ابراھیم و موسی و عیسی بن  شافعان درخواست شفاعت می

گوید: خودم! خودم! در نھایت به نزد پیامبرمان ھا می آیند که ھرکدام از آن می ‡مریم 

من انجام «یعنی » أنا هلا«فرماید: دھد و میآیند که ایشان این کار را انجام می می صمحمد
 تفصیالت آن در حدیث شفاعت در صحیحین و غیره آمده است.». ی آن کارمدھنده

ی بھشت ی بھشت است که اولین کس که دروازهدن دروازهشفاعت در گشونوع دوم شفاعت: 
این است. [ ص شود، امت محمد است و اولین امت که وارد آن می ص گشاید، محمد را می

 ]۳/۱۴۰احمد مسند  ،۱/۱۳۰مسلم صحیح شده است.  روایت سموارد از انس
شوند اما با این است، وارد آتش جھنم   شفاعت در حق کسانی که خداوند امر کردهنوع سوم: 

 ]۲۲۲ دیالمج : فتح. کرشوند. [شفاعت وارد آن نمی
اند. این شفاعت برای این است  شفاعت برای موحدینی است که وارد آتش جھنم شدهنوع چھارم: 

اند، بعد از شفاعت،  اند و به مانند زغال درآمده که از آن بیرون بیایند. آنان در آتش جھنم سوخته
دھند. پس ھمانگونه که دانه در زمین مرغوب و آبدار  گانی شست و شو میھا را در آب زند آن
 ]۱۱۷-۱/۱۱۲مسلم صحیح  ،۱۸۳ -۸/۱۷۹بخاری صحیح اشاره به: [آورند.  روید، دوباره سربرمی می

، صحیح ٤١، ص ٨[صحیح بخاری، جشفاعت در باال بردن درجات اقوامی از اھل بھشت. نوع پنجم: 
 ]٦٣٤ص ٢مسلم ج

نیست، بلکه ایشان در آن مقدم ھستند و پس از ایشان   ج نوع فقط مخصوص پیامبراین سه 
] و کودکان برای والدینشان به اذن خدای متعالانبیای دیگر الھی و مالئکه و اولیـاء و شھدا [

آیند، بدون شافع در سایۀ رحمت  کنند. سپس خداوند کسانی را که در شماره نمی شفاعت می
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چاپ کمپانی از امالی  ۱۹/۶۵که در حدیث شریفی که در بحار االنوار  چنان -۱

نِ آید: صدوق آورده است این معنی به صراحت بدست می انَ عَ لْوَ ِ بْنِ عُ نيْ نِ احلُسَ عَ

ائِهِ  نْ آبَ ادِقِ عَ ولُ اهللاِ‡الصَّ سُ الَ رَ : قَ الَ ْو : ص قَ
َ
ْهِر َما ِمْن ُمْؤِمٍن أ ِل ادلَّ وَّ

َ
ُمْؤِمَنٍة َمىَض ِمْن أ

 َوُهْم ُشَفَعاءُ 
َّ

ِقَياَمِة إِال
ْ
 يَْوِم ال

َ
ْو ُهَو آٍت إىِل

َ
ُمْؤِمنَِ� لَِمْن َ�ُقوُل يِف ُداَعئِِه:  أ

ْ
ِفْر لِل

ْ
ُهمَّ اغ

َّ
الل

 
ْ
ای نیست از اول روز زندگی بشر یا  یعنی: ھیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه .»ُمْؤِمَناتِ ـَوال

این موضوع در ضمن حدیث قبلی از برد. [ یرون آورده و به بھشت میخاص خود از جھنم ب
 ].۵/۵۳و ۲/۴۰۰و  ۱/۵در صحیحین آمده است. ھمچنین: مسند احمد  سابوسعید و ابوھریره

شفاعت در جھت تخفیف و کم کردن عذاب اھل دوزخ است که این شفاعت خاص نوع ششم: 
گیرد. ھمانگونه که در احادیث [امام  است و فقط در حق ابوطالب صورت می ص پیامبر اسالم

)، وصحیح ٤١٩ص ١١) و (ج٥٩٢ص ١٠[صحیح بخاری (جبخاری و] امام مسلم آمده است. 
 حکمی).(پایان سخنان شیخ حافظ بن احمد آل ». )]١٩٥ - ١٩٤ص ١مسلم (ج

شوند. [مسند احمد،  ھشت میشفاعت در حق کسانی که بدون حساب و کتاب وارد ب نوع ھفتم:
 سنن ترمذی، و سنن ابن ماجه و غیره، حدیث حسن].

 ھای دیگر شفاعت نیز در احادیث صحیح ثابت شده است.  و گونه

 ولی درک و فهم چند نكته راجع به شفاعت مهم و رضوری است:
اینکه ھر چند شفاعت در قیامت وجود دارد ولی ما حق نداریم که در این دنیا از شفیعان  اول

یکی از شفاعت کنند گان در قیامت است حال ما  صبخواھیم ما را شفاعت کنند. مثال پیامبر 
خداوندا، «بلکه باید چنین گفت: ». یا رسول خدا، مرا نزد خداوند شفاعت کن«نباید بگوییم: 

را در روز قیامت شفیع من قرار بده، یا خداوندا، مرا از شفاعت پیامبرت  صحمد پیامبرت م
این امر جایز و صحیح است زیرا مستقیمًا از خداوند متعال خواسته ». محروم مکن صمحمد 

 شود. می
اینکه ھر چند در قیامت شفیعانی وجود دارند (از انبیاء، اولیاء، شھدا و حتی کودکان)  نکته دوم

چ کدام از آنھا حق ندارند بدون اجازه و رضایت خداوند متعال شفاعت کسی کنند. خداوند ولی ھی

ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِۦ﴿فرماید:  متعال می ِي �َۡشَفُع ِعنَدهُ کیست که در نزد او، جز « ]٢٥٥[البقرة:  ﴾َمن َذا ٱ�َّ

ِ ﴿فرماید:  و می» به فرمان او شفاعت کند؟! َمِن ٱۡرتََ�ٰ وَُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِۦ َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ ل
و آنھا (شفاعت کنندگان)جز برای کسی که خدا راضی (به شفاعت برای « ]٢٨[األنبياء: ﴾ُمۡشفُِقونَ 

 ».کنند؛ و از ترس او بیمناکند او) است شفاعت نمی
بخواھیم بنابراین، نباید از شفاعت کنندگان درخواست شفاعت نمود بلکه باید از خداوند متعال 

 (ُمصحح) کنندگان قرار دھد. که از ما راضی گردد و ما را مستحق شفاعِت شفاعت
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گوید:  یبعد از این بیاید تا روز قیامت که آنان ھمان شفیعان ھستند که در دعا م اینکه

پس شفاعت مؤمنان در حق یکدیگر ھمان استغفاری  اللهم اغفر للمؤمنني والـمؤمنات
نند. استغفار برای چھل مؤمن در نماز شب یعنی شفاعت ک یاست که در بارۀ یکدیگر م

 ھل مؤمن.چبرای 
چاپ کمپانی از علل الشرایع وعیون اخبار الرضا  ۱۸/۲۸۵االنوار ایضا در بحار  -۲

َميِِّت «قال:  ÷ عن فضل بن شادان فيام رواه من العلل عن الرضا
ْ
ةِ ىلَعَ ال

َ
ال ِمُروا بِالصَّ

ُ
َما أ إِ�َّ

وْ 
َ ْ
ٍت ِمَن األ

ْ
ْم يَُ�ْن يِف َوق

َ
نَُّه ل

َ
َمْغِفَرةِ؛ ِأل

ْ
ُ بِال

َ
ُ َويِلَْدُعوا هل

َ
َفاَعِة �ِيِه لِيَْشَفُعوا هل  الشَّ

َ
ْحَوَج إىِل

َ
اِت أ

َ
ق

اَعةِ  َك السَّ
ْ
لَِبِة َواِالْستِْغَفارِ ِمْن تِل َفاَعُة لَِهَذا .َوالطَّ رِ�َد بَِها [أي الصالة ىلع امليت] الشَّ

ُ
َما أ ... إِ�َّ

م دَّ
َ
 َما ق

َ
َف َو اْحَتاَج إىِل

َ
ا َخل َ�َّ َ�مَّ ْد ختَ

َ
ِي ق

َّ
َعْبِد اذل

ْ
 ».... ال

اند به نماز خواندن بر میت تا  فرمود مؤمنین مأمور شده ÷ حضرت رضایعنی: 
برای او شفاعت کنند و به مغفرت و آمرزش دعا نمایند زیرا در ھیچ وقتی از اوقات این 

تر نیست و  مؤمن مرده به شفاعت و استغفار و طلب آمرزش از این ساعت محتاج
چه گذاشت دستش خالی مانده  از آنای که  مقصود از نماز، شفاعت است برای این بنده

 و اکنون محتاج است بدانچه از پیش فرستاده است. 
آری، چون آخرین روز از عمر دنیا و اولین روز او از عمر آخرت است و روزی است 

توانند حسن اعمال و اخالق او را در نظر بیاورند و برای  یکه مؤمنین زنده به خوبی م
ضرت ھم ھمین است. یعنی حسن اعمال او انگیزۀ او طلب آمرزش نمایند مقصود ح

 استغفار مؤمنین است برای او. 

مراد ـال«مرحوم طریحی در مجمع البحرین در ذیل کلمه شفع فرموده است:  -۳

بالشفاعة احلسنة الدعاء للمؤمنني، والشفاعة السيئة الدعاء عليهم، ويف حديث الصالة عىل 

ُمْسَتْضعَ «ميت: ـال
ْ
 ىلَعَ وَْجِه َو�ِْن اَكَن ال

َ
َفاَعِة ِمْنَك ال ُ ىلَعَ وَْجِه الشَّ

َ
اْسَتْغِفْر هل

َ
ُف ِمْنَك �َِسبِيٍل ف

يَة
َ

َوال
ْ
مراد از شفاعت حسنه دعا کردن در حق مؤمنین است و شفاعت «یعنی:  ».ال

سیئه نفرین کردن بر ایشان است. و در احادیث نماز بر میت آمده است که اگر آن 
شیعۀ کامل نبود در آن طریقی که تو ھستی پس برای او  میت مستضعف بود یعنی

. یعنی اگر شیعه نبود چون مسلمان »استغفار کن؛ به عنوان شفاعت نه به عنوان والیت
 .است پس به عنوان مسلمان بودن از او شفاعت کن
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 حدیثی ]٨٥: [النساء ﴾َحَسَنةٗ  َعةً َشَ�ٰ  َفعۡ �َشۡ  مَّن﴿در تفسیر صافی ذیل آیۀ شریفه:  -۴

آورده است که موید این معنی  ÷ از کافی از حضرت زین العابدین علی بن الحسین
 .است که شفاعت ھمان استغفار است

ھمان  ÷ از حضرت صادق باب الصلوة علی الـمیت ،من ال یحضره الفقیهدر  -۵
دیگر  حدیث طریحی را آورده است که شفاعت ھمان دعایی است که مؤمنان برای یک

 نند. ک یم
در روایت از  التکبیر والدعاء وشریف کافی باب الصلوة علی الـمؤمنین در کتاب  -۶

که فرمود: در نماز بر جنائز  ÷ اسماعیل بن عبدالخالق بن عبدالله از حضرت صادق
ا « :گویی می نِيَتَهَ الَ عَ ا وَ هَ َّ

لَمُ رسِ عْ ا تَ تَّهَ أَنْتَ أَمَ سَ وَ هِ النَّفْ ذِ لَقْتَ هَ مَّ أَنْتَ خَ هُ ا اللَّ افِعِنيَ فِيهَ يْنَاكَ شَ أَتَ

نَا عْ فِّ شَ خدایا تو این نفس را آفریدی و تو خود آن را میرانیدی و تو اعمال «یعنی:  .»فَ
ایم پس شفاعت ما را  سوی تو بعنوان شفاعت آمده دانی ما به ھان و آشکار او را مین

 ».بپذیر
در روایت از ثابت بن ابی القدام از  باب الصالة علی الـمستضعفو نیز در ھمین  -۷

ای نماز خواند و در آخر دعا این  آمده است که آن حضرت بر جنازه ÷ حضرت باقر
نَا فِيهِ «جمله را به خدا عرض کرد:  عْ فِّ شَ باً فَ جِ تَوْ سْ انَ مُ إِنْ كَ تِهِ فَ وْ دَ مَ عْ افِعِنيَ لَهُ بَ ئْنَاكَ شَ دْ جِ قَ وَ

انَ يَ  نْ كَ عَ مَ هُ مَ ْ رشُ احْ هُ وَ الَّ خدایا ما بعد از مرگ این شخص به عنوان شفاعت به «یعنی:  ».تَوَ
ایم پس اگر او مستوجب شفاعت است ما را در باره او شفیع قرار بده و او  جانب تو آمده

 ».را با آن کسی که دوست دارد محشور فرما
از  لـمیتکتاب الصلوة جواھر الکالم از من ال یحضره الفقیه باب الصَالة علی ادر  -۸

ةِ «روایت کرده است که فرمود:  ÷ حضرت باقر يَامَ مَ الْقِ وْ طِيَ يَ لِمٍ أُعْ سْ ئٍ مُ رِ ةَ امْ نَازَ بِعَ جَ نْ تَ مَ

... اتٍ اعَ فَ بَعَ شَ عالوه بر اینکه شفاعت او در دنیا است داللت بر تجسیم شفاعت او در  »أَرْ
 آخرت است.

ميِّت ـوالصالة عىل ال«فرماید:  می ۴۵ص  در تذكرة الفقها (ره)عالمه حلی  -۹

که نماز خواند بر میت ھمان استغفار است و استغفار ھمان شفاعت .»استغفارٌ وشفاعةٌ 
شود و حدیثی که مرحوم شھید اول در الذکری از حضرت  است که در دنیا انجام می

 



 ٢٨٩    بحث شفاعت -٣

كَ شفيعُك إىل اهللا«آورده است مؤید این حقیقت است که فرمود:  ÷ رضا امُ فال  أل إمَ

 کند. زبان تو با خدا مناجات می اززیرا امام نماز . »جتعل شفيعَك سفيهاً وال فاسقاً 
از کتاب المغازی  ۱/۱۱۸در کتاب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری  -۱۰

 «يقول:  ص سمعت رسول اهللا :قالمة محمد بن علی حسین از ابوالملیح بن اسا
َ

ال

ُ يَُص�ِّ ىلَعَ رَُجٍل 
َ

 َ�َفَر اُهللا هل
َّ

يَْشَفُعوَن �ِيِه إِال
َ
 ف

ً
ْرَ�ُعوَن رَُجال

َ
 صاز رسول الله «. یعنی: »أ

خواند که درباره او شفاعت  بر جنازه ھیج مردی چھل مرد نماز نمیفرمود:  شنیدم که می
 ». آمرزد کنند مگر اینکه خدا او را می

حق یکدیگر و شفاعت  احادیث در این باب که مشعر آن است که شفاعت مؤمنین در
گیرد، در آخرت  پیغمبر درباره امت ھمان استغفار است که در ھمین دنیا صورت می

شود بسیار است که ما به ھمین ده مورد اکتفا  مجسم و مشفوع له از آن منتفع می
کردیم و اتفاقا در کتب عامه ھم اینگونه احادیث موجود است و ما برای نمونه چند 

بخشد ھمین شفاعتی  یقین شود که شفاعتی که در آخرت نفع می آوریم تا حدیث می
 ید.آ که می شود که مستحق آن است چنان است که در دنیا در باره شخصی انجام می

 اینک احادیثی که در این معنی در کتب عامه [اھل سنت وجماعت] است. 
آورده است که  صاز ابن عباس از پیغمبر خدا  ۳/۵۳در صحیح مسلم  -۱

وَن «حضرت فرمود:  آن
ُ
 �رُْشِ�

َ
 ال

ً
ْرَ�ُعوَن رَُجال

َ
َما ِمْن رَُجٍل ُمْسلٍِم َ�ُموُت َ�َيُقوُم ىلَعَ َجَناَزتِِه أ

َعُهْم اُهللا �ِيهِ   َشفَّ
َّ

گاه بر  ھیچ مرد مسلمانی نیست که بمیرد و آن«یعنی:  .»باهللاِ َشيًْئا إِال
اند بایستند جز اینکه خدا ایشانرا  هجنازۀ او چھل نفر مردیکه چیزی را با خدا شریک نگرفت

 ».گرداند دربارۀ آن میت شفیع می

روایت کرده  لاز عائشه .باب فضل من صلی عليه مائة ۴/۶۲در سنن نسائی  -۲

ْن «فرمود:  صاست که رسول الله 
َ
ُغوَن أ

ُ
ٌة ِمْن الُمْسلِِمَ� َ�ْبل مَّ

ُ
ْيِه أ

َ
َما ِمْن َميٍِّت يَُص�ِّ َعل

ُعوا �ِيهِ يَُ�ونُوا   ُشفِّ
َّ

ای نیست که بر او در حدود صد  ھیچ مرده«یعنی:  .»ِمائًَة �َْشَفُعوَن إِال

 ».نفر نماز گذارند که شفاعت نمایند جز اینکه شفاعت ایشان دربارۀ او پذیرفته است
َما ِمْن «فرمود:  صخدا . پیغمبر۴/۶۲و در سنن نسائی  ۳/۵۳در صحیح مسلم  -۳

ُعوا �ِيهِ َميٍِّت يَُص�ِّ عَ   ُشفِّ
َّ
ْن يَُ�ونُوا ِمائًَة �َْشَفُعوَن إِال

َ
ُغوَن أ

ُ
ُمْسلِِمَ� َ�ْبل

ْ
ٌة ِمَن ال مَّ

ُ
ْيِه أ

َ
معنی  ».ل

 ھمان مضمون حدیث فوق است.
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نَُّه «ی روایت است که گفت: یایضا در سنن نسا -۴
َ
َملِيِح ىلَعَ َجَناَزٍة َ�َظَننَّا �

ْ
بُو ال

َ
َص�َّ بَِنا أ

َملِيحِ 
ْ
بُوال

َ
اَل أ

َ
َْحُسْن َشَفاَ�ُتُ�ْم. ق

ْ
ُ�ْم َوتل

َ
�ِيُموا ُصُفوف

َ
ْيَنا بِوَْجِهِه َ�َقاَل: أ

َ
َبَل َعل

ْ
�
َ
أ
َ
َ ف ربَّ

َ
ْد ك

َ
: ق

هَ  مَّ
ُ
ِ� َ�ْبُد اهللاِ َوُهَو اْ�ُن َسلِيٍط َ�ْن إِْحَدى أ

َ
ث ُمْؤِمنَِ� َوِ�َ َمْيُمونَُة َزْوُج انلَّيِبِّ َحدَّ

ْ
 صاِت ال

ِ� انلَّيِبُّ  ْخرَبَ
َ
ْت: أ

َ
ال

َ
ُت  صق

ْ
ل
َ
َسأ

َ
ُعوا �ِيِه، ف  ُشفِّ

َّ
ٌة ِمْن انلَّاِس إِال مَّ

ُ
ْيِه أ

َ
اَل: َما ِمْن َميٍِّت يَُص�ِّ َعل

َ
ق

ْرَ�ُعونَ 
َ
ِة َ�َقاَل أ مَّ

ُ ْ
َملِيِح َ�ْن األ

ْ
بَا ال

َ
 نیز آمده است. ۶/۳۳۱در مسند احمد ص این حدیث . »أ

و ھمچنین در صفحات  ۱/۲۷۷و در مسند احمد  ۴۷۷در سنن ابن ماجه ص  -۵
َك «جلد ششم ۲۳۱و  ۹۷و  ۴۰و  ۳۲و  ۲۶۶

َ
اَل: َهل

َ
 َ�ْبِد اهللا بِْن َ�بَّاٍس ق

َ
َرْ�ٍب َمْو�

ُ
َ�ْن ك

 
ُ
َرْ�ُب! �

ُ
ُت َ�َعْم. اْ�ٌن لَِعْبِد اهللا بِْن َ�بَّاٍس َ�َقاَل يِل: يَا ك

ْ
َحٌد؟ َ�ُقل

َ
اْ�ُظْر َهْل اْجَتَمَع ِالبِْ� أ

َ
ْم ف

َسمِ 
َ
ْشَهُد ل

َ
أ
َ
اْخرُُجوا بِابِْ�َّ ف

َ
اَل: ف

َ
. ق رَثُ

ْ
�

َ
 بَْل ُهْم أ

َ
ُت: ال

ْ
ل
ُ
ْرَ�ِعَ�؟ ق

َ
ْعُت َ�َقاَل: َوْ�ََك َ�ْم تََراُهْم أ

ْرَ�ِعَ� ِمْن ُمْؤِمٍن �َْش  ص َرُسوَل اهللا
َ
َعُهْم اهللاُ َ�ُقوُل: َما ِمْن أ  َشفَّ

َّ
  ».َفُعوَن لُِمْؤِمٍن إِال

این احادیث پنجگانه که مضمون آن مورد اتفاق جمیع ائمۀ محدثین اھل اسالم 
است حاکی است که شفاعت عبارت از ھمان استغفاری است که مؤمنین در ھمه حال 

یگرند و کنند که در دنیا شاھد اعمال یکد خصوصًا در ھنگام نماز میت برای یکدیگر می
شناسند و آنرا که الیق دیدند برای او طلب مغفرت یعنی  نیکوکار و بدکار را تا حدی می

دھد  کنند. شفاعتی که در اسالم آمده که انسانی برای انسانی انجام می شفاعت می
ھمان دعا و استغفار است که پیغمبر برای مؤمنین یا مؤمنین برای یکدیگر در دنیا 

دھند و بر این معنی شرع و عقل و وجدان و  ت خدا انجام میبعنوان اطاعت و عباد
که گذشت از علمای لغت خاصه فخر الدین طریحی در  دھند چنان لغت گواھی می

و از عالمه فخر  .»الـمراد بالشفاعة الـحسنة الدعاء للمؤمنني«مجمع البحرین گفته است: 
این معنی متفطن است که چاپ قدیم مصر به  ۱/۳۵الدین رازی در تفسیر کبیر خود 

که  .»باالستغفار..... وال معنى للشفاعة إال هذا صا أمر حممدا ـمـإن اهللا ل«د: یفرما می

را امر به استغفار برای امت کرد ھمان شفاعت  صی که خدا پیغمبر خود محمد یآنجا
ی برای شفاعت جز ھمین استغفار نیست. پس شفاعت پیغمبر ھم ھمان یاست و معنا

� فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ر است که طبق فرمان پروردگار:استغفا ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ  ﴾ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
شفاعت  »برای گناھان خود و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کن«یعنی:  ]١٩[حممد: 

 کند.  می
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 و روایات وارده از ائمۀ اسالم نیز مبین و مؤید ھمین حقیقت است:
چاپ تھران در ذیل  ۱/۴۴۳قدر خود (التبیان)  تفسیر گرانمرحوم شیخ طوسی در 

ٓ ﴿د: یفرما از سوره النساء که می ۶۴تفسیر آیۀ شریف  رۡ  َوَما
َ
 ِ�َُطاعَ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ

ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  �َُّهمۡ  َولَوۡ  �َّ
َ
لَُموٓ  إِذ � ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ٓ  أ ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا َ ٱ َفُروا  لرَُّسوُل ٱ لَُهمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  �َّ

 ْ َ ٱ لَوََجُدوا ابٗ  �َّ که به علت گناه به خویشتن ستم کردند به  اگر آنان«یعنی:  ﴾٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّ
سوی تو آمده از خدا برای خود طلب آمرزش کرده و پیغمبر نیز برای ایشان استغفار کند 

عبارتی دارد که مضمون آن این است که دوازده ». یافتند خدا را توبه پذیر و مھربان می
نفر از منافقین که بر امری از نفاق اجتماع و ھماھنگی داشتند که آن را انجام دھند، 

وارد شدند آن  صخدای متعال آن را به رسول خود خبر داد آنان بر رسول الله 
اند  اتفاق نمودهحضرت فرمود که دوازده نفر از منافقین بر امری از نفاق ھماھنگی و 

پس این گروه برخیزند و از خدای خود طلب آمرزش و استغفار کرده به گناھان خویش 
یک از آنان  اما ھیچ» حتى أشفع هلم«اقرار کنند تا من نیز برای ایشان شفاعت نمایم 

گاه حضرتش ھر یک را  خیزید؟ آن برنخاستند! رسول خدا چند مرتبه فرمود: آیا بر نمی
مود: بر خیز ای فالن و تو ای فالن.. پس آنان عرض کردند ما استغفار کرده نام برده فر

یم تو نیز (ای رسول خدا) برای ما شفاعت کن، ینما و به سوی خدا باز گشت می
حضرت فرمود: آیا اینک؟!. حال اینکه من در اول امر شما نفسم برای شفاعت خشنود و 

از نزد من بیرون  .»أطيب نفسا بالشفاعة« تر تر بود و خدا نیز برای اجابت سریع آماده
 بروید لذا آنان از نزد آن حضرت خارج شدند.

این قضیه خود به روشنی دلیل است که شفاعت استغفار است و آن ھم در دنیاست 
چنانکه در احادیث شریفه نیز در این باب اشارت بلکه صراحت دارد که شفاعت پیغمبر 

ایشان راضی و یا آنان را پسندیده است در دنیاست نه  که خدا از برای مؤمنین از کسانی
 در قیامت ھر چند نتیجۀ آن در روز قیامت عائد مشفوع له شود.

 ÷استاد کلینی صاحب کافی امام  از جمله در تفسیر علی بن ابراھیم قمی
ھمانا خدا به «یعنی:  ».يف الشفاعة قبل يوم القيامة ص ذن هلأإن اهللا قد «فرماید:  می
و این مطلب با توضیحاتی که ». اذن در شفاعت داده قبل از روز قیامت صمبر پیغ

تر خواھد شد که شفاعت برای ھر که از  بعد از این خواھد آمد ان شاء الله تعالی روشن
  .طرف ھر که فقط در دنیاست

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢٩٢

در قرآن کریم دو نوع شفاعت وجود دارد که ھر دو نوع به اذن پرودرگار انجام 
 :گیرد می

شفاعت در امور طبیعی و شؤون آفرینش که بوسیلۀ قوای مدبرۀ عالم کون  -۱
گیرد و  چون تولید و فوت و باد و باران و قحطی و فراوانی و مرض و سالمت صورت می

پرستان و ثنویان اعتقاد داشتند و از بتان و  این ھمان شفاعتی است که بت
خواستند که از خدای  میامشاسپندان و فرشتگان و موجودات روحانی و آسمانی 

را یاری دھد و به ھر صورت شفاعت شوند  خدایان بخواھند تا در امور فوق الذکر ایشان
و این قبیل تصرف از فرشتگان و قوای روحانی ھر چند در امور عالم امکان محقق و 
محرز است اما به ھر صورت تصرف و تدبیر این قوا در شؤون کاینات جز باذن و دستور 

 لبریات نیست چنانکه آیات آن قبال گذشت.خالق ا
شفاعت در امر آخرت و آمرزش گناھان و رفع درجات در قیامت، قرآن منکر  -۲

 )١(﴾َعةٞ َشَ�ٰ  َوَ�  ُخلَّةٞ  َوَ�  �ِيهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يَوۡ ﴿چنین شفاعتی است که در روز محشر که 
شد که اصًال در روز قیامت است صورت گیرد و آیات آن نیز قبال یادآوری  ]٢٥٤[البقرة: 

 کس نیست. شفاعت از جانب ھیچ
بلی شفاعتی را که قرآن حاکی است که ممکن است در روز قیامت نافع به حال 

ای از مؤمنین گردد که مرضی و پسندیده خدا باشند و خدا اذن به شفاعت ایشان  پاره
استغفار کرده باشند و داده باشد و پیغمبر یا فرشتگان یا مؤمنین در دنیا برای ایشان 

آن شفاعت به جا بوده و مشفوع له الئق و مستحق آن باشد شاید چنین شفاعتی در 
آخرت مفید افتد و مشفوع له را باعث نجات از عذاب یا موجب ترفیع درجات در بھشت 

 گونه شفاعت ھم مشروط به سه شرط و متصل به سه اصل است: اما این گردد.
مشفوع له از جمله مؤمنین باشد پس شفاعت که ھمان اینکه  اصل یا شرط اول:

سوره التوبه در  ۸۰ای ندارد چنانکه در آیۀ  استغفار است برای غیر مؤمنین ھیچ فائده

وۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿فرماید:  عدم آمرزش منافقین می
َ
 لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ �َسۡ  إِن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  َ�  أ

ةٗ  ِع�َ َسبۡ  ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  فَلَن َمرَّ خواھی برای ایشان استغفار کن  می«یعنی: ] ٨٠[التوبة:  ﴾لَُهمۚۡ  �َّ
خواھی استغفار مکن اگر برای ایشان ھفتاد مرتبه ھم استغفار کنی خدا ھرگز  و یا می

 .»را نخواھد آمرزید ایشان

 .»روزی که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی« -١

 

                                           



 ٢٩٣    بحث شفاعت -٣

ِينَ ٱوَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿د: یفرما و نیز می ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ  ﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ِفُروا

سزاوار پیغمبر و مؤمنین نیست که برای مشرکین استغفار (و شفاعت) « ]١١٣[التوبة:

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿. »کنند َحدٖ  َ�َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ و ھرگز « ]٨٤[التوبة:  ﴾ۦٓ ه

. پیغمبر و مؤمنین برای » ستینارد نماز مگزار و بر قبرش یس از آنان چون بمکچ یبر ھ
 . کنند مشرکین و منافقین استغفار و شفاعت نمی

: اینکه عالوه بر اینکه مسلمان و مؤمن است مستحق و الئق اصل یا شرط دوم

 ﴾تََ�ٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إِ�َّ  َفُعونَ �َشۡ  َوَ� ﴿شفاعت باشد و مرضی خدا و رسول نیز باشد: 
 .»ه [خداوند] بپسنددکسی کنند مگر برای ک و شفاعت نمی« ]٢٨:األنبياء[

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ
َ
 ]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩ ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َوَرِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

ش اجازه داده است و یه [خداوند] رحمان براکسی را کآن روز شفاعت سود نبخشد مگر «
 .» ده استیسخن او را پسند

شفاعت در ھر صورت موکول و موقوف به اذن پروردگار عالم  اصل یا شرط سوم:
را اصل اصیل گرفته است: چون است چنانکه تمام آیاتی که در این باره است اذن خدا 

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ طه: ۱۰۹شریفه  آیۀ ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ
َ
 ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َورَِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

آن روزی که شفاعت نفعی نبخشد مگر کسی را که خدا برای شفاعت او اذن «یعنی:  ﴾١٠٩

 تَنَفعُ  َوَ� ﴿فرماید:  که میسبأ سورۀ  ۲۳و آیۀ  »ای او را پسندیده باشد داده باشد و گفته
َ�ٰ ٱ ذِنَ  لَِمنۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعةُ لشَّ

َ
ه کسی کو شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر برای « ﴾ۥَ�ُ  أ

. پس شفاعت در روز قیامت تنھا به حال کسانی ممکن است »ش اجازه داده باشدیبرا
 ز به این سه شرط باشد.ینفع بخشد که شفاعت دربارۀ ایشان جا

کنند دارای  گفتیم شفاعتی که پیغمبر برای افراد امت یا مؤمنین برای یکدیگر می
 سه شرط است: مؤمن و مأذون برای شفاعت و مورد شفاعت. سه اصل یا

 َلمۡ عۡ ٱفَ ﴿فرماید:  سورۀ محمد می ۱۹اصل اول: که مؤمن باشد چنانکه آیۀ شریفه  
نَّهُ 

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� � ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ  ۱۵۹و آیۀ  ]١٩[حممد:  )١(﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

پس بدان که ھیچ معبودی جز خدا نیست؛ و برای گناه خویش آمرزش جوی؛ و برای مردان و « -١
 ]». زنان با ایمان [طلب مغفرت کن

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٢٩٤

 ٱ ِ�  ُهمۡ َوَشاوِرۡ  لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿سورۀ آل عمران: 
َ
سورۀ  ۶۲و آیۀ  )١(﴾رِ� مۡ ۡ�

ۚ ٱ لَُهمُ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿نور:  َ َ ٱ إِنَّ  �َّ سورۀ ممتحنه:  ۱۲و آیۀ  )٢(﴾٦٢ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

ۚ ٱ لَُهنَّ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهنَّ َ�َبايِعۡ ﴿ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َوَصّلِ ﴿سورۀ توبه:  ۱۰۳و آیۀ  )٣(﴾١٢ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
َُّهۡمۗ  َسَ�نٞ  تََك َصَلوٰ  إِنَّ  ِهۡمۖ َعلَيۡ  که در این آیات به پیغمبر اذن بلکه امر شده که   )٤(﴾ل

درباره مؤمنین استغفار نماید. و در مقابل از استغفار بر مشرکین و کفار و منافقین نھی 

ِينَ ٱوَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿فرماید:  سورۀ توبه می ۱۱۳شده و چنانکه در آیۀ  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
 أ

ْ َتغۡ �َسۡ  ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿فرماید:  ھمین سوره که می ۸۴ی  و آیه )٥(﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ِفُروا َحدٖ  َ�َ
َ
 أ

اَت  ُهمّمِنۡ  بَدٗ  مَّ
َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ ُهمۡ  ۦٓۖ ه ْ  إِ�َّ ِ  َ�َفُروا ِ ٱب ْ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا  ِسُقونَ َ�

  .)٦(]٨٤[التوبة:  ﴾٨٤

است. زیرا اذن پروردگار ھمان امری و اصل دوم و سوم را نیز ھمین آیات شامل 
است که خدا به پیغمبر خود و مؤمنین دستور استغفار داده و چون مؤمن باشند مرضی 

 ق شفاعت ھستند.یو پسندیده خدا و قابل ال
جا اشاره به یک نکتۀ روشن الزم است و آن این است که در ھر کجا موضوع  در این 

شفاعت موکول به اذن شده کلمۀ اذن ماضی است ھر چند کلمۀ نفع شفاعت مضارع 

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿است چون:  ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ
َ
 تَنَفعُ  َوَ� ﴿ )٧(]١٠٩[طه:  ﴾نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

َ�ٰ ٱ ذِنَ  لَِمنۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعةُ لشَّ
َ
که مضمون ھر دو آیۀ شریفه آن است که  ]٢٣ سبأ:[ )٨(﴾ۥۚ َ�ُ  أ

 ».از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه، و در کار[ھا] با آنان مشورت کن« -١
 ».و برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مھربان است« -٢
 .»با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه، زیرا خداوند آمرزنده مھربان است« -٣
 .»آرامشی استو برایشان دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان « -٤
پس از آنکه برایشان -اند سزاوار نیست که برای مشرکان  بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده« -٥

 ».طلب آمرزش کنند -آشکار گردید که آنان اھل دوزخند
ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست، چرا که آنان به خدا و پیامبر او  و ھرگز بر ھیچ مرده« -٦

 ».و در حال فسق مردندکافر شدند 

 .»] رحمان اجازه دھد ] سود نبخشد، مگر کسی را که [خدای در آن روز، شفاعت [به کسی« -٧
 ».بخشد، مگر برای آن کس که به وی اجازه دھد و شفاعتگری در پیشگاه او سود نمی« -٨

 

                                           



 ٢٩٥    بحث شفاعت -٣

که قبال برای شفاعت او خدا اذن داده است و  بخشد مگر برای کسی شفاعت نفع نمی
این ھمان حقیقتی است که شفاعت را خدای متعال در دنیا اذن و دستور داده و 

شود وگرنه  دھند و در آینده قیامت نفع آن ظاھر می انجام می پیغمبر و مؤمنین آن را
اند وجود ندارد و بسا باشد که  در قیامت شفاعت به آن صورتی که مغروران ضال آورده

چنین شفاعتی در دنیا برای کسانی که استحقاق و لیاقت را ندارند از جانب پیغمبر یا 
 قیامت نفعی نبخشد. مؤمنین و حتی فرشتگان صورت گرفته باشد لیکن در

ٰ ٱ َعةُ َشَ�ٰ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما﴿چنانکه آیۀ شریفۀ:   تَنَفُعَها َوَ� ﴿ .]٤٨[املدثر:  )١(﴾٤٨ فِعِ�َ ل�َّ
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  حاکی است به موجب آیاتی که فرمود:  ]١٢٣[البقرة:  )٢(﴾١٢٣ يُنَ�ُ

وۡ  لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿
َ
ةٗ  عِ�َ َسبۡ  لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ �َسۡ  إِن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  َ�  أ ُ ٱ ِفرَ َ�غۡ  فَلَن َمرَّ  )٣(﴾لَُهمۚۡ  �َّ

ٓ ﴿ .]٨٠[التوبة:  سۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  لَُهمۡ  َت َفرۡ َتغۡ أ

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  َلن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  لَمۡ  أ  )٤(﴾لَُهمۚۡ  �َّ

پس ممکن است که پیغمبر و یا مؤمنین، کفار و منافقین را نشناخته و به . ]٦[املنافقون: 
ھا استغفار و شفاعت کرده باشند اما آن  تصور اینکه از مؤمنین ھستند دربارۀ آن

باره پسرش، و نفعی نبخشد. چنانکه شفاعت نوح دراستغفار و شفاعت در بارۀ آنان 
اعت رسول خدا برای خویشاوندانش شفاعت ابراھیم برای پدرش و برای قوم او، و شف

ی دیگر، چنانکه قبال ھم آوردیم شفاعت انسانی برای انسانی با  نفعی نبخشید. نکته
این کلمه ھرگز در کتاب خدا نیامده است اما این کلمه دربارۀ فرشتگان بسیار است و 
ھر جا که کلمۀ شفاعت است ناظر به ھمان مالئکه و فرشتگان است حال یا در امور 
دنیوی و شئون خلقت است و یا در موضوع شفاعت در قیامت است و توضیح این 

 شود ان شاء الله. مطلب بدین صورت بیان می
در قرآن کریم آیاتی که در آن اثبات شفاعت و میانجیگری در امور خلقت برای 
فرشتگان شده است قبال آوردیم اما شفاعت آنان را در امور معادی و آخرت نیز قرآن 

 ».بخشد کنندگان به حال آنھا سودی نمی از این رو شفاعت شفاعت« -١
 .»را میانجیگری سودمند افتد، و نه یاری شوندو نه او « -٢
] اگر ھفتاد بار  چه برای آنان آمرزش بخواھی یا برایشان آمرزش نخواھی [یکسان است، حتی« -٣

 .»برایشان آمرزش طلب کنی ھرگز خدا آنان را نخواھد آمرزید
، خدا ھرگز بر برای آنان یکسان است: چه برایشان آمرزش بخواھی یا برایشان آمرزش نخواھی« -٤

 ».ایشان نخواھد بخشود
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فرماید:  سورۀ انبیاء می ۲۸ – ۲۶دھد چنانکه در آیات  یق نموده خود خبر میتصد

﴿ ْ َذَ ٱ َوقَالُوا كۡ  ِعَبادٞ  بَۡل  ۥۚ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  �ۗ َوَ�ٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ �َّ ِ  ۥبُِقونَهُ �َسۡ  َ�  ٢٦ َرُمونَ مُّ  َوُهم لِ َقوۡ لۡ ٱب
مۡ 
َ
ِ بِأ يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  ٢٧ َملُونَ َ�عۡ  ۦرِه

َ
 َوُهم تََ�ٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إِ�َّ  َفُعونَ �َشۡ  َوَ�  َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

بت پرستان و مشرکان) گفتند: که «(یعنی:  ]٢٨، ٢٦: األنبياء[ ﴾٢٨ فُِقونَ ُمشۡ  ۦيَتِهِ َخشۡ  ّمِنۡ 
خدای رحمن فرزندی فرا گرفته است، منزه است خدا از چنین نسبتی، بلکه آن فرشتگان 

کنند خدا  گیرند و آنان به فرمان او عمل می گفتۀ خدا پیشی نمیاند که به  بندگان گرامی
چه در پشت سر آنان است و ایشان شفاعت  ھا است و آن چه در جلوی آن داند آن می

کنند مگر برای کسی که پسندیده خدا باشد در حالی که آن فرشتگان از خوف خدا  نمی
 ».ناک ھستند بیم

لَكٖ  ّمِن َوَ�م﴿د: یفرما می ۲۶و در سورۀ نجم آیۀ  َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  ِ� ُ�غۡ  َ�  تِ َ�
ن دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ� 

َ
  أ

ۡ
ُ ٱ َذنَ يَأ ٓ  لَِمن �َّ چه بسیارند «یعنی:  ]٢٦[النجم:  ﴾٢٦ َ�ٰٓ َوَ�رۡ  ءُ �ََشا

از فرشتگان در آسمان که شفاعت ایشان کفایت نکند چیزی را (فایده نداشته باشد) مگر 
 ».اینکه اذن دھد خدا برای کسی که بخواھد و راضی باشد پس از

که قبال ھم گفتیم کلمۀ شفاعت در قرآن کریم جز برای فرشتگان نیامده  پس چنان
است چه در امور خلقت و چه در امر قیامت ھر چند ھر دوی آن با اذن و اجازۀ 

نیست و آن  پروردگار عالم است. اما شفاعت فرشتگان در امر آخرت ھم جز استغفار
سورۀ غافر  ۷باشد، چنانکه در آیۀ  پندارند نمی ان یا غالیان میکھمان که مشر

ِينَ ٱ﴿د: یفرما می  ۦبِهِ  ِمُنونَ َوُ�ؤۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ۥَ�ُ َحوۡ  َوَمنۡ  َش َعرۡ لۡ ٱ ِملُونَ َ�ۡ  �َّ
ِينَ  ِفُرونَ َتغۡ َو�َسۡ  ْۖ  لِ�َّ آن فرشتگانی که عرش خدا را حمل «یعنی:  ]٧[غافر:  ﴾َءاَمُنوا
کنند و فرشتگانی که در پیرامون و اطراف عرشند (یعنی مالئکۀ مقربین) به حمد  می

اند استغفار  که ایمان آورده آورند و برای کسانی پروردگارشان تسبیح کرده و به او ایمان می
 ».کنند و طلب آمرزش می

ۡ ٱوَ ﴿د: یفرما می ۵و در سورۀ شوری آیۀ   فُِرونَ َتغۡ َو�َسۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
 ٱ ِ�  لَِمن

َ
کنند و  و فرشتگان به حمد پروردگارشان تسبیح می«یعنی:  ]٥[الشور:  ﴾ِض� �ۡ�

پس معلوم شد که فرشتگان نیز به ». نمایند که در زمین ھستند استغفار می برای کسانی
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د آن ھم به اذن پروردگار است، یعنی نافع بودن کنند ھر چن عنوان شفاعت استغفار می
 رسد: جا نیز دو نکته به نظر می شفاعت در این

: شفاعت فرشتگان برای مردم روی زمین روی فطرت خیر است از نکتۀ اول اینکه
خواھند  که وجود آنان خیر محض است و برای جھانیان جز خیر و خوبی نمی آن

 کند. معنی را تأیید میای از روایات این  که پاره چنان
: فرشتگان مقرب الھی چون حاملین عرش و فرشتگانی که در ی دوم اینکه نکته

کنند اما فرشتگان دیگر برای  پیرامون عرش ھستند فقط برای مؤمنین استغفار می
ای  کنند ھر چند آن استغفار و شفاعت مفید فائده عموم مردم روی زمین استغفار می

که خدا از ایشان راضی باشد و این ھمان معنایی است که از  نشود جز برای کسانی
شود که چه بسیار فرشتگانی در آسمان ھستند که  سورۀ نجم استنباط می ۲۶ی  آیه

که خدا بخواھد  بخشد جز برای کسانی شفاعت ایشان چیزی را کفایت نکند و فایده نمی

 تَنَفُعُهمۡ  َ�َما﴿فرماید:  سورۀ مدثر می ۴۸و راضی باشد و ھمین حقیقت است که در آیۀ 
ٰ ٱ َعةُ َشَ�ٰ   آید:  با این توضیح چند مطلب بدست می ]٤٨[املدثر:  ﴾٤٨ ِفِع�َ ل�َّ

شفاعت به آن معنایی که مشرکان و غالیان معتقدند که در روز قیامت پیغمبر  -۱
تر پای گستاخی در صحرای محشر  دامن ھمت به کمر زند یا به عبارت واضح  یا امامی

و از مجرمان و گناھگاران شفاعت نماید و مستحقان عذاب جھنم را از کیفر الھی نھد 
شود  نجات بخشد ھرگز وجود ندارد و حتی شفاعت نیکان ھم در چنین روزی واقع نمی

اند و در کتب و رسائل باقی مانده است  چه در این باره یافته اگر قبال نشده باشد! و آن
تا مجرمان و مترفان را به معصیت خدا و تجاوز  جز اغوای شیاطین جن و انس نیست

از مقررات شریعت گستاخی و جرأت دھد و ملت اسالم را به ذلت و زبونی سوق نماید 
 )١(چنانکه این منظور شیاطین به نحو کامل حاصل شده است!

کلمه شفاعت در قرآن چه معادی و چه معاشی جز درباره فرشتگان استعمال  -۲
دربارۀ معاش ھمان است که فرشتگان به فرمان و اذن پروردگار جھان نشده است اما 

ای از امور خلقت و طبیعت ھستند. و آن بدون اجازه و اذن و حول  متصدی و مدبر پاره
توانند بپردازند و در ھیچ امری از امور   ھا محول است نمی و قوت الھی به کاری که بدان

 ش آن را انجام دھند.استقالل ندارند که به میل و ارادۀ خوی

 (ُمصحح). ٢٨٣ ر.ک. کتاب حاضر، پاورقی صفحۀ -١
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ھا در امر آخرت ھمان استغفار است که برای مؤمنین یا برای عموم  و اما شفاعت آن
کنند حال پذیرفته و قبول دربار پروردگار بشود یا نشود! و این عمل   اھل زمین می

 شود. استغفار ھم در ھمین حیات دنیا واقع می
و   اینکه شفیع پیغمبری یا امامیدر خصوص شفاعت انسانی برای انسانی اعم از  -۳

ای در قرآن وجود ندارد علی الخصوص در روز قیامت که تمام  یا مؤمنی باشد ھیچ آیه
آیات کتاب آسمانی منکر و مخالف آن است که در آن روز کسی برای کسی نافع و مفید 

ی باشد، و اگر بخواھیم خیرخواھ  و شفیع باشد و بلکه ھر نفسی در گرو عمل خویش می
و شفاعت انسانی را برای انسانی از قرآن استنباط و استخراج نمائیم فقط ھمان 

ای از افراد امت به دستور و امر پرودگار انجام  استغفار است که پیغمبر برای پاره
کنند و این ھم در دنیا است  دھد یا مؤمنین برای یکدیگر از خدا طلب آمرزش می  می

است، و گرنه در آخرت ھیچ کسی را جرأت و که در عمل و محل عبادت و طاعت 
ترین نفعی و شفاعتی برای احدی بکند و ھر کس به خود  ھمت آن نیست که کوچک

 مشغول است.
کنند  شفاعت و استغفاری که فرشتگان یا پیغمبر و مؤمنان برای افراد می -۴

 که مرضی و پذیرفتن آن از طرف خدا حتم و مسلم نیست جز برای مؤمنین و آنان
پسندیده خدا باشد، چه نه فرشتگان جز حاملین عرش و نه پیغمبر و مؤمنین به طور 

کنند مؤمنین مرضی و مرتضی   که استغفار می دانند که برای کسانی حتم و یقین نمی
خدایند و فرشتگان بر حسب فطرت که الھام به خیر ھستند برای اھل زمین خیر و 

ھا را  الھام به شر ھستند برای مردم بدی خواھند چنانکه شیاطین که  خوبی را می
خواھانند. پس استغفار این فرشتگان چون باران رحمتی است که در محل الیق و قابل 
اثر خود را خواھد بخشید و گرنه در باغ الله روید و در شوره زار خس. و پیغمبر ھم به 

که  چنانشناسد  نص قرآن علم به غیب ندارد و حتی منافقین اھل مدینه را نمی
  فرماید: توبه می ۱۰۱آیۀ

هۡ  َوِمنۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل بنابراین ممکن  )١(﴾لَُمُهمۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ  لَُمُهۡمۖ َ�عۡ  َ�  �َِّفاقِ ٱ َ�َ  َمَرُدوا

ای از منافقین ناشناخته و امثالھم استغفار نماید لیکن مرضی خدا  است برای پاره
چنین مؤمنین برای چنین افرادی ھرگز نافع نشود.  حضرت و ھم نباشد لذا شفاعت آن

 .»شناسیم آنان را میشناسی، ما  اند. تو آنان را نمی ] بر نفاق خو گرفته ای و از ساکنان مدینه [نیز عده« -١
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 ا نبخشد؟!یپس به ھر صورت شفاعتی انجام شده حال یا نفع بخشد 
شفاعت به این کیفیت مستلزم آن است که ھر مؤمنی که به نجات خود  -۵

چنان به اعمال صالحه بپردازد و اخالق فاضله را پیشه کند تا  عالقمند است در دنیا آن
منین او را مستحق و الیق استغفار و به عبارت دیگر الیق شفاعت خود فرشتگان مؤ

را  تشخیص دھند و در حق او دعا و طلب آمرزش کنند تا خدا استغفار و شفاعت ایشان
 .در حق او بپذیرد و وی را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار دھد!

و تکرار  گونه شفاعت در حقیقت نتیجۀ عمل خود شخص است که با انجام این -۶
عمل صالح و مداومت به اخالق فاضله خود را مستحق چنین فیضی کرده است که 
مالئکه و مؤمنین در حق او دعای خیر کنند، خالف آن شفاعت غرور انگیز شیطانی که 

موجب آن   العاده پیغمبر یا امامی پندارند که اعمال صالحه و تقرب فوق  مغروران می
م به جزای اعمال صالحۀ خود شفاعت گناھگاران و شود که آن پیغمبر یا اما می

مجرمان و گستاخان در معصیت الھی را که خود ھیزم جھنم ھستند از خدا بخواھد! 
 گان نیست. اینگونه پندار جز اغوای شیطان و ھوس دیوانه

ھمین استغفار و شفاعت دنیایی فرشتگان یا پیغمبر و مؤمنین است که در روز  -۷
شدگان در عرصه قیامت  مال است مجسم شده و شفیعان و شفاعتقیامت که تجسم اع

اند و  که پذیرفته نشده که شفاعت ایشان قبول شده و چه آنانی شوند چه آنان نمایان می
در ھمین حال که منافقان و مجرمانی که شفاعت پیغمبر و مؤمنین درباره آن مقبول 

شوند که  ست متحسر و معذب مینیفتاده است از شفاعتی که دربارۀ آنان قبول نشده ا

ٰ ٱ َعةُ َشَ�ٰ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما﴿فرماید:  سوره مدثر می – ۴۸آیۀ شریفۀ  یعنی:  ﴾٤٨ فِِع�َ ل�َّ
 ».بخشد  شفاعت شافعان در حق ایشان نفعی نمی«

ھا رایج است  با این تبیین و توضیح معلوم شد که شفاعتی که در اذھان و بر زبان
ندارد و ھمان غرور شیطانی است که قبل از اسالم در مذاھب ای از حقیقت  ھیچ مایه

باطله و منسوخه چون یھودیت و مسیحیت و غیره رایج بوده، و شیطان برای گمراھی 
را ترویج و تبلیغ نموده است، و سرایت آن به این معنی در اسالم از ھمان  ھا آن آن ملت

ھود است جز ذلت و زبون که از خورد و نتیجۀ آن ھم چنانکه معلوم و مش منابع آب می
شود،  اجرای شھوات و گستاخی و تجاوز از حدود و مقررات الھی عائد مسلمین نمی

 مخصوصا ملت شیعه که از این قبیل مطالب غرور انگیز فراوان دارند!!.

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٠٠

شفاعتی که در اسالم است و قرآن حاوی آن است نه تنھا کسی را به غرور آن و به 
بلکه خود بھترین محرک و مؤثرترین وسیله و انگیزه برای دھد  معصیت جرأت نمی

نماید که با انجام  نیکوکاری و اعمال صالحه است چه مؤمن را تشویق و ترغیب می
اعمال نیک و تخلق به اخالق فاضله جلب نیات حسنۀ مؤمنین را نموده خود را در 

اعمال صالحۀ بستر طلب مغفرت و دعای خیر برادران مؤمن خود قرار دھد تا اگر 
خودش کافی به نجات از عذاب نباشد و دعای خیر برادران مؤمنش او را در این منظور 

 کمک دھد و یا موجب ترفیع درجات او در بھشت گردد.
العاده قابل دقت است و باید مطالعه کنندگان را پیش از پیش به  نکته دیگر که فوق

اعت در روز قیامت ھرجا که آن توجه دھد آن است که معروض شد: که در آیات شف
ماضی است یعنی باید اذن به شفاعت قبًال داده شده باشد و کلمه » اذن«ھست کلمه 

بخشد و  با صیغۀ مضارع است، یعنی شفاعت انجام شده بعد از اذن نفع می» تنفع«

گاه  یعنی: آن ]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َورَِ�َ ﴿شرط (اذن) ھم به صیغه ماضی است 
ای مقبول و  شفاعت درباره کسی داده شده است که در باره استحقاق گفتهاذن 

 پسندیده باشد.
بدیھی است نفع شفاعت در روز قیامت مورد انتظار است نه وقوع شفاعت و آیات 

ای در قرآن نیست که در  شریفه ھم مفھوم ھمین معنی است، و ھیچ آیه و حتی اشاره
راحت آیات است که در آن روز اصال شفاعتی قیامت شفاعتی واقع خواھد شد بلکه ص

گوییم بر فرض محال  نیست و بر فرض محال شفاعتی باشد قبول نخواھد شد، اینکه می
برای آن است که آیات قرآن حتی وقوع محاالت را ھم غیر نافع و نامقبول شمرده 

در است، چون دادن فدیه و قربانی و فداکاری دوستانه و نفع بخشیدن اوالد و مال 

 َوَ� ﴿ ]٤٨[البقرة:  )١(﴾لٞ َعدۡ  َهاِمنۡ  َخذُ يُؤۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ  َوَ� ﴿آیات شریفه مانند: 
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  تَنَفُعَها َوَ�  لٞ َعدۡ  َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ   �ن﴿و  .]١٢٣[البقرة:  )٢(﴾١٢٣ يُنَ�ُ
ٓ ِمنۡ  َخذۡ يُؤۡ  �َّ  لٖ َعدۡ  ُ�َّ  ِدۡل َ�عۡ  بدیھی است در قیامت فدیه و عدلی  ].٧٠[األنعام:  )٣(﴾َها

 ».شود و نه از او شفاعتی پذیرفته، و نه به جای وی بدلی گرفته می« -١
 ».و نه بدل و بالگردانی از وی پذیرفته شود، و نه او را میانجیگری سودمند افتد، و نه یاری شوند« -٢

 ».ای دھد، از او پذیرفته نگردد و اگر [برای رھایی خود] ھر گونه فدیه« -٣

 

                                           



 ٣٠١    بحث شفاعت -٣

فرماید:  سورۀ شعراء که می ۸۸نیست که قبول بشود یا نشود و ھمچنین آیه شریفه 

در آن روز مالی نیست که نفعی بخشد یا نبخشد،  )١(﴾٨٨ َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿
مالی باشد یا بیعی باشد نفعی نخواھد چنانکه بر فرض محال عدلی باشد یا  پس ھم

بخشید ھمچنان بر فرض محال شفاعتی باشد نفعی نخواھد بخشید و یا قبول نخواھد 
 شد.

اش اعمالی دیده باشد  تنھا آن شفاعتی نافع و مقبول است که خدا در دنیا از بنده
باشد که که مرضی و پسندیده او باشد و به فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین اجازه داده 

گاه چنین شفاعتی که در  برای او استغفار که ھمان شفاعت است کرده باشند آن
حقیقت یک نوع مزد عمل خود این شخص است نافع بوده در قیامت موجب آمرزش 

ئات یا رفع درجات او خواھد شد، سخن در این است که ماضی بودن کلمه اذن خود یس
ه شفیعان داده شده بلکه امر شده است که بھترین دلیل است که اذن شفاعت در دنیا ب

 در باره پسندیدگان شفاعت یعنی استغفار و نفع آن ھم در روز قیامت خواھد بود.
آید که در آیات قرآنی کلماتی در اذن شفاعت است   در اینجا این سوال به پیش می 

َلكٖ  ّمِن َوَ�م﴿سورۀ نجم:  ۲۶که به صیغه مضارع آمده است. چون آیۀ  َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  تِ َ�
ن دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  ِ� ُ�غۡ  َ� 

َ
  أ

ۡ
ُ ٱ َذنَ يَأ ٓ  لَِمن �َّ  ]٢٦[النجم:  )٢(﴾٢٦ َ�ٰٓ َوَ�رۡ  ءُ �ََشا

 )٣(﴾تََ�ٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إِ�َّ  َفُعونَ �َشۡ  َوَ� ﴿فرماید:  سورۀ انبیاء که می ۲۸و یا چون آیۀ 
 گوییم:  که در این آیات اذن و وقوع شفاعت مضارع است؟ در اینجا می ]٢٨:األنبياء[

ھا مخصوص  چنانکه قبًال به عرض رسید و بعدا ھم خواھد آمد، این شفاعت
فرشتگان است که در ھمین دنیا به استمرار توالد وتناسل آدمیان علی الدوام انجام 

گیرد چنانکه استغفار فرشتگان که ھمان شفاعت است به صیغه مضارع است زیرا  می
ھمواره تا انسانی در روی زمین است در جریان است و ھیچ مربوط به شفاعت در روز 

حقیقت واضح است. و خالف و تناقضی در قرآن نیست  قیامت نیست با دقت در آیات

 ».دھد وزی که ھیچ مال و فرزندی سود نمیر« -١
و بسا فرشتگانی که در آسمانھایند [و] شفاعتشان به کاری نیاید، مگر پس از آنکه خدا به ھر که « -٢

 »خواھد و خشنود باشد اذن دھد
 .»کنند و جز برای کسی که [خدا] رضایت دھد، شفاعت نمی« -٣

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٠٢

که از یک طرف بگوید در قیامت شفاعتی نیست و از طرفی دیگر وقوع آن را موکول به 
 اذن نماید.

بینیم که در قرآن کریم ھیچ خالف و تناقضی نه تنھا  با دقت در مراتب معروضه می
د یکدیگرند و چون بنای رفیع وجود ندارد بلکه تمام مطالب و مضامین آن معاضد و مؤی

و منیعی است که با ھندسۀ کارگاه آفرینش از قدرت و مشیت مھندس آفریدگاری بنیان 
گاه را بفریاد  یافته است، و تماشای دستگاه ھوش ربای عقل افزایش ھر دم مؤمن آ

دارد. شفاعت او نیز چون رسالتش ھمه انذار و تبشیر  وا می» اهللا رب العاليمن كتبار«

َ ٱ إِنَّ ﴿ت. اس ۢ  ۦبِعَِبادِهِ  �َّ  .]٣١[فاطر:  )١(﴾٣١ بَِص�ٞ  َ�َبُِ�

 [اعتراض و پاسخ آن]
اند شفاعت شفیعان روز قیامت را ثابت نمایند متمسک  که خواسته ای از کسانی پاره

اند که در آن کفار و مجرمین در روز قیامت از نداشتن شفیع متحسرند  به آیاتی شده

 ِمن َ�َا َ�َما﴿گویند:  پرستان می سوره شعراء که در آن بت ۱۰۱و  ۱۰۰مانند آیات 
برای ما از شفیعان کسی نیست و دوستان «یعنی:  ﴾١٠١ َ�ِي�ٖ  َصِديقٍ  َوَ�  ١٠٠ فِعِ�َ َ�ٰ 

سورۀ مدثر که در آن مجرمان در جواب خزنۀ جھنم  ۴۸یا آیۀ ». مھربانی نداریم

 َعةُ َشَ�ٰ  تَنَفُعُهمۡ  َ�َما﴿فرماید:  ھا می گویند سرانجام در سرنوشت آن چیزھای می
ٰ ٱ یا ». بخشد  شفیعان به حال مجرمان نفعی نمیشفاعت «یعنی:  ]٤٨[فاطر:  ﴾٤٨ فِعِ�َ ل�َّ

 فرماید: گاه می دھد آن سوره غافر بعد از آنکه از سختی روز قیامت شرحی می ۱۸در آیه 

ٰ  َما﴿ برای ستمگاران «یعنی:  ]١٨[غافر:  ﴾١٨ ُ�َطاعُ  َشِفيعٖ  َوَ�  َ�ِي�ٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
 ۵۳یا در سوره اعراف آیۀ ». ھد بودگری که اطاعت کرده شود نخوا خویشاوندی و شفاعت

  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿فرماید:  می
ۡ
  مَ يَوۡ  ۥۚ وِ�لَهُ تَأ

ۡ
  ِ� يَأ

ۡ
ِينَ ٱ َ�ُقوُل  ۥوِ�لُهُ تَأ  َقدۡ  ُل َ�بۡ  ِمن �َُسوهُ  �َّ

 ٓ ِ  َرّ�َِنا رُُسُل  َءۡت َجا َا َ�َهل قِّ �َۡ ٱب ٓ  ِمن �َّ ْ فَيَشۡ  ءَ ُشَفَعا ٓ  َفُعوا وۡ  َ�َا
َ
ِيٱ َ�ۡ�َ  َمَل َ�َنعۡ  نَُردُّ  أ  ُكنَّا �َّ

ۚ َ�عۡ  وٓ  قَدۡ  َمُل ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا
َ
ا ُهمَ�نۡ  َوَضلَّ  أ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا برند  آیا انتظار می«یعنی:  ﴾٥٣َ�ُ

اند خواھند  را از پیش فراموش کرده که آن را روزی که تاویل قیامت بیاید آنان جز تأویل آن
گفت: فرستادگان خدا به حق و راستی آمدند، پس آیا برای ما شفیعانی است تا دربارۀ ما 

گاه بیناست« -١  ».قطعًا خدا نسبت به بندگانش آ

 

                                           



 ٣٠٣    بحث شفاعت -٣

چه در دنیا عمل  شفاعت کنند یا اینکه برگردانیده شویم، پس عمل کنیم غیر از آن
ھا گم شده  ند از آنا چه را که به دورغ بافته اند و آن کار کرده کردیم اینان خود را زیان می

 ». است
خواھند از مفھوم مخالف این آیات استناد به اثبات شفاعت  معتقدین به شفاعت می

ندارند که بتوان از مخالف آن اثبات   کنند در حالی که ھرگز این آیات چنین مفھومی
کنند که کاش آنان را شفیعی بود یا دوست مھربانی  شفاعت نمود. اینکه کفار آرزو می

شود  ، این آرزو مانند سایر آرزوھا است که اصًال در روز قیامت مصداق آن یافت نمیبود
چون آرزوی برگشت به دنیا چنانکه گفتیم آرزوھای محالی است که تحقیق آن برای 

 کس ممکن نیست. ھیچ

وۡ ﴿که گفتند:  چنان
َ
برگردیم و تالفی اعمال فوت شده را «یعنی:  ﴾َمَل َ�َنعۡ  نَُردُّ  أ

ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ ﴿گویند:  یا اینکه می» کنیم �ۡ  َلَعّ�ِ
َ
 ﴾ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ

مگر صدیق » پروردگار من مرا برگردان تا شاید عمل صالح کنم«یعنی: ] ١٠٠-٩٩:[املؤمنون
حمیم که در ردیف شفیع است برای دیگران ھست که برای اینان نیست؟ مگر نه 

دھد که:  ر سوره معارج پس از آنکه شرح روز قیامت را میبینی خدای متعال د می

ٓ ٱ تَُ�ونُ  مَ يَوۡ ﴿ َما ۡ ٱكَ  ءُ لسَّ  َ�ِيمٌ  ُل  َٔ �َۡ�  َوَ�  ٩ نِ عِهۡ لۡ ٱكَ  َباُل �ِۡ ٱ َوتَُ�ونُ  ٨ لِ ُمهۡ ل
ھا مانند پشم  وهکو . شود چون فلز گداخته می ه آسمان ھمکھمان روز «یعنی:  ﴾١٠اَ�ِيمٗ 

در آن  .»رد!یگ می سراغ دوستش را نمییچ دوست صمیو ھ. بودن متالشی خواھد یرنگ
پرسد که مجرم را صدیق حمیم باشد یا شفیع  روز کدام خویشی از خویش خود می

 مطاع؟ 

وَ�ُهمۚۡ ﴿ فرماید: مگر در دنبال ھمین آیه شریفه نمی ُ ۡ ٱ يََودُّ  ُ�َب�َّ  ِمنۡ  َتِديَ�فۡ  لَوۡ  رِمُ ُمجۡ ل
ِخيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ١١ بِبَنِيهِ  ِم�ِذِۢ يَوۡ  َعَذابِ 

َ
 ٱ ِ�  َوَمن ١٣ وِ�هِ  ٔۡ ُ�  لَِّ� ٱ َوفَِصيلَتِهِ  ١٢ َوأ

َ
 ِض �ۡ�

س گرفتار کدھند (ولی ھر  شان می ھا را نشان آن« ]١٤-١١[املعارج:  ﴾١٤ يُنِجيهِ  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ 
دارد فرزندان خود را در برابر عذاب  ار دوست میک ه گنهکشتن است)، چنان است یار خوک

و . ردک ت مییشه از او حمایه ھمکاش را  لهیو قب .و ھمسر و برادرش را. ندکآن روز فدا 
. آیا این حالت مخصوص مجرم است؟ این »ده نجاتش گردنین را تا مایھمه مردم روی زم

 َفإَِذا﴿فرماید:  ھمان آرزوھای محال نیست؟ مگر خدای متعال در سوره عبس نمی

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٠٤

 ٓ ٓ ٱ َءتِ َجا ا ةُ لصَّ ۡ ٱ يَِفرُّ  مَ يَوۡ  ٣٣ خَّ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ٣٦ َوَ�نِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ 
ۡ
که بیاید آن  یعنی ھنگامی« ]٣٧ -٣٣[عبس:  ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

صدای مھیب. روزی که فرار کند مرد از برادرش و مادرش و پدرش و ھمسرش و 
که این حالت ». ھر که را کاری است که او را به خود مشغول دارددر آن روز فرزندانش. 

گونه آرزوھا آرزوھای محال است که در آن روز ھریک از  برای ھمه است. پس این
اند  خصوصا کسانی که به امید شفاعت شافعان مرتکب گناھان شده گناھگاران دارند

ھا خبری نیست!! زیرا در روز  گردند اما از آن بیش از دیگران به دنبال شفیعان می
ای  نیست. چنانکه برگشتی نیست. چنانکه فدیه  قیامت شفیعی نیست چنانکه حمیمی

 نیست. و...
واضح شد اصل مطلب آن چنان نیست با بیانی که شد در مسألۀ شفاعت به روشنی 

اند و کار دین را  که غالیان و دشمنان دین به دست و دھان جاھالن و فاسقان انداخته
 ساخته بلکه حقیقت این مطلب را باید از قرآن کریم خواست نه از ھوی و ھوس این 
 و آن، چنانکه گفتیم در قرآن کریم به کرات نفی شفاعت را در روز قیامت کرده است

ْ ٱوَ ﴿که:  ا َوَ� ُ�ۡقَبُل ِمۡنَها َشَ�َٰعةٞ َوَ� يُۡؤَخُذ ِمۡنَها  ٔٗ يَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ�  �َُّقوا
ونَ  بترسید روزی را که ھیچ کس از ھیچ «یعنی:  ]٤٨[البقرة:  ﴾٤٨َعۡدٞل َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ

د و از او فدیه (قربانی) اخذ کس، چیزی را کفایت نکند و از او شفاعتی پذیرفته نشو
 ».شوند نگردد. و نه یاری می

ْ ٱوَ ﴿فرماید:  باز در ھمین سوره می ا َوَ�  ٔٗ يَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ�  �َُّقوا
ونَ   بپرھیزید روزی« ]١٢٣[البقرة:  ﴾١٢٣ُ�ۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدٞل َوَ� تَنَفُعَها َشَ�َٰعةٞ َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ

را که ھیچ شخصی از شخص دیگر چیزی را کفایت نکند و از او قربانی قبول نگردد و 
 ». شوند شفاعتی نفع ندھد و یاری ھم نمی

شود یا  کند که در روز قیامت شفاعتی قبول نمی در این دو آیۀ شریفه تصریح می
 دھد. شفاعتی نفع نمی

این حقیقت دست و پا جو و جاھالن لجوج از قبول  کاران بھانه ممکن است طمع
شود یا فایده ندارد به  زده بگویند: پس شفاعتی ھست غایت امر اینکه پذیرفته نمی

فایدگی شفاعت شده است  که تصریح بی اینان باید گفت که در این آیات ھم چنان
ھا در روز  که ھر دوی این فایدگی عدل (فدیه) تصریح شده است و حال این چنان بی ھم
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بود. مگر در روز قیامت فدیه و قربانی ھست که شفاعت ھم باشد ھر قیامت نخواھند 
دھد  چند پذیرفته نشوند؟ بلکه آیات شریفه از آرزوھای مجرمان در روز قیامت خبر می

شد و به جھنم  ھا فدیه می کنند که کاش کسی دیگر به جای آن که آنان آرزو می

ۡ ٱ يََودُّ ﴿معارج آوردیم که  سوره ۱۱ھا آزاد باشند چنانکه در آیه  رفت تا آن می  لَوۡ  رِمُ ُمجۡ ل
مجرم دوست دارد که از عذاب آن روز «یعنی:  ﴾١١ بِبَنِيهِ  ِم�ِذِۢ يَوۡ  َعَذابِ  ِمنۡ  َتِديَ�فۡ 

 ِمنُ�مۡ  َخذُ يُؤۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿فرماید:  می ۱۵و در سوره حدید آیه » پسرانش را فدیه دھد
ِينَ ٱ ِمنَ  َوَ�  يَةٞ فِدۡ  َّ�  ْ که کافر  امروز نه از شما منافقان و نه از کسانی«یعنی:  ﴾َ�َفُروا

ای ھست که خدا از منافقین و کافران  آیا در آن روز فدیه». شود شدند فدیه گرفته نمی
گیرد یا آن روز مجرم دسترسی به فدیه دادن فرزندان و  رد و مثال از مؤمنان مییگ نمی

شود؟ ھرگز نه، بلکه این فقط  او پذیرفته نمیھمسران و برادران خود دارد لکن از 
که در آیات شریفه این آرزو را به کرات از کفار و مجرمان آورده است  آرزویی است چنان

که آنان آرزومند فدیه دادن ھستند لکن بدان دسترسی نداشته و اگر ھم داشتند از 

نَّ  َولَوۡ ﴿فرماید:  سوره یونس می ۵۴ ۀشد. چنانکه در آی ایشان پذیرفته نمی
َ
ِ  أ  ٖس َ�فۡ  لُِ�ّ

 ٱ ِ�  َما َظلََمۡت 
َ
ْ  ۦۗ بِهِ  َتَدۡت �ۡ َ�  ِض �ۡ� وا ُّ�َ

َ
ا �ََّداَمةَ ٱ َوأ ْ  لَمَّ ُوا

َ
اگر برای «یعنی:  ﴾َعَذاَب لۡ ٱ َرأ

را  چه که در روی زمین است از او بود ھر آینه آن ھر نفسی که به خود ظلم کرده است آن
 ».داد فدیه می

ِينَ ﴿ فرماید: رعد می ۀسور ۱۸ ۀو در آی ْ سۡ ٱ لِ�َّ � سۡ �ُۡ ٱ لَِرّ�ِِهمُ  َتَجابُوا ِينَ ٱوَ  َ�ٰ  لَمۡ  �َّ
ْ �َسۡ  نَّ  لَوۡ  ۥَ�ُ  َتِجيُبوا

َ
ا لَُهم أ  ٱ ِ�  مَّ

َ
ْ َتَدوۡ �ۡ َ�  ۥَمَعهُ  ۥلَهُ َوِمثۡ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ْوَ�ٰٓ  ۦٓۚ بِهِ  ا

ُ
 ءُ ُسوٓ  لَُهمۡ  �َِك أ

  َسابِ ۡ�ِ ٱ
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ که اجابت فرمان الھی  کسانی«یعنی: ﴾ ١٨ ِمَهادُ ل

چه در روی زمین است از ایشان بوده و  اند اگر ھمه آن اند و از اطاعت سر باز زده نکرده
 ». دادند تا از عذاب نجات یابند... مثل آن با او بود ھر آینه فدیه می

نَّ  َولَوۡ ﴿فرماید:  نیز می ۴۷زمر آیه  ۀو در سور
َ
ِينَ  أ ْ  لِ�َّ  ٱ ِ�  َما َظلَُموا

َ
 اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

ْ َتَدوۡ �ۡ َ�  ۥَمَعهُ  ۥلَهُ َوِمثۡ  ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َوَ�َدا َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذابِ لۡ ٱ ءِ ُسوٓ  ِمن ۦبِهِ  ا ْ  لَمۡ  َما �َّ  يَُ�ونُوا
داشته  اند اگر ھمه مال جھان را که ظلم کرده یعنی کسانی« ]٤٧[الزمر:  ﴾٤٧ تَِسُبونَ َ�ۡ 

گاه ھمه را از برای رھایی از شدت عذاب روز قیامت  را نیز مالک باشند آن باشند و مانند آن
ھا را به حساب  بدھند(نجات بیابند) و از جانب خدا چیزھایی برایشان آشکار شود که آن
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می ۳۶و در سورۀ مائده آیۀ  .»آوردند  نمی َّ�  ْ نَّ  لَوۡ  َ�َفُروا
َ
ا لَُهم أ  ِ�  مَّ

 ٱ
َ
ْ ِ�َفۡ  ۥَمَعهُ  ۥلَهُ َوِمثۡ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�  َولَُهمۡ  ُهۡمۖ ِمنۡ  ُ�ُقّبَِل  َما َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  َعَذابِ  ِمنۡ  ۦبِهِ  َتُدوا

ِ�مٞ  َعَذاٌب 
َ
که کافر شدند اگر ھمه اموال روی زمین و مانند آن را به  کسانی«یعنی: ﴾ ٣٦ أ

 ». از عذاب روز قیامت فدیه دھند از آنان قبول نشود..عالوه ما فی االرض برای رھایی 
کند که اگر فرضا ھمه  در تمام این آیات از آرزوھای محال مجرمان و کفار بیان می

اموال روی زمین از آنان بود بلکه زمینی دیگر مانند آن نیز از ایشان بود آن را به فدیه 
و بھرۀ ایشان ھمان عذاب  شد دادند لکن به ھر صورت از ایشان پذیرفته نمی می

دردناک خواھد بود پس کلمه شفاعت ھم که در آیات است ھمانند کلمه فدیه است، 
ھمانند کلمه صدیق و حمیم است، چنانکه فدیه وجود ندارد و صدیق و حمیم و وجود 

بقره  ۲۵۴ندارد، شفاعت ھم وجود ندارد: خصوصا که این حقیقت را قرآن کریم در آیه 

َهاَ�ٰٓ ﴿ین تصریح کرده است که: خطاب به مؤمن ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ  ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  ِممَّ

ن لِ َ�بۡ  ّمِن
َ
  أ

ۡ
چه  ای مؤمنان، از آن«یعنی:  ﴾َعةٞ َشَ�ٰ  َوَ�  ُخلَّةٞ  َوَ�  �ِيهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ

آن بیع و دوستی و ایم انفاق کنید پیش از آنکه روزی بیاید که در  روزی شما کرده
که آب پاک به دست ھمه ریخته است که اصًال در روز قیامت ». شفاعتی نیست

 که بیعی نیست.  نیست و چنان که دوستی شفاعتی نیست. چنان
ای به وجود شفاعت در روز قیامت نیست  ترین اشاره و در تمام آیات قرآن کوچک

شفاعتی است که مؤمنین یا بلکه تمامًا نفی است. بلی شفاعتی که در قرآن ھست 
کنند و از خدا طلب رحمت  فرشتگان یا پیغمبر در دنیا به وسیله استغفار از یکدیگر می

اليوم عمل « نمایند زیرا دنیا دار عمل و عبادت است که: و آمرزش به وسیله عبادت می

آن ھم به اذن پروردگار که فقط درباره مؤمنین ». وال حساب وغدا الـحساب وال عمل

� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿است که  ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿ ]١٩[حممد:  )١(﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
 چنانکه شرح آن گذشت. ] ١٥٩: آل عمران[ )٢(﴾لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ 

شود و مسأله شفاعت  گونه تناقضی در آیات قرآن دیده نمی با این بیان است که ھیچ

 ]». و برای گناه خویش آمرزش جوی؛ و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن« -١
 ».پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه« -٢
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اند از  جویان کرده آید. زیرا با بیانی که شفاعت صحیح و درست میبر طبق عقل و نقل 
دارد که در قیامت شفاعتی نیست و از طرف دیگر آن  طرف قرآن صریحًا اظھار می یک

کنند از  را موکول به اذن خدا کرده است و از طرف دیگر مجرمان آرزوی شفیع می
کار این  مجرمان طمع ،آرییابد!؟   طرف دیگر بازار شفاعت به آن وسعت گشایش می

بینند و چون روح طمع در انسان قوی است و غرور و فریب  آیات و تناقض با یکدیگر می
شیطان و دسیسه غالیان و دشمنان دین مطلب را به صورتی در آورده است که گویی 

طرف گناھگاران و مجرمان را از عذاب  گویند! از یک خدا و پیغمبر العیاذ بالله ھذیان می
ترسانند، و از طرف دیگر باب  دید جھنم به علت ارتکاب معصیت و نافرمانی از خدا میش

که از دین و   کند! یعنی بنای محکمی شفاعت را با آن وسعت به روی آنان باز می
کنند، با مسأله شفاعت از   را با بھترین ھندسه بنیاد می نند و آنکاف  قوانین آن پی می

چنانکه ویران شده است و اثری از آن باقی نیست! در کنند!  بیخ و بن ویران می
کند بلکه به  از موھومات و مزخرفات آنان چیزی را تصدیق نمی که اصًال قرآن حالی

ھمان حکمت کامله خود شفاعت را در دنیا به إذن پروردگار برای مؤمنین که ھمان 
ا رفع درجات باشد ئات ییپذیرد و در روز قیامت نفع آن که آمرزش س  استغفار است می
شود و از این شفاعت ساختگی خبری در روز قیامت نیست و فقط  عاید مؤمنین می

 آرزو است که خود غرور شیطانی در گمراھان است.

 )١(﴾١٠٠َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰفِعِ�َ ﴿: و چون فردای قیامت از آن اثری نبیند فریاد

ٓ  َمَعُ�مۡ  نََرىٰ  َوَما﴿برآورند و به ایشان گفته خواھد شد:  ]١٠٠[الشعراء:  َءُ�مُ ُشَفَعا
ِينَ ٱ �َُّهمۡ  ُتمۡ زََ�مۡ  �َّ

َ
ٰٓ  �ِيُ�مۡ  � �ََ�ُ ْ د، یکرد شفیعانی که خیال می«یعنی:  ]٩٤األنعام:[ ﴾ُؤا

ا َعنُ�م َوَضلَّ ﴿» شود؟ کجایند که دیده نمی یعنی:  ]٩٤[األنعام:  ﴾٩٤ ُ�ُمونَ تَزۡ  ُكنُتمۡ  مَّ
 .و جز حسرت باقی نماند!». از شما گم شد پنداشتید آنچه در خیال خود می«

 .»پس (اکنون) ھیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست« -١

 

                                           



 

اند و نجات را بر نفی شفاعت از خود نموده ‡ائمۀ معصومین 
 اندطبق قرآن مجید به تقوی و به عمل و ورع منوط داشته

تراشان به احادیث ضعیفه و مجھوله و  تمام استناد و اتکای شفاعت طلبان و شفیع
اند و چون  داده ‡یا ائمه معصومین  صرا به پیغمبر خدا  است که نسبت آندروغی 

به زودی صحت و سقم اسناد آن را از کتب رجال و  -ان شاء الله-آن اخبار که ما 
ھا را  درایه معلوم خواھیم کرد که ھمۀ آن مخالف کتب الھی است، باید قبل از ھمه آن

 تماد و اتکاء عاقالن صاحب ایمان گردد.به سینه دیوار کوبید. لذا نباید مورد اع
اند چون از  از خود نفی شفاعت کرده ‡که ما احادیثی که در آن، ائمه اطھار  این

طلبان  که موافق آیات قرآن است در این اوراق به نظر حقیقت ھمه بھتر به جھت آن
  رسانیم:  می

أنه قال  ÷اقر جعفر الب« روایتی آمده است: ۱/۳۸۱ (ره)در امالی شیخ طوسی  -۱

ظَمَ ا تَنَا أَنَّ أَعْ يعَ لِغْ شِ أَبْ لٍ وَ مَ نْدَ اهللاِ إِالَّ بِعَ ا عِ نَالَ مَ هُ لَنْ يُ تَنَا أَنَّ يعَ لِغْ شِ : أَبْ ةَ يْثَمَ مَ خلَ وْ ةً يَ َ رسْ لنَّاسِ حَ

 ُ تَنَا أَهنَّ يعَ لِغْ شِ أَبْ هِ، وَ ِ ريْ هُ إِىلَ غَ الِفُ َ الً ثُمَّ خيُ دْ فَ عَ صَ نْ وَ ةِ مَ يَامَ ونَ الْقِ ائِزُ مُ الفَ ُمْ هُ وا أَهنَّ رُ ا بِامَ أُمِ وْ امُ ا قَ مْ إذَ

ةِ  يَامَ مَ القِ وْ  ». يَ

 -یکی از اصحاب بزرگوار خود-به خیثمه  ÷ حضرت امام محمد باقر«یعنی: 
فرمود: به شیعیان ما ابالغ کن که ما از جانب خدا ھیچ چیزی را از آنان کفایت نکرده 

جز   یز به شیعیان ما ابالغ کن که در نزد خدا به ھیچ مقامیآید و ن و کاری از ما بر نمی
به عمل نتوان رسید و نیز به شیعیان ما ابالغ کن که ھمانا بزرگترین مردم از حیث 

گاه در  حسرت در روز قیامت آن کسی است که خود عدالت و انصاف را وصف کند آن
شیعیان ما ابالغ کن ھر گاه  مورد عمل با دیگران خود او آن را مخالفت نماید و نیز به

اند آن را برپا داشته عمل نمایند، آنان در روز قیامت به طور حتم  چه مأمور شده بدان
 .»رستگار خواھند بود
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دقت در حدیث شریف و مطابقت آن با کتاب مجید آسمانی ما به خوبی گواه صحت 
 مطلب است.

بحار االنوار از دعائم اسالم از  ۱۸و در جلد  ۳۲ص  در مشكوة االنوار طربسی -۲

يا «به من فرمود:  ÷فضیل روایت کرده است که گفت: حضرت امام جعفر صادق

مْ  لْ هلَ قُ الم وَ الِينَا عنَّا السَّ وَ نْ مَ لِغْ من لقيتَ مِ يْل! أبْ نَ اهللاِ شيئاً فُضَ مْ مِ نْهُ نِي عَ ع  إينِّ ال أُغْ رَ إال بالوَ

ظُوا ألْ  فَ احْ ينَ فَ ابِرِ عَ الصَّ الةِ؛ إِنَّ اهللاَ مَ الصَّ ِ وَ ربْ مْ بالصَّ يْكُ لَ عَ مْ وَ يَكُ دِ وا أَيْ فُّ كُ مْ وَ نَتَكُ یعنی:  .»سِ
ای فضیل ھر کسی که از شیعیان ما را مالقات کردی «حضرت صادق به من فرمود: «

گویم: ما از جانب خدا ھیچ چیزی را از  سالم برسان و بگو من که جعفر صادقم می
داریم جز به ورع و پرھیزگاری خود ایشان. پس شما زبان  یشان کفایت ننموده باز نمیا

گویی مردم و سخنان بیھوده) و دست خود را باز دارید (از  خود را نگاه دارید (از بد
 ».ظلم و مال حرام) و بر شما باد شکیبایی و نماز؛ ھمانا خدا باصابران است

مْ ÷ قال الصادق«ه... چاپ اسالمی ۳۴۲درروضه کافی ص  -۳ نْكُ نِي عَ غْ هُ لَيْسَ يُ : أَنَّ

هُ أَ  َّ نْ رسَ مَ ، فَ لِكَ نْ دُونَ ذَ الَ مَ لٌ وَ سَ رْ بِيٌّ مُ بٌ والَ نَ رَّ قَ لَكٌ مُ يْئاً الَ مَ هِ شَ قِ لْ نْ خَ دٌ مِ نَ اهللاِ أَحَ هُ مِ عَ نْفَ نْ تَ

يَطْلُبْ إِىلَ اهللاِ أَنْ  لْ نْدَ اهللاِ فَ افِعِنيَ عِ ةُ الشَّ اعَ فَ نْهُ  شَ ىضَ عَ فرمود:  ÷یعنی: حضرت صادق. »يَرْ
دارد نه فرشته مقرب و نه  کس از عذاب خدا شما را کفایت نکرده و باز نمی ھیچ«

شود و دوست دارد که شفاعت  که مسرور می ھا، پس کسی پیغمبر مرسل و نه غیر این
(یعنی به شفیعان به حال او نفعی داشته باشد باید از خدا بخواھد از او راضی شود 

 ».عمل بپرداز و خود را اصالح کند)
 کنند. شفاعت شافعین ھمان دعا و استغفاری است که فرشتگان و مؤمنین می

 تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿بینید حدیث شریف چگونه مضمون آیه شریفه است که  می 
َ�ٰ ٱ ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ

َ
 .)١(]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩ ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َورَِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

بارھا به  صن به صحت پیوسته است که رسول خدا یاین حدیث از فریق -۴
يا فاطمة بنت حممد ويا صفية عمة رسول اهللا ويا... اعمال ملا عند «فرمود:  خویشان خود می

ای فاطمه دختر محمد، و ای صفیه عمه «یعنی:  ».اهللا فإين ال أغني عنكام من اهللا شيئا

داده، و به بخشد، جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه  در آن روز، شفاعت ھیچ کس سودی نمی« -١
 ».گفتار او راضی است
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چه از مثوبات که در نزد خداست زیرا من از شما چیزی  عمل کنید برای آنرسول خدا، 
و این فرمایش آن حضرت در آخرین سال عمر شریف آن ». کنم را کفایت نمی

) إدرباره زنان پیغمبران (نوح و لوطبود. مضمون آیه شریفه است که  صبزرگوار

ِ ٱا َ�ۡنُهَما ِمَن َفَخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنِيَ ﴿فرماید:  آمده است که می  �َّارَ ٱۡدُخَ� ٱا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�  �َّ
ِٰخلِ�َ ٱَمَع  چون آن دو زن با آن دو پیغمبر خیانت کردند آن «یعنی:  ]١٠[التحريم:  ﴾١٠ل�َّ

و درباره فرزندان ». دو پیغمبر چیزی را از عذاب خدا از ایشان نتوانستند جلوگیری کنند

ٓ ﴿: ÷فرماید از زبان یعقوب می ÷یعقوب غۡ  َوَما
ُ
ِ ٱ ّمِنَ  َعنُ�م ِ� أ  إِنِ  ٍء� َ�ۡ  ِمن �َّ

ِۖ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ توانم چیزی را از شما کفایت  من از جانب خدا نمی«یعنی:  ]٦٧وسف: ي[ ﴾ِ�َّ
تعالی ھمین سخن یعقوب را  و باری». و جلوگیری کنم ھمانا حکم جز خدای را نیست

ا﴿تصدیق فرموده که:  ِ ٱ ّمِنَ  ُهمَ�نۡ  ِ� ُ�غۡ  َ�نَ  مَّ آری «یعنی:  ]٦٨وسف: ي[ ﴾ءٍ َ�ۡ  ِمن �َّ
توانست از آنان از جانب خدا چیزی را کفایت و جلوگیری  چنین است که یعقوب نمی

 ».کند

نا « عن جابر بن يزيد اجلعفي... آمده: ۳۰۲در امالی طوسی ص  -۵ قال خدمتُ سيدَ

.  ÷اإلمامَ أبا جعفر حممد بن عيل  ينِ ، وقلتُ أَفِدْ تُهُ عْ ثامين عرشة سنة، فلام أردتُ اخلروج ودَّ

. فقال:  هُ رُ عْ بْلَغُ قَ ال يُ فُ وَ نْزِ رٌ ال يَ م بَحْ يَا فقال: بعد ثامين عرشة سنة يا جابر؟! قلت: نعم إنكُ

الَم، وَ  ْغ شيعيت َ��ِّ السَّ
ِّ
ْعلِْمُهْم �نَُّه الَجابُِر! بل

َ
، َوال ُ�َتَقرَُّب  أ َرابََة بَيَْنَنا وَ�ْ�َ اهللاِ عزَّ وََجلَّ

َ
ق

ُ. يَا َجابُِر! َمْن أَطاَع اَهللا وأَحبَّنا فهو َويِلَُّنا، َوَمْن َعىَص اَهللا لم َ�ْنَفْعُه ُحبُّ 
َ

اَعِة هل َنا، إيْلِه إال بِالطَّ
ْم  يَا َجابُِر! َمْن هذا اذلي �سأُل اهللاَ 

َ
ل
َ
ْم يَْ�ِفِه، أْو َوَ�َق بِِه ف

َ
ل
َ
ْيِه ف

َ
َ َعل ْم ُ�ْعِطِه، أو تََو�َّ

َ
ل
َ
ف

 ».ُ�ْنِجِه؟..
قدر حضرت امام محمد  از جابر بن یزید جعفی که از اصحاب بزگوار و عالی«یعنی: 

من مدت ھیجده سال برای آقای ما حضرت اقر است: روایت شده است که گفت: ب
خدمت کردم ھمین که خواستم از خدمت آن حضرت خارج  ابوجعفر امام محمد باقر

شوم آن حضرت را وداع کرده و عرضه داشتم که به من فایده برسان (موعظه کن و 
چیزی تعلیم فرما) حضرت فرمود: ای جابر، آیا بعد از ھیجده سال باز ھم فایده؟ (یعنی 

یایی ھستید که به قعر آن ای؟) گفتم: آری ھمانا که شما در نیاز نشده آیا از علم الزم بی
نتوان رسید حضرت فرمود: ای جابر شیعیان ما را از جانب من سالم برسان و به ایشان 
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اعالم کن که بین ما و خدا ھیچ قرابت و خویشاوندی نیست و به حضرت احدیت تقرب 
نتوان یافت مگر به طاعت و فرمانبرداری وی. ای جابر ھر که خدا را فرمان برد و ما را 

ست دارد او ولی ماست، و کسی که خدا را معصیت کند دوستی ما به حال او نفعی دو
نخواھد داشت! ای جابر چه کسی از خدا خواست که خدا به او نداد یا بر او کفایت 

 ».نکرد؟ یا به او وثوق و اطمینان نمود و خدا او را نجات نداد؟
نْ عَ «چاپ نجف....  ۵۶ص  مشكوة االنوار طربسیدر  -۶ لٍ عَ يدِ بْنِ بِالَ عِ و بْنِ سَ رِ مْ

رٍ  فَ عْ ىلَ أَيبِ جَ لْتُ عَ : دَخَ الَ :  ÷قَ الَ قَ ةٌ فَ َاعَ نُ مجَ نَحْ ُْ�ُم وَ وُْسَطى يَرِْجُع إيِلَ
ْ
َة ال

َ
ونُوا انلُّْمُرق

ُ
ك

ٍد َما بَيَْنَنا َوَ�ْ�َ اهللاِ  ُموا يَا ِشيَعَة آِل ُ�َمَّ
َ
َحُق بُِ�ُم اتلَّايِل، َواْعل

ْ
َغايِل َو�َل

ْ
َا ىلَعَ  ال

َ
 نل

َ
َرابٍَة َوال

َ
ِمْن ق

يَتَُنا، َوَمنْ 
َ

ِه َ�َفَعْتُه وِال
َّ
 لِـل

ً
اَعِة؛ َمْن اَكَن ُمِطيعا  بِالطَّ

َّ
 اهللاِ إِال

َ
 ُ�َتَقرَُّب إىِل

َ
ٌة، َوال  اَكَن اهللاِ ُحجَّ

 َ�غْ 
َ

اَل: ال
َ
َْنا َوق ََفَت إيِلَ

ْ
اَل: ُ�مَّ اتل

َ
يَتَُنا. ق

َ
ْم َ�ْنَفْعُه وِال

َ
 ل

ً
ُة اَعِصيا

َ
ُت: َوَما انلُّْمُرق

ْ
ل
ُ
وا. ق  َ�ْفرُتُ

َ
وا َوال رَتُّ

ه
َ
ْضل

َ
ْوَسِط ف

َ ْ
وا لِلنََّمِط األ

ُ
َْعل ْن جتَ

َ
تُوَن أ

ْ
 تَأ

ً
ْهال

َ
 تََرْوَن أ

َ
ال

َ
اَل: أ

َ
وُْسَطى؟ ق

ْ
 ».؟  ال

 ÷عمرو بن سعید بن ھالل که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق «ترجمه: 
و ما جماعتی بودیم آن حضرت  ÷ وارد شدم بر حضرت ابو جعفر باقر«است گفت:

فرمود: فرش و فرد میانگین باشید تا عالی به سوی شما برگردد و عقب مانده به شما 
توان یافت مگر به  ملحق شود و عمل کنید ای شیعیان آل محمد، که به خدا تقرب نمی

یع خدا باشد دوستی ما به حال او نفع وسیله طاعت و فرمانبرداری او ھر که مط
گاه حضرت  دھد و ھر که عاصی باشد دوستی ما به حال او نفعی نخواھد داشت! آن می

به ما توجه والتفات فرمود گفت: مغرور نباشید و مأیوس ھم نباشید و خود را کوچک 
بینید مگر آرزو  نگیرید، عرض کردم فرش میانگین یعنی چه؟ فرمود: مگر نمی

 .»دارید که برای شخصی معتدل و میانه رو فضل او را قائل باشید؟ نمی
 ÷از صحیفه حضرت علی بن الحسین زین العابدین ۲۶در روضه کافی ص  -۷

اكِمٌ «نقل است که فرمود:  يِّدٌ حَ مْ سَ يْكُ لَ عَ يْنَا وَ لَ مُ عَ ْكُ مْ حيَ عَكُ نُ مَ بِيدُ اهللاِ ونَحْ مْ عَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ ...وَ

هُ  داً، وَ وا غَ دُّ أَعِ مْ فَ ائِلُكُ سَ مُ مْ وَ كُ وقِفُ بِّ الْـوَ مُ ىلَ رَ ضِ عَ الْعَرْ لَةِ وَ اءَ املُسَ قُوفِ وَ بْلَ الْوُ ابَ قَ وَ جَ

 ، ِنيَ املَ اذِباً . ﴾يَوَْم�ٍِذ َ� تََ�لَُّم َ�ْفٌس إِ�َّ �ِإِذْنِهِ ﴿الْعَ ئِذٍ كَ مَ وْ قُ يَ دِّ وا أَنَّ اهللاَ الَ يُصَ لَمُ اعْ وَ

الَ  بُ  وَ ذِّ كَ لِ يُ سُ هِ بِالرُّ قِ لْ ىلَ خَ ةُ عَ جَّ ، لَهُ احلُ ورٍ ذُ عْ َ مَ ريْ رُ غَ ذِ عْ الَ يَ قٍّ وَ تَحِ سْ رَ مُ ذْ دُّ عُ رُ الَ يَ ادِقاً وَ صَ

ةِ اهللاِ  اعَ طَ مْ وَ كُ سِ فُ حِ أَنْ الَ بِلُوا يفِ إِصْ تَقْ اسْ بَادَ اهللاِ وَ وا اهللاَ عِ قُ اتَّ ، فَ لِ سُ دَ الرُّ عْ يَاءِ بَ صِ َوْ األْ نْ وَ ةِ مَ اعَ طَ  وَ
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ا.. هُ فِيهَ نَ لَّوْ وَ و بدانید که شما بندگان خدایید و ما نیز چون شما با شماییم و «یعنی:  .»تَ
بر ما و بر شما آقای حاکم، فردا حکومت خواھد کرد و او شما را باز داشته و پرسش 

که بازدارند و پرسش کنند و بر  خواھد نمود پس آماده جواب دادن باشید قبل از آن
عالمیان عرضه شوید، در آن روز ھیچ نفسی سخن نگوید مگر به اذن او جل پروردگار 

جالله و بدانید که خدا در آن روز ھیچ دروغگویی را تصدیق نخواھد نمود و ھیچ 
دارد و عذر نامعذوری را  راستگویی را تکذیب نخواھد کرد و عذر مستحقی را بر نمی

و اوصیای بعد از رسل حجت است،  پذیرد. او را بر خلق خود به سبب ارسال رسل نمی
پس ای بندگان خدا از خدا بترسید و در اصالح نفوس خود روی آورید و طاعت کسی 

 ».را که در این باره او را دوست دارید پیش گیرید

عن عمر يزيد، ثم أقبل علينا (أبوجعفر) فقال: .. «۶۳ص  در مشكوة االنوار طربسی -۸

نَ اهللاِ نَا مِ عَ ا مَ اهللاِ مَ بُ إِىلَ اهللاِ إِالَّ  وَ رَّ تَقَ ةٌ والَ يُ جَّ ىلَ اهللاِ حُ الَ لَنَا عَ ةٌ وَ ابَ رَ َ اهللاِ قَ يْنَنَا وبَنيْ ا بَ مَ ةٌ وَ اءَ رَ بَ

هُ  عْ نْفَ ْ تَ هِ ملَ لَّ ياً لـِ اصِ مْ عَ نْكُ انَ مِ نْ كَ مَ تُنَا وَ يَ الَ تْهُ وَ عَ فَ طِيعاً نَ مْ مُ نْكُ انَ مِ نْ كَ مَ ؛ فَ ةِ تُنَابِالطَّاعَ يَ الَ . ترجمه »وِ
 این حدیث نیز مضمون احادیثی است که گذشت.

 «آمده:  صدر کتاب صفات الشیعه صدوق از جمله فرمایشات رسول الله  -۹
ِّ

إِ�
ْويِلَايِئ ِمْن�ُ 

َ
َوا�ِ َما أ

َ
داً ِمنَّا ف وا إِنَّ ُ�َمَّ

ُ
 َ�ُقول

َ
ْيُ�ْم، ال

َ
 َشِفيٌق َعل

ِّ
ُْ�ْم َو�ِ�  َرُسوُل اهللاِ إيِلَ

َ
ْم َوال

 مِ 
َ
ْ�َيا ىلَعَ رِق وَن ادلُّ

ُ
ِْمل

َ
تُوِ� حت

ْ
ِقَياَمِة تَأ

ْ
ُ�ْم يَْوَم ال

ُ
ْعرِف

َ
 أ

َ
ال

َ
 ف

َ
ال

َ
ُمتَُّقوَن، أ

ْ
 ال

َّ
ْم إِال

ُ
ابُِ�ْم ْن َ�ْ�ِ�

ْعَذْرُت �ِيَما بَيِْ� َوَ�يَْنُ�ْم َو�ِيمَ 
َ
ْد أ

َ
 ق

ِّ
 َو�ِ�

َ
ال

َ
ِخَرَة! أ

ْ
وَن اآل

ُ
يِت انلَّاُس َ�ِْمل

ْ
ْ�َ اهللاِ ا بَيِْ� َو�َ َو�َأ
ُ�مَعزَّ 

ُ
ُ�ْم َ�َمل

َ
به اصحاب خود و  صیعنی: رسول الله  ».وََجلَّ �ِيُ�ْم، َو�ِنَّ يِل َ�َمِ� َول

من فرستاده خدا ھستم به جانب شما، ھمانا من خیلی دلسوز و «خویشان خود فرمود: 

خدا از ماست زیرا به  ص خوار نسبت به شما ھستم، نگویید (مغرور نشوید) که محمد غم
سوگند که دوستان من از شما و غیر شما نیستند مگر پرھیزگاران، پس نبینم شما را در روز 

ھای شماست و مردم دیگر بیایند در حالی  قیامت که بیایید در حالی که وبال دنیا در گردن
گاه باشید من عذر خود را در آن که توشۀ آخرت را حمل می چه بین من و شما بود و  کنند. آ

ا و بین شماست آوردم، عمل و کردار من فقط برای خود من است و عمل شما برای بین خد
 ». خود شماست

حضرت را که ابن ابی الحدید در شرح  جا مناسب است که فرمایش آن در این

�َُّها «: صقال چاپ بیروت در این مورد آورده است نقل کنیم:  ۲/۸۶۳البالغه نھج
َ
�
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يَْس 
َ
   اهللاِ   َ�ْ�َ   انلَّاُس إِنَُّه ل

َّ
اً إِال  بِِه َ�ْنُه رَشّ

ُ
ْو يرَْصِف

َ
َحٍد �ََسٌب َوال أمٌر يُؤتيه بِِه َخْ�اً أ

َ
َوَ�ْ�َ أ

 ِ  ُ�ْنيِج إ
َ

َقِّ ال ِي َ�َعَثِ� بِاحلْ
َّ

، َواذل  َ�َتَمنَّ�َّ ُمَتَمنٍّ
َ

ٍع َوال ِ�َ�َّ ُمدَّ  يَدَّ
َ

الُِح أال ال َعَمُل الصَّ
ْ
 َ�َمٌل ال

َّ
ال

َهَوْ�ُت َمَع رمَْحٍَة وَ 
َ
ْو َعَصْيُت ل

َ
ایھا الناس! میان خدا و احدی نسبت و قرابتی و ھیچ «یعنی: ».ل

گاه باشید  امری نیست که بتوان بدان خیری را جذب و شری را بدان دفع نمود مگر عمل. آ
ھیچ مدعی نباید ادعا کند و ھیچ آرزومندی چیزی را آرزو کند (مگر از طریق عمل)، به آن 

دھد مگر عمل که  ه حق برانگیخته است که ھیچ چیز انسان را نجات نمیخدایی که مرا ب
». رحمت خدا ضمیمۀ آن شود و اگر من که پیغمبرم معصیت کنم ھر آینه ھالک خواھم شد

ٓ  قُۡل ﴿این حدیث چون موافق قرآن است که فرموده:  َخاُف  إِّ�ِ
َ
 َعَذاَب  َرّ�ِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

 لذا ضمیمه احادیث شیعه کردیم.] ١٣: زمر و ١٥: يونس، ١٥: [انعام  )١(﴾١٥ َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ 

 مشكوة االنوار طربسیو  ۵۳ص در کتاب صفات الشیعه مرحوم صدوق  -۱۰ 

ابِرٍ «با اندک اختالف بیان نموده  ۵۶ص  نْ جَ رٍ الْـعَ فَ عْ الَ أَبُو جَ : قَ الَ يِّ قَ فِ عْ ! ÷جُ ابِرُ ا جَ :يَ

ذَ  َ نِ اختَّ ي مَ تَفِ كْ يُّعَ أَيَ قُولَ   أَنْ   التَّشَ ا   يَ مَ ، وَ هُ اعَ أَطَ قَى اهللاَ وَ نِ اتَّ تُنَا إِالَّ مَ يعَ ا شِ وَ اهللاِ مَ ؟! فَ لَ الْبَيْتِ بِّنَا أَهْ بِحُ

الَ  الصَّ مِ وَ وْ الصَّ رِ اهللاِ وَ ةِ ذِكْ ثْرَ كَ ةِ وَ انَ َمَ اءِ األْ أَدَ عِ وَ شُّ التَّخَ عِ وَ اضُ فُونَ إِالَّ بِالتَّوَ رَ عْ انُوا يُ ِّ كَ الْربِ ةِ وَ

لِ الْ  أَهْ اءِ وَ رَ قَ نَ الْفُ انِ مِ ريَ دِ لِلْجِ هُّ التَّعَ نِ وَ يْ الِدَ قِ ـبِالْوَ دْ صِ تَامِ وَ َيْ األْ نيَ وَ مِ ارِ الْغَ نَةِ وَ كَ سْ يثِ الْـمَ دِ حَ

ائِ  شَ نَاءَ عَ انُوا أُمَ كَ ، وَ ٍ ريْ نْ خَ نِ النَّاسِ إِالَّ مِ نِ عَ َلْسُ كَفِّ األْ آنِ وَ رْ ةِ الْقُ وَ تِالَ الَ وَ . قَ يَاءِ َشْ مْ يفِ األْ هِ رِ

بَنَّ بِكَ الْ  هَ ! الَ تَذْ ابِرُ ا جَ : يَ الَ يلِ قَ ؟ فَ ةِ فَ هِ الصِّ ذِ َ داً هبِ فُ أَحَ رِ ا نَعْ ولِ اهللاِ! مَ سُ ا ابْنَ رَ : يَ ابِرٌ بُ ـجَ اهِ ذَ مَ

هُ فَ  الَّ أَتَوَ يْهِ وَ لَ اتُ اهللاِ عَ وَ لَ لِيّاً صَ بُّ عَ قُولَ أُحِ لِ أَنْ يَ جُ بُ الرَّ سْ بُّ حَ الَ إِينِّ أُحِ وْ قَ لَ

ولَ  سُ اهُ شَ صاهللاِ رَ بُّهُ إِيَّ هُ حُ عَ فَ ا نَ نَّتِهِ مَ لُ بِسُ مَ عْ الَ يَ هُ وَ تَ ريَ
تَّبِعُ سِ ٍّ ثُمَّ الَ يَ يلِ نْ عَ ٌ مِ ريْ ولُ اهللاِ خَ سُ رَ يْئاً. وَ

دٍ  َ أَحَ بَنيْ َ اهللاِ وَ نْدَ اهللاِ. لَيْسَ بَنيْ لُوا ملَِا عِ مَ اعْ وا اهللاَ وَ قُ اتَّ يْهِ  فَ لَ مْ عَ هُ مُ رَ أَكْ بَادِ إِىلَ اهللاِ وَ بُّ الْعِ ةٌ أَحَ ابَ رَ قَ

اىلَ إِالَّ بِ  عَ تَ كَ وَ بَارَ بْدُ إِىلَ اهللاِ تَ بُ الْعَ رَّ تَقَ ا يَ ! مَ ابِرُ ا جَ . يَ تِهِ مْ بِطَاعَ هُ لُ مَ أَعْ مْ لَهُ وَ اهُ قَ نَا أَتْ عَ ا مَ ةِ مَ الطَّاعَ

ىلَ اهللاِ الَ عَ نَ النَّارِ وَ ةٌ مِ اءَ رَ ياً  بَ اصِ هِ عَ لَّ انَ لـِ نْ كَ مَ ٌّ وَ يلِ وَ لَنَا وَ هُ طِيعاً فَ هِ مُ لَّ انَ لـِ نْ كَ . مَ ةٌ جَّ مْ حُ نْكُ دٍ مِ َحَ ألِ

ع رَ الْوَ لِ وَ مَ تُنَا إِالَّ بِالْعَ يَ الَ نَالُ وَ الَ تُ . وَ وٌّ دُ وَ لَنَا عَ هُ  . »فَ

 ».ترسم بگو: اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزی بزرگ می« -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣١٤

 ÷یعنی: جابر جعفی روایت کرده است که حضرت ابوجعفر امام محمد باقر
ای جابر، آیا کسی که تشیع را مذھب فرا گرفته است او را ھمین کفایت «رمود: ف

دارد؟ به خدا سوگند که شیعۀ ما  کند که بگوید او که ما اھل بیت را دوست می می
شده  نیست مگر آن کسی که از خدا بترسد و او را اطاعت کند. شیعیان ما شناخته نمی

کردن امانت و کثرت ذکر خدا و روزه و نماز و  شوند جز به تواضع و خشوع و ادا و نمی
نیکی کردن با پدر و مادر و رسیدگی کردن به حال ھمسایگان از فقیران و نیازمندان و 

زدگان (مقروضان) و یتیمان، و راست گفتاری و تالوت قرآن و بازداشتن اذیت  تاوان
ھای خود  ھا و عشیره خود از مردم مگر اقدام بخیر، و شیعیان ما ھمواره امینان قبیله

جابر عرض کرد: یا ابن رسول الله، ما در میان شیعیان  .)١(بودند در تمام امور و اشیاء
ھای  شناسیم حضرت به من فرمود: ای جابر، مذاھب و راه کسی را به چنین صفت نمی

مختلف تو را به راه خطا نبرد، آیا بس است شخص را که بگوید: من علی را دوست 
دارم در  دانیم؟ پس اگر بگوید من رسول خدا را دوست می او را ولی خود میدارم و  می

گاه سیرت آن حضرت را پیروی نکرده و به  حالی که رسول خدا از علی بھتر است آن
سنت او عمل ننماید، آیا چنین دوستی ھیچ نفعی به حال او خواھد بخشید؟. پس از 

دا است عمل کنید زیرا بین خدا و ھایی که در نزد خ خدا بترسید و برای آن ثواب
ترین  ھا بر خدا با تقوا ترین آن ترین بندگان و گرامی احدی خویشاوندی نیست و دوست

ترین آنان به طاعت خداست. ای جابر به خدای تعالی  ھا نسبت به اوست، و عامل آن
ت توان یافت مگر به طاعت و فرمانبرداری، و برای ما (امامان) ھیچ برائ تقرب نمی

آزادی از آتش نیست و ھیچ یک از شما بر خدا حجتی نیست. کسی که مطیع خدا بود 
او دوست و شیعه ھست و کسی که به خدا عاصی بود او برای ما دشمن است و به 

 ».والیت ما دست نتوانی یافت مگر به عمل و پرھیزگاری
حکومت  ھا منطبق با آیات شریفه قرآن و این ده حدیث شریفه است که مضمون آن

عقل و وجدان است و به ھمین جھت ما از آوردن رجال و اسناد آن خودداری کردیم 
خواستیم خیلی بیش از این احادیث در این معنی و اگر می ».ما يوافق القرآن فخذه«که 

اند عرض حضرت اینست که رفتار شما  مراد از قبیله و عشیره افراد غیر شیعه است که سنی بوده -١
با خویشان خود با نھایت رأفت وامانت واحسان و عدالت توأم باشد نه اینکه سخنی بگویید یا 

ھا از شما یا دوری آنھا گردد پس یک فرد  عملی انجام دھید که موجب نفرت یا جدا شدن آن
 که در میان یک قبیله سنی است باید رفتارش طوری باشد که امین ھمه باشد.شیعه 
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و موضوع داشتیم لکن برای ارباب عقول انصاف ھمین اندازه کافی است و برای جاھل 
ھم فایده ندارد! پس چقدر خوب  ‡ عیسی و زبور داودعنود تورات موسی و انجیل 

است که ملت اسالم مخصوصًا طائفۀ شیعه ھر چه زودتر به خود آید و از شر دجاالن و 
اند خود شیاطین غالین که موجب این ھمه خسران و زیان دنیا و آخرت مسلمانان شده

ۡ�َيا َخِ�َ ﴿ ،چنان که معلوم و مشھود است را نجات دھد، و گرنه ھم  ﴾َوٱ�ِخَرةَ  ٱ�ُّ
ترین علت و  است. مسئله شفاعت با وسعت و کیفیتی که بین مردم شایع است بزرگ

ترین محرک جرم و معصیت و شدیدترین مشوق آفت عدم اجرای احکام شریعت و قوی
دھد و آیات قرآن کذب و بدعت است در حالی که چنان که عقل و وجدان گواھی می

ای از عقل و پایهو اھل بیت قرآن به روشنی اذعان دارند ھیچ مایهکند صریحا بیان می

ُ ٱوَ ﴿ای از شرع ندارد.  ٓ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ءُ �ََشا و ھر « ]٢١٣[البقرة:  ﴾٢١٣ َتقِي�ٍ مُّ
 .»کندکه را خدا بخواھد به راه راست ھدایت می

 



 

 حیث سند عمومًا ضعیفنداحادیث شفاعت از 

خبرند خواھند گفت که پس شفاعت  کسانی که از دسیسۀ جعاالن بلکه دجاالن بی
گیران  خوانان و معرکه خوانان و خطیبان و مداحان و تعزیه بام و دری که روضه بدان بی

زنند تا جایی که  در ھر محفل و مجلس بلکه در ھر قصیده و شعری از آن دم می
 دانند چست؟ ھم قابل آمرزش و غفران در نتیجه شفاعت امامان می شمشیر و سنان را

ترین کتاب شیعه یعنی بحار االنوار  ترین و مھم اینک ما اخبار شفاعت را از مفصل
مجلسی را از جلد سوم آن که مخصوص معاد است و باب خاصی برای شفاعت دارد در 

یم تا ببینند محرفین کتاب و گذران این اوراق از نظر خوانندگان عاقل و با انصاف می
تا چه حد در این میدان تاخت و تاز کرده و چه بر  صمخربین دین سید المرسلین 

اند؛ باب شفاعت در جلد سوم بحار االنوار چاپ تبریز از صفحه  سر حقایق اسالم آورده
یابد. احادیثی که در این باب است اکثرًا از  خاتمه می ۲۷۲شروع و به صفحه  ۲۶۲

عن الضعفاء  ييرو«اند:  تفسیر عیاشی است که علماء رجال عمومًا درباره او گفتهکتاب 

او از اصحاب علی بن الحسن بن فضال است که ما ھویت او را در کتاب زکات  .»كثرياً 
ترین رجال حدیث است. او قبًال فطحی مذھب بوده اخیرًا قائل  ایم که وی از بدنام آورده

وافر دارد کسی که   است و در تخریب شریعت سھمیبه امامت جعفر کذاب شده 
جا  بار او را بداند باید به کتاب زکات ما مراجعه نماید. در این بخواھد ترجمه حال نکبت

کنیم که محمد بن ادریس صاحب السرائر که از بزرگان علمای  قدر اشاره می ھمین
ضال و پدرش از رئیساِن گوید: که علی بن ف شیعه است در کتاب (السرائر) درباره او می

 ضالل بوده و کذاب و ملعونند. 
با صرف نظر از آن اصًال در تفسیر عیاشی مطالبی است که ھرگز مسلمان معتقد به 

بحار از خیثمه یعنی از  ۳/۲۶۷کند مثًال در  ھا را باور نمی قرآن و شیعۀ امیر مؤمنان آن
 رمود: به او ف ÷ ھمین کتاب حضرت باقر ۳۸ھمان کسی که در ص 
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و در روایتی آورده است که خیثمه گفته ». أبلغ شيعتنا إنا ال نغني عنهم من اهللا شيئا«

بودیم و کسی جز ما در نزد آن  ÷ است: من و مفضل بن عمر شبی خدمت صادق
حضرت نبود (یعنی حدیث محرمانه است!) مفضل عرض کرد: فدایت شوم حدیث برای 

شان  استان روز قیامت و گرفتاری مردم و رفتنما بگو که بدان مسرور شویم. حضرت د
و طلب شفاعت از او و مأیوسی از وی و رفتن خدمت  ÷ را خدمت حضرت آدم

تا خدمت حضرت  ‡و مأیوسی از آن حضرت. و ھم چنین انبیاء دیگر  ÷نوح
و�أيت باب الرمحن... فيحرك «آید به درب خانه خدا  را گفت: تا اینکه پیغمبر می ÷خاتم

گوید: این  می أ دھد! خدا ھای در خانه خدا را حرکت می . حلقه»الـحلق حلقة من
 ».فيقال من هذا؟ وهو أعلم به«شخص کیست؟ در حالی که خودش بدان داناتر است 

شود: در را بر  گاه گفته می گوید من محمدم! آن کند و می رسول خدا خود را معرفی می
کنم  کنند. ھمین که نظر می روی او باز کنید. پس در را بر روی من (پیغمبر) باز می

کنم که نه احدی قبل و نه  اورا چنان تمجید می». فإذا نظرت إىل ريب«به خدای خودم 
شود  افتم و این کار سه مرتبه انجام می ت! پس به سجده میبعد از من چنان نکرده اس

خواھی بگو و بخواه. که قول تو مسموع و  فرماید: ھر چه می و در ھر سه مرتبه خدا می
آورند از یاقوت سرخ که افسار آن از زمرد  ای می گاه ناقه شفاعت تو مقبول است... آن

گاه  یعنی: آن» ربنا و يؤتى بام كتبفيجلس عىل العرش «گوید:  جا که می است!.. تا آن
آورند..  ھا و دفترھا را به حضور او می نشیند و نامه پروردگار ما روی عرش (تخت) می

 حساب و کتاب....  این حدیث تا آخر از این موھومات است و آخر شفاعت بی
گاه خوشبختانه یا بدبختانه کنیزی خدمت حضرت صادق آمده  راوی گفته است: آن

فالن قرشی بر در خانه است. حضرت فرمود به او اجازه دھید بیاید و به ما  و گفت:
 فرمود: ساکت باشید!) 

بینید که در این حدیث عیاشی چه چیزھایی است که مخالف مذھب شیعه بلکه  می
ای که خدا در آن نشسته است و در دارد که  ضروریات اسالم است بافته است. خانه

بیند و آنگونه گفتگوھا بین  شود خدا را می ر وقتی وارد میدارای چند حلقه است پیغمب
خواند! و این قبیل  نشیند و دفترھا را می شود! خدا روی عرش می آن دو رد و بدل می

موھومات، عیاشی چون در اول عمر از عامه بوده و بعدا شیعه شده است در احادیث او 
 بودن او بسیار است.  آثاری از عامی
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دیث شفاعت از تفسیر امام معروف به تفسیر امام حسن عسکری نقل ای از احا پاره
اعتبارتر از این  ایم کتابی بی دانند و قبال ھم گفته شده است و چنانکه مطلعین می

چه که در این کتاب آمده است در بین مؤلفات شیعه  کتاب و مطالبی چرندتر از آن
 )١(نیست!.
ند کنز کراجکی نقل شده است مانند حدیث ای از این احادیث از کتبی دیگر مان پاره

ٓ إَِ�ۡ  إِنَّ ﴿سؤال از:  که  ]٢٦ ،٢٥ة: ي[الغاش )٢(﴾٢٦ ِحَساَ�ُهم َناَعَليۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ٢٥ إِيَاَ�ُهمۡ  َنا
نیز در کتاب (امراء   گاه غالیان این حدیث است چنانکه آیت الله العظمی ترین تکیه مھم

إلينا إياب «در حساب قیامت و نظارت امام آورده است که امام فرمود:  ۴۸۰ھستی) ص 

. تا آخر که شفاعت ھمه مردم را متضمن است. زیرا امام »هذا الـخلق وعلينا حساهبم...
مردم به جانب ما و حسابشان بر ماست پس آن گناھانی را فرموده است: بازگشت این 

خواھیم که آن را به ما واگذار نماید و خدا  اند از خدا می که از نظر حق الله مرتکب شده
اند از  کند و ھرگناھی را که از نظر حق الناس ارتکاب کرده خواسته ما را اجابت می

پذیرند و خدا به آنان عوض  می کنیم که به ما ببخشند و مردم نیز مردم خواھش می
 خواھد داد.

این حدیث که مضمون آن بر خالف کتاب خدا و دین اسالم و مخالف عقل و وجدان 
کند و مردم را به ھرج و مرج و  باره ریشه دین و احکام آن را از بیخ می است و یک

آن  دھد و در برابر پاپ و گناه بخشی او صد بار بر کند و سوق می وحشت تشویق می
از مرتکبان گناه   فضیلت دارد؟ زیرا ال اقل کشیش در مقابل آن بخشش جرایمی

جا بدون ھیچ زحمت جرم و جریمه درب بھشت بر روی ھمه  کند اما در این دریافت می
باز است!! بدترین حدیثی است که در این باب است. این حدیث اگر حدیث صحیح ھم 

بایست آنرا به سینه دیوار کوبید.  بازھم میبود یعنی از حیث سند و رجال درست بود 
اما خوشبختانه یا بدبختانه از حیث سند و رجال نیز مخدوش است زیرا این حدیث را 

ادٍ «در بحار از کافی نقل کرده است: بدین عبارت است   آیت الله العظمی يَ لِ بْنِ زِ هْ عن سَ

الَ  ةَ قَ عَ امَ نْ سَ انَ عَ دَ عْ نْ سَ نَانٍ عَ نِ ابْنِ سِ عَ أَيبِ عَ داً مَ اعِ نْتُ قَ لِ الْـ: كُ َوَّ نِ األْ سَ والنَّاسُ يفِ  ÷ حَ

 داند، در کتاب حاضر. مبحث پیغمبر ُجز وحی نمی» بحث در اختصاص علم غیب به خدا«ر.ک.  -١
) آنگاه حساب [خواستن از] آنان به عھده ٢٥سوی ماست، ( در حقیقت، بازگشت آنان به« -٢

 )».٢٦ماست(
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ةُ  عَ امَ ا سَ : يَ الَ قَ يْلِ فَ فِ اللَّ وْ افِ يفِ جَ ا  إِلَيْنَا! الطَّوَ ذَ ابُ هَ يْنَاالْـإِيَ لَ لْقِ وعَ نْ  خَ مْ مِ انَ هلَُ امَ كَ ُمْ فَ اهبُ سَ حِ

َ اهللاِ  مْ وبَنيْ يْنَهُ نْبٍ بَ ىلَ ا ألذَ نَا عَ تَمْ كِهِ حَ رْ َ النَّاسِ  لَنَا هللاِ يفِ تَ مْ وبَنيْ يْنَهُ انَ بَ ا كَ لِكَ ومَ نَا إِىلَ ذَ ابَ أَجَ فَ

مُ اهللاُ  هُ ضَ وَّ لِكَ وعَ ابُوا إِىلَ ذَ مْ وأَجَ نْهُ بْنَاهُ مِ هَ تَوْ ترجمه حدیث ھمان است که آیت الله ». ألاسْ
آن را عینًا  ۱(امراء ھستی) آورده است و ما در صفحه قبل جلد  ۴۸۰در ص   العظمی

است   یک نوع فرمان و تھکمی» حتمنا عىل اهللا يف تركه لنا«نقل کردیم جز اینکه در کلمه 

یعنی ما این » حتمنا علی اهللا«که گستاخی بر خدا در آن بر اھل ادب مخفی نیست.
واگذاریدن حقوق خدا بر ما، برای خدا حتم و واجب کرده و خواه و ناخواه او را وادار 

ه آن حقوق را به ما واگذار کند (حتم در لغت یعنی واجبی است که اسقاط کنیم ک می
 آن ممکن نیست. امر محتوم. مجمع البحرین). 

جھاد و  پس ھر گونه حقوقی که از خدا تضییع شده چون نماز، روزه و حج و
گونه معاصی که  گونه معصیت از شرب خمر و زنا و لواط و آنعبادات دیگر و ارتکاب ھر

کنیم که خواه ناخواه آن را به ما واگذار کند و  حق الناس نباشد خدا را وادار میدر آن 
ھا  ھا ھم ھمه آن ھا را به ما ببخشد آن کنیم که آن حقوق مردم را از مردم خواھش می

بریم یا ھمه را. این حساب  گاه ھر که را خواستیم به بھشت می بخشند. آن را به ما می
خواھد برود گیالن!! بسی جای حیرت و تعجب است!  ھم میروز قیامت.. اگرکسی مرگ 

که به منظور ھدایت و اصالح مردم قیام کرده مروج دین پیغمبر  آیا ممکن است کسانی
اسالم باشند چنین سخنانی بگویند که تمام زحمات پیغمبر را نقش بر آب نمایند؟ آیا 

یا عرض حدیث بر کتاب دھد؟ آ کند؟ با کجای کتاب خدا وفق می ھیچ عاقلی باور می
 کند؟! چه معنی دارد؟ کدام کتاب و کدام عقل و چه وجدانی آن را باور می

متضاد و مخالف نیست؟ این  با رصاحتآیا این حدیث و نظایرش با کتاب خدا 
مضمون آن حدیث خیلی شریف!! است و احادیث دیگر از این قبیل! ما اینک به سند 

 ش آن از این جھت ھم معلوم باشد.کنیم تا ارز این حدیث رسیدگی می
این حدیث از کتاب کافی یعنی اولین محاج شیعه است یعنی ھمان کتابی که از  

بیش از نه  مرآة العقولشانزده ھزار حدیث آن به تشخیص عالمه مجلسی در کتاب 
دھم آن از درجۀ صحت ساقط است. به ھر صورت سند این حدیث از کتاب رجال به 

الرازی   لین راوی این حدیث سھل است. و آن سھل بن زیاد االدمیشرح زیر است: او
اند نجاشی او را در  ابو سعید است ارباب رجال او را از اصحاب حضرت جواد شمرده
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سهل بن زياد أبو عيل اآلدمي «کند:  چاپ تھران چنین معرفی می ۱۴۰رجال خود ص 

دٍ فيه  عتَمَ حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ  وكان أمحد بنكان ضعيفاً يف احلديث غري مُ

او در حدیث ضعیف بوده و بدان اعتمادی نبوده ». والكذب وأخرجه من قم إىل الريّ 
است واحمد بن محمد بن عیسی که از دانشمندان بزرگ شیعه در قم بوده او را از قم 

 دانسته است. بیرون کرده زیرا او را غالی و دروغگو می

 يدمبا سعيد األأن إ«کند:  او را در استبصار چنین معرفی می (ره)شیخ طوسی 

ابو سعید کنیۀ سھل است او در نزد ناقدان اخبار خیلی ». ضعيف جدا عند نقاد األخبار
 ضعیف است.

. ۲/۷۵کند، به نقل تنقیح المقال در  او را چنین وصف می (ره)جناب ابن الفضائری 

ا جدا فاسد الرواية والدين وكان أمحد بن حممد بن سهل بن زياد األدمي الرازي كان ضعيف«

الـمراسل ويعتمد  یعيسى األشعري أخرجه من قم وأظهر الربائة منه والرواية عنه و يرو

شمارد که  که او را ھم خیلی ضعیف دانسته و ھم فاسد الروایه و الدین می. »الـمجاهيل
نموده است. زیرا او  لوگیری میاحمد بن عیسی از او اظھار برائت کرده و از روایت او ج

مراسیل را روایت و به مجاھیل اعتماد داشته است. (مراسیل احادیث بدون سند و 
 مجاھیل احادیث مجھول است). 

در شان او گفته ». حمقأنه إ« شمرده است: که فضل بن شاذان نیز او را احمق می
الروایه دانسته است و غلو او را ضعیف و فاسد )  ۴۶۰ص (است. ابن داود در رجال خود 

او را به  ۱۶۴و کذب او را نقل کرده است. در رجال میر مصطفی (نقد الرجال) نیز در ص 
 .ھمین اوصاف زشت نکوھیده است. این اولین راوی این حدیث خیلی شریف است!

سھل آن را از محمد بن سنان روایت کرده است. اینک محمد بن سنان را 

هو رجل ضعيف جدا ال يعول «فرموده است:  ۲۵۲ل خود ص بشناسیم، نجاشی در رجا

فرمود: من جایز  و گفته است که فضل بن شاذان می .»عليه وال يلتفت إىل ما تفرد به
دانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنید. او خیلی ضعیف است که  نمی
 توان به او اعتماد و التفات نمود. نمی

او یک ». ليهإال يلتفت  حممد بن سنان غالٍ «و فرموده است: ی ا ضائری دربارهو ابن الغ 
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 شخص غالی است و نباید به گفتارش اعتنایی نمود.
از ایوب بن نوح آورده است که او  ۳۳۲شیخ ابو عمرکشی در رجال خود ص 

دانم که احادیث  حالل نمی». ستحل أن أروي احاديث حممد بن سنانأال «:فرمود می
 روایت کنم.محمد بن سنان را 

نوشته است حمدویه بن نصیر از ایوب بن نوح نقل کرده است که  ۴۲۷و در ص 
محمد بن سنان در ھنگام مرگ گفته است: ھر چه حدیث که برای شما گفتم 

 ام و سماعی نبوده است و روایت نیست بلکه چنین یافتم. ھیچکدام را از کسی نشنیده
م ضعفاء آورده و نوشته است که محمد او را در قس ۵۰۵ابن داود در رجال خود ص 

از  ».ال ترووا عني مما حدثت شيئا فإنام هي كتب اشرتيته من السوق«گفت:  بن سنان می
ھایی بود که از بازار  ھا که گفتم فقط کتاب من حدیثی روایت نکنید آن حدیث

». لفسادحديثه ا والغالب عىل«گاه گفته است:  ھا بود گفتم. آن خریدم و ھر چه در آن می
 اند وی از کذابین است. و فساد بر احادیث او غالب است. و علمای رجال متفق

محمد بن سنان این حدیث بسیار شریف!! را از سعدان روایت کرده است. شرح 

أمهله يف الـخالصة والذخرية والبلغة «نویسد:  می ۲۳حال سعدان در تنقیح المقال ص 

ع من الذخرية إنه ضعيف ويف موضع آخر منه غري وغريها ومل يتعرضوا له أصال ويف موض

. سعدان که مھمل و مجھول و ضعیف و غیر وثوق است این »موثق يف كتب الرجال
» من ال یحضره الفقیه«در  را حدیث را از سماعه بن مروان روایت کرده است و سماعه

ده واقفی دانسته است و فرمو ،باب ما یجب علی من افطر او جامع فی شھر رمضان
ای  دھم زیرا او واقفی است و پاره است: من خبری که از سماعه روایت شده فتوای نمی

اند. ابن داود نیز او را در رجال خود  از علمای رجال او را فطحی فاسد المذاھب دانسته
ضمن ضعفاء و مجروحین آورده است و ابن الغضائری و نجاشی معتقدند که  ۴۶۰ص 

در گذشته است. پس روایت او از  ۱۴۵در سال  ÷ او در زمان حیات حضرت صادق
دھند به کلی  حضرت امام موسی کاظم که این حدیث چرند را به آن حضرت نسبت می

 .اندر دروغ است!!  اساس و دروغ است. یعنی دروغ بی
اند و  و نظراِء وی به جنگ قرآن آمده  آری، با چنین احادیثی این آیت الله العظمی

کذایی: تصرف در کون و مکان و تدبیر عالم امکان در والیت امامان و بابی به آن معنای 
بابی به این وسعت برای شفاعت در گستاخی فساق و فجار در معصیت پروردگار 
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ترین عباد الله صالحین  ترین و متواضع اند. و امامان شیعه را که خالص عالمیان گشوده
برخدای جھان معرفی کرده و مذھب اند خدایانی (والعیاذ بالله) حاکم و مسلط  بوده

کنند، و از این که این  شیعه را یک مذھب مملو از شرک به جھانیان معرفی کرده و می
گیر نشده گله و شکایت دارند، شاید شما خواننده عزیز تصور  موھومات و خرافات جھان

د و کنید که تنھا این حدیث یا حدیث ما قبل آن (ورود رسول خدا بر خدا) آنقدر چرن
اعتبار است و شاید سایر احادیث شفاعت دارای صحت و اعتباری باشد لذا ما  بی

ناچاریم که یک یک آن احادیث را از ھمان جلد سوم (بحار االنوار) که مخصوص 
موضوع معاد است آورده و از حیث سند بررسی کنیم تا معلوم شود که تمام آن 

نیست. ھر چند اگر در صحت سند تا احادیث از حیث سند مخدوش بوده و قابل اعتنا 
المثل مستقیما از معصوم شنیده شده بود چون مخالف با آیات  آن حد بود که فی

ھا را به دیوار  باید آن ‡صریحه قرآن است بر طبق دستور و فرموده خود ایشان 
کوبید. عالوه بر آیات قرآن، عقل و وجدان ھم خود بھترین مصدق این معنی است: 

ام آن احادیث را با کثرت آن که در باب شفاعت است و در حدود شصت اینک ما تم
نیم تا خود انصاف ک حدیث است یکایک از لحاظ سند برای خوانندگان محترم ذکر می

  اند.؟ در شمارش احادیث اھتمام تامی داده ببینند، گمراھان به چه دستاویزی متمسک
 رر.ای مک ای حدیث نبوده و پاره نشده است زیرا پاره

از کتاب خصال صدوق از روات عامه آورده است چون ابو الحسن  حدیث اول:
طاھربن محمد بن یونس از محمد بن عثمان ھروی تا انس بن مالک که در کتاب رجال 

 کدام نیست. از ھیچ  شیعه نامی
و انس مالک به شھادت تاریخ از منحرفین امیر المومنین علی بن ابی طالب است و 

دروغ  ص کسانی شمرده است که بر رسول خدا ۀاو را از جمل ÷حضرت صادق 
 ۱۵۴/۱بستند پس حدیث وی قابل اعتنا نیست برای تحقیق حال به تنقیح المقال 

ود را فرمود: من دعای خ ص(مضمون حدیث آنست که رسول خدا  )١(.مراجعه نمائید
 ام). برای شفاعت امتم نگه داشته

ذکر  ت، انس بن مالک صدر مورد صحابه جلیل القدر پیامبر اکرم  /مولف  مطلبی را که -١
 کرده است، بنابر دالیل ذیل اشتباه و خالف حقیقت است:

که  -طفولیت–ترین سالھای حیاتش  به مدت ده سال، در حساس تانس بن مالک  -١
بود و تحت سرپرستی ایشان  صگیرد در خدمت رسول اکرم  می شکلانسان در آن   شخصیت

آموخت. و در نتیجه، اسوه و  صھا صداقت و امانت را از پیامبر اکرم  تربیت یافت و در آن سال
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در حق ایشان دعای خیر نموده و  صبودند. و رسول خدا  صالگوی ایشان، پیامبر گرامی 
 ». گناھش را بیامرز بار خدایا، فرزندان و مال او را فزونی و عمرش را دراز فرما و«فرمودند: 

و خادم و ھمراه ایشان  صو اصًال معقول نیست چنین شخصیتی که دست پروردۀ رسول خدا
 کند. علباشد، سپس بر ایشان دروغ ببندد و حدیث ج

شدیًدا محتاط بود و خیلی  صدر قضیۀ روایت حدیث از رسول الله  تانس بن مالک  -٢
حدیثی  صز ایشان سر نزند. ھرگاه از رسول خدا نمود تا در روایت حدیث اشتباھی ا تالش می
یا ھمان گونه که ایشان «افزود:  در آن می -از باب احتیاط -کرد این جمله را  نقل می

و ھمچنان که امام احمد بن حنبل در مسند خویش با سند صحیح از ایشان روایت ». اند فرموده

لكنه  صأشياء سمعتها من رسول اهللا لوال أين أخشى أن أخطئ حلدثتكم ب«فرمود:  نموده که می

اگر ترس از این نبود که اشتباه نمایم برای « ».قال: من كذب عيل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

ھر کس عمدًا : « ام، اما ایشان فرموده شنیده صنمودم که از رسول خدا  شما چیزھای نقل می
گردد.  یعنی وارد جھنم می». م آماده سازدبندد، نشیمنگاه (جایگاه) خود را در جھن بر من دروغ 

 دروغ ببندد؟!  صآیا معقول است که چنین شخصی بر رسول خدا 
ثابت نشده که آنھا  صو ھمچنان از دیگر اصحاب پیامبر اکرم  تھرگز از انس بن مالک  -٣

حدیث دروغینی را نسبت داده باشند. و ھمچنان ثابت نشده که ھیچ یک از  صبر رسول خدا 
 متھم کرده باشد.  صبه انس را به دروغگویی و دروغ بستن به رسول الله صحا

، ساخته و پرداختۀ راویان شیعۀ رافضی است و تروایت منسوب به امام جعفر صادق  -٤
ایشان از ھمچون روایات دروغینی بری ھستند. این راویان مغرض جھت طعن وارد کردن به 

چنین روایتی را جعل نموده و به امام جعفر  صم عدالت یک صحابی جلیل القدر پیامبر اکر
اند، تا امت اسالمی را از احادیث یکی از بزرگترین راویان حدیث  به دروغ نسبت داده تصادق 

 محروم سازند. 
با تمامی خلفای راشدین بیعت کردند و حضرت علی را مانند بقیۀ  تانس بن مالک  -٥

راف و عداوتی نسبت به ایشان نداشتند. چنانچه خلفای راشدین دوست داشتند و ھیچگونه انح
برند که محبت علی و عثمان در یک قلب  روایت است که به ایشان گفته شد: مردم گمان می

به خدا دروغ . «»فقد كذبوا واهللا لقد اجتمع حبهام يف قلوبنا«گیرد؟ ایشان فرمود:  جای نمی
 ).  ٥٠٠، ص ٣٩(تاریخ دمشق ج ». اند محبت ھر دویشان در قلب مان جمع شده است گفته

حضور داشت. از جمله در غزوۀ  صدر تمام غزوات و جھادھا ھمراه رسول خدا  تانس  -٦
شرکت داشت. و ایشان از کسانی  صبدر که خردسال ھم بود اما به خاطر خدمت به رسول الله 

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ لََّقۡد رَِ�َ ﴿بود که در بیعت الرضوان ھم حضور داشتند و این آیه:  ٱ�َّ
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 نیازیم.  اصًال مربوط به شفاعت نیست لذا از آوردن سند آن بی حدیث دوم:
مضمونش آن است که امیر المؤمنین فرموده است: ما را برای شفاعت  حدیث سوم:

دانیم از  خود به زحمت نیندازید لیکن چون در روایت آن سندی نیاروده است لذا نمی
د بن عیسی یقطینی و چه کس و از کجا نقل کرده است. این حدیث راویان آن محم

 اند. قاسم ین یحیی، و ھر دو ضعیف و غلط
از ابراھیم بن ھاشم است که در کتب رجال از او توثیق نشده است  حدیث چھارم:

اش  درباره ۲/۳۰۹وی این حدیث را از علی بن معبد روایت کرده است در تنقیح المقال 

 ۱۱۰و توثیقی نشده است و در ص از او مدح ». مل ينص فيه بالتوثيق وال مدح«اند:  گفته
 مجھول دانسته است. پس حدیث مجھول است.  او را امامی

 نظریه صدوق است و حدیث نیست. حدیث پنجم:
از امالی صدوق از ابی قالبه عبد الملک بن محمد روایت شده است  حدیث ششم:

یت چنین شخصی در کتب رجال نام و نشانی ندارد و از غانم بن الحسن السعدی روا
است. وی از مسلم بن خالد المکی روایت کرده است   مسمی بی کرده است او نیز اسمی 

تنقیح المقال او نیز از مجاھیل است. مضمون حدیث آن است  ۱۴۹و ص  ۲۱۴در ص 
که حضرت فاطمه سالم الله علیھا به پیغمبر خدا گفت: در روز قیامت من تو را در کجا 

اقف روز قیامت را گفت: تا اینکه فرمود: مرا در شفیر مالقات کنم پیغمبر مقامات و مو
 شوم. ھای آن از امت خود می جھنم مالقات کن که مانع شراره

از ابن محبوب از زرعه و او از سماعه روایت کرده است.   از تفسیر قمی حدیث ھفتم:
واقفی مذھب است و ابن داود نیز او را در  ۳۵۰زرعه طبق تصریح در رجال خود ص 

جزو مجروحین و ضعفاء آورده است. عالمه حلی نیز او را در  ۴۵۳ل خود ص رجا

َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�بٗ 
َ
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم َوأ نَزَل ٱلسَّ

َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ  ﴾١٨اُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ

خشنود شد،  -که زیر درخت با تو بیعت کردند ھنگامی -به راستی الله از مؤمنان « ]١٨[الفتح: 
ھا نازل کرد و پیروزی (و  ھای شان بود دانست، لذا آرامش را بر آن ه که در درون دلپس آنچ

شود. از شخصی که خداوند  ، شامل حال ایشان ھم می»ھا پاداش داد فتحی) نزدیک را به آن
 راضی شده باشد، محال است که وی بر پیامبر خودش دروغ ببندد. 

از اند که گویا ایشان  نقل کرده تانس بن مالک بنابراین، آنچه راویان شیعۀ رافضی درباره 
دروغ  صبر رسول خدا  -نعوذ بالله-است و  تمنحرفین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب 

 بست، ھمه اش بھتان محض و خالف حقیقت است. (ُمصحح) می
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جزو ضعفاء آورده است زرعه از سماعه روایت کرده  ۲۲۴خالصه خود در قسم ثانی 
در صفحات قبل آوردیم   است و ما ھویت سماعه را در حدیث منتخب آیت الله العظمی

از درجه صحت ساقط است،  که او نیز واقفی بوده است و به ھر حال این حدیث
مضمون این حدیث مضمون ھمان حدیث عیاشی است که در ھمین کتاب گذشت 

 خالصه (حدیث آمدن پیغمبر در قیامت به در خانه خدا و حرکت دادن حلقه....).
مربوط به شفاعت پیغمبر نسبت به پدر و مادر و عمو و برادرش در  حدیث ھشتم:

اند که فرمود: اگر در مقام  آن حضرت نسبت دادهجاھلیت است و آرزویی است که به 
محمود ایستادم در حق ایشان شفاعت خواھم نمود و چون با مطلب ما مناسبتی ندارد 

 پردازیم. لذا به سند آن نمی
از ابن البطاینی روایت شده است: چون ابن البطائنی در کتب رجال  حدیث نھم:

لی بن حمزه است. اگر علی بن علی بن حمزه بطاینی است و یا پسرش حسن بن ع

عيل بن أيب محزة لعنه اهللا أصل الوقف «حمزه است ابن الغضائری در باره او فرمود است: 

ھا حدیث از مذمت در تنقیح المقال  ) و ده÷ (یعنی الرضا .»وأشد الـخلق عدوا للمويل
و سایر کتب رجال آمده است. و ظن نزدیک به یقین است که پسر علی بن  ۲/۲۶۱
مزه حسن بن علی است و اگر پسرش حسن بن علی بن ابی حمزه است ابن ح

نصار األ موىل يمحزه البطائن يبأاحلسن بن علی ابن «الغضائری درباره او نیز فرموده است: 

و شیخ کشی درباره او فرموده است: ». نفسه ضعيف يف يبن واقف يبو حممد واقفأ

و  ۱/۲۹۰مآل او در تنقیح المقال  حال نکبتو شرح ». محزه كذاب يبأبن  احلسن بن عيل«
 سایر کتب رجال مذکور است. پس حدیث چنین ملعونی قابل استماع نیست.

َ�ٰ ٱ لُِكونَ َ�مۡ  �َّ ﴿مضمون حدیث نھم تفسیر آیه شریفه:  َذَ ٱ َمنِ  إِ�َّ  َعةَ لشَّ  ِعندَ  �َّ
باشد که مراد از اخذ عھد اذن دادن به والیت امیر  می ]٨٧م: ي[مر  )١(﴾٨٧ ادٗ َ�هۡ  لرَّ�ٱ

 و امامان بعد از اوست. ÷المؤمنین 
از امالی صدوق و بشارت المصطفی از سلمه بن الخطاب از حسین بن  حدیث دھم:

است  ÷ سعید از ابو اسحق بن ابراھیم از عبد الصباح از ابو بصیر از حضرت صادق

 ».است] رحمان پیمانی گرفته  ] اختیار شفاعت را ندارند، جز آن کس که از جانب [خدای آنان«[ -١
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 كان ضعيفاً يف«فرموده است:  ۱۴۲خود ص  سلمه بن الخطاب را نجاشی در رجال

بو حممد من سواد أبن الـخطاب  ةسلم«و ابن الغضائری در باره او فرموده است: ». حديثه

،الر عالمه حلی نیز او را در خالصه خود در قسم دوم جزو ضعفاء آورده  .»ضعيف یّ
مجروحین  در قسم ضعفاء و ۴۵۸و ابن داود نیز او را در رجال خود ص  ۱۰۴است: ص 

نیز او را ضعیف  ۱۵۷و در نقد الرجال ص ». حديثه كان ضعيفاً يف«آورده و نوشته است: 
شمرده است. و در تحریر طاووسی نیز او را واقفی مذھب دانسته است. بقیه روات او از 

ھستند، لذا به چنین حدیثی نباید اعتنا داشت. مضمون حدیث آن است که   مجاھیل
مت مردم را گرفته است گروھی که نور آنان زمین قیامت را در روز قیامت که ظل

گویند که اینان پیغمبران یا فرشتگانند یا  خیزند، مردم می روشن کرده است بر می
ھا گفته  ھستیم، پس به آن صگویند ما علوی و ذریه رسول الله  شھیدانند، آنان می

 شود که درباره محبان خود شفاعت کنید. می
ز محمد عطار از جعفر بن محمد بن مالک از احمد بن مدین از ا حدیث یازدھم:

 محمد بن عمار روایت شده است:

 كان ضعيفاً يف«درباره او فرموده است:  (ره) نجاشی ؛اما جعفر بن محمد بن مالک

كان يضع الـحديث «فرمود:  و گفته است: که احمد بن الحسین درباره او می .»الـحديث

او ھم ». ةيضاً فاسد الـمذهب والروايأعن الـمجاهيل وسمعت من قال كان  ييرووضعاً و
نموده و ھم فاسد المذھب و الروایه  کرده است و ھم از مجھوالن روایت می وضع حدیث می
در رجال   کند و از او نامی رجال نجاشی و از احمد بن مدین روایت می ۹۴بوده است. ص 

 ).۳/۱۶۲الت است (تنقیح المقال نیست و محمد بن عمار نیز از مجھو
مضمون حدیث آن است که حضرت صادق فرموده است: شیعیان ما از نور خدا 

کنیم و شما ھم  شوند و ما شفاعت می اند و در روز قیامت به ما ملحق می آفریده شده
کس از شما نیست مگر اینکه دوستان خود را به بھشت و  کنید و ھیچ شفاعت می

 برد. جھنم می دشمنان خود را به
از ابن ابی الخطاب از نضر بن شعیب از قالنسی روایت شده است  حدیث دوازدھم:

تنقیح المقال مجھول است و شھید ثانی نیز او را  ۳/۲۷۲نضر بن شعیب طبق ص 
 اعتبار. مجھول دانسته است و باالخره تمام راویان این حدیث مجھولند و روایت بی
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ر خدا فرمود: اگر در مقام شفاعت ایستادم درباره مضمون حدیث آن است که پیغمب 
 اصحاب کبایر شفاعت خواھم کرد. اما درباره آزارکننده ذریه خود شفاعت نخواھم کرد.

قطان از سکری و او از جوھری و او از محمد بن عطار و او از  حدیث سیزدھم:
ول سید صدر از ق ۱/۵۶یح المقال قپدرش روایت کرده است: احمد بن القطان را در تن

  شمرده است. از سکری اسمی  الدین صاحب وافی و حواشی او در منتھی المقال عامی
شان  حال ۲/۳۲۲پدرش عماره در  ۳/۱۶۴در کتب رجال نیست و محمد بن عماره در 

مجھول است و چنین حدیث مجھول و از درجه اعتبار ساقط است. مضمون حدیث: ھر 
ما نیست معراج و سؤال قبر و قیامت را.  کس سه چیز را منکر شود از شیعیان

(مضمون حدیث ربطی به شفاعت ندارد و کسی منکر این سه چیز نیست). بعد از این 
 سندی از ابوذر و سلمان است. حدیث بی

از ابی اسامه روایت شده است و باقی راویان نامشان نیامده است،  حدیث چھاردھم:
و غیر او  غضائری و اسحق بن علی بن عمانابی اسامه نامش زید الشحام است: ابن ال

رجال خود اشاره به واقفی بودن وی  ۱۶۴اند. و ابن داود در ص  وی را ضعیف شمرده
کرده است. چون نام تمام رجال حدیث نیامده است، فرضًا که ابی اسامه ثقه باشد 
حدیث مرسل است و از درجه صحت ساقط. مضمون حدیث آن است که حضرت صادق 

کنیم  قدر از شیعیان خود شفاعت می اند: به خدا قسم آن فرموده إ باقر و حضرت

برای ما شفیعی « ﴾١٠١َوَ� َصِديٍق َ�ِي�ٖ  ١٠٠َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰفِِع�َ ﴿: که دشمنان ما بگویند

 ».و دوست مھربانی نیست
 از معاویه بن عمار از ابی العباس مکتبر روایت شده  از تفسیر قمی حدیث پانزدھم:

مختل العقل شمرده شده است. و علی  ۳/۳۲۴است. معاویه بن عمار در تنقیح المقال 

بن عامر  ةويامل يكن مع«بن احمد العقیقی از علمای بزرگ رجال درباره او فرموده است: 

یعنی: معاویه بن عمار در نزد ». حديثه كان ضعيف العقل متهامً يف صحابنا مستقيامأعند 
نبوده، بیھوده عقلش ضعیف و در حدیثش به دروغ متھم  علمای شیعه مرد درستی

سال بر طبق تصریح ابن  صد و ھفتاد و پنج ) و چون او یک۹/۴۲است (قاموس الرجال 
فوت نموده است و او از  ۱۷۵عمر کرده است و در سال  ۳۵۰داود در رجال خود ص 

ین پیری ابی العباس مکتبر که معلوم نیست چه کس است و به ھر صورت وی در سن
این حدیث را روایت کرده است شکی نیست که او در حال اختالف حواس بوده است. 
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به ابوایمن فرموده است: که ھمه کس به شفاعت  ÷ مضمون حدیث: حضرت باقر
 کنیم.  پیغمبر محتاج است و ما درباره شیعیان خود شفاعت می

ما احوال او را از محمد بن سنان غالی و کذاب مشھور است که  حدیث شانزدھم:
قبًال آوردیم. خالصه مضمون حدیث آن است که پیغمبر خدا فرمود: خدا به من پنج 
چیز عطا کرده است که از آن جمله شفاعت است و از جمله حلیت غنایم که ما کذب 

 ایم. مضمون آن را در کتاب خمس آورده
قی روایت کرده از علی بن حکم و او از ابان از محمد بن الفضیل الرز حدیث ھفدھم:

 چنین ابان در کتب رجال حالشان مجھول است. است. علی بن حکم و ھم
او را ضعیف  ۳۶۰اما محمد بن الفضیل االزدی االرزق: شیخ طوسی در رجال خود ص 

او را  ۲۵۰او را به غلو متھم کرده و در خالصه عالمه ص  ۳۸۹شمرده است و در ص 
ز او را ضعیف و غالی دانسته است. مضمون نی ۳۲۷ضعیف شمرده است. در نقد الرجال 

حدیث آنست که امیر المومنین فرمود: بھشت ھشت در دارد از یک در پیغمبران و محبان 
 کنم و...  شوند و من در کنار صراط ایستاده به شیعیان دعا می وارد می

در کتب   از فخام از منصوری روایت شده است و از ھیچ کدام نامی حدیث ھجدھم:
یح قبه عنوان ثقه یا ضعیف نیامده است. بنابراین حدیث مجھول است. به تن رجال

مراجعه شود. خالصه مضمون حدیث آن است که در روز قیامت بر  ۱/۳۱۰المقال 
 شود: که تو را در پاداش محبان اھل بیت قدرت است.  رسول خدا گفته می

بن کثیر روایت  از اسمعیل بن علی الدعبل از محمد بن ابراھیم حدیث نوزدھم:
در کتب رجال نیست که اینان بر ابونواس شاعر ھرزه   شده است که از ھیچ کدام نامی

سرای ھزار و یک شب که در شعر خود سرود: صلی الله علی لوط و شیعته. در مرض 
به او گفته است: یا ابا علی تو در  موت او وارد شدند و عیسی بن موسی الھاشمی 

دنیا و اولین روز خود در آخرت ھستی و بین تو و خدا گناھانی  آخرین روز عمر خود در
است پس به سوی خدا توبه کن (ابونواس در شرب خمر و لواط معروف زمان خود بوده 
است). ابونواس گفت: مرا تکیه دھید پس ھمین که نشست گفت: مرا از خدا 

روایت  صسول خدا ترسانید ھمانا حماد بن سلمه از ثابت بنانی از انس مالک از ر می
کرده است که آن حضرت فرمود: برای ھر پیغمبر شفاعتی است و من شفاعت خود را 

ھا نیستم؟  کنید من از آن ام آیا شما خیال می برای مرتکبین کبایر از امت پنھان کرده
(پس چرا از خدا بترسم). آری، باید چنین حدیثی را راویانی چون ابونواس روایت 
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نیستند ھر چند حماد بن سلمه ممدوح میزان   کدام امامی روایت ھیچ کنند! راویان این
انی نیز مشترک است در بین چند شخصیت. اما اولین راوی بناالعتدال است، و ثابت 

آن خود ابونواس است که شرب خمر و لواط معروف است و ھمین روایت نیز حاوی 
روح اسالم و تعلیم جمیع  این معنی است. و مضمون روایت نیز بر خالف قرآن مجید و

انبیاء و اولیا است. اگر بنا باشد که مرتکبین کبایر ھر گونه گناھی را مرتکب شدند، 
ھا ذخیره شده باشد پس دین و شریعت یعنی چه؟ در خباثت  شفاعت پیغمبر برای آن

ابونواس که حتی به قیامت ھم عقیده نداشته است ما ان شاء الله در جای دیگر از این 
او را ابونواس  ÷ب سخن خواھیم گفت. در مذمت او ھمین بس که حضرت ھادیکتا

 لقاب) خواند (الکنی واأل باطل می
از عیون اخبار الرضا از احمد بن ابی جعفر البیھقی از علی بن جعفر  حدیث بیستم:

البیھقی از علی بن جعفر المدنی از علی بن محمد بن مھرویه القزوینی از داود بن 
فرموده  صاز پدرانش روایت شده است که رسول خدا  ÷حضرت رضا  سلیمان از

ای که  شویم و مظلمه است: چون روز قیامت شود ما متولی حساب شیعیان خود می
شود و حقوقی که  کنیم به ما بخشیده می ھا خواھش می ھا و مردم است از آن بین آن

دستگاه آفرینش مسخر،  بین ما و شیعیان ماست ما به عفو و بخشش سزاوارتریم. یعنی
 .بازان مخصوصی است!! و مسخره ارادۀ رفیق

است. با این تفاوت که   مضمون این حدیث مضمون ھمان حدیث آیت الله العظمی
این از رسول خدا است و آن از حضرت کاظم و راویان این حدیث از حضرت رضا تا امیر 

ی مغرورین و مخربین دین ھستند، واقعًا چه حدیث خوبی برا  المؤمنین از معصومین
کند و برای خرابی دین از صد  اسالم است زیرا باب ھر گونه جرأت و معصیت را باز می

 ھزار سپاه مؤثرتر است.
اما از رجال سند این حدیث از احمد بن ابی جعفر البیھقی و علی بن جعفر 

م علی بن در کتب رجال نیست و فقط نا  البیھقی. و علی بن جعفر المدنی اصًال نامی
تنقیح المقال آمده است حال او مجھول است و داود بن  ۲/۱۳۰مھرویه القزوینی در 

دانسته است. وی یکی از عامیان است و   وحید بھبھانی عامی ۱/۴۱۰سلیمان را نیز در 
ھا نیز از عامه باشند در میزان  علی بن مھرویه القزوینی نیز از روات عامه است شاید آن

فته است: داود بن سلیمان الجرجانی الغازی از حضرت علی بن موسی گ ۲/۸االعتدال 
کند. یحیی بن معین او را تکذیب کرده و ابو حاتم او را  و غیر او روایت می ÷ الرضا

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٣٠

شناسد، و به ھر حال او شیخی بسیار دروغگو است. کتابی دارد که آن را بر  نمی
لی بن محّمد بن مھرویه به دروغ وضع کرده است. از این نسخه ع ÷ حضرت رضا

شود این ھم از  کند. معلوم می کند و صدوق از او نقل و روایت می قزوینی روایت می
احادیثی است که صدوق و کذابین برای شیعیان ھدیه آورده است و چون داود بن 

ای مشحون به کذب و کفر ساخته و آن را  سلیمان مسلمًا از مخالفان است چنین رساله
نسبت داده است. و گرنه ھر گاه چنین حدیثی راست باشد. پس  ÷ به حضرت رضا

دیگر بعث رسل و انزال کتب یعنی چه؟ آنگه چه قرابت و نسبتی بین خدا و شیعیان 
تر؟ و چه بسا که مذھب  است که با بندگان دیگر خدا نیست، آیا ضاللت از این واضح

 .نصرانیت را در جعل این حدیث دستی پنھان یا آشکارا باشد
اصًال سند ندارد و مضمون آن مضمون حدیث چھارم است که  ست ویکم:یحدیث ب

 گذشت.
از ابی والد (حفص بن یونس) روایت شده است و او از میسر  حدیث بیست و دوم:

و  ۱/۳۵۶ھا حالشان مجھول است. به تنقیح المقال  نقل کرده است و ھر دوی آن
مراجعه شود. مضمون آن ھم مربوط به شفاعت نیست بلکه به حقوقی است که  ۳/۲۶۲

چاپ جدید  شود. این حدیث در منی دارد و آن حقوق موجب نجات او میؤمردی به م
 باشد. می ۲۶بحار االنوار به شماره 

از محمد بن خالد و او از نصر و او از یحیی حلبی و او از ابی  حدیث بیست و سوم:
المعزا از ابی بصیر از علی صانع روایت کرده است. و ابن الغضائری درباره او فرموده 

 حديثه يعرف وينكر ويرون من الضعفاء ويعتمد عىل يحممد بن خالد الربق«است: 

او را در ردیف  ۵۰۳و در رجال ابن داود ص  ۳/۱۱۳تنقیح المقال ». الـمراسيل
 ن و مجھولین آورده است و وی را از ضعفا در قسم دوم شمرده است.یمجروح

که  شود مگر این مضمون حدیث آن است که مؤمن برای دوست خود شفیع می
که شفاعت پیغمبر ھم درباره او فایده ندارد. اگر این شفاعت در دنیا باشد ناصبی باشد 

 صحیح است اما درآخرت شفاعت نیست.
از سعدان بن مسلم است که ما ھویت او را در حدیث  حدیث بیست و چھارم:

اند او ضعیف است و موثق  اند و گفته ت الله آوردیم که او را مھمل شمردهیمنتخب آ
ن را از معاویه بن وھب روایت کرده است و معاویه حالش مجھول نیست و سعدان آ
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. مضمون حدیث: آن است که حضرت صادق فرمود: شفاعت ۳/۲۲۶یح المقال قاست تن
 شود. ما در حق شیعیان ما رد نمی

نیز از سعدان است و مضمون حدیث نیز ھمان حدیث بیست  حدیث بیست و پنجم:
م شفاعت یعنی استغفار برای مؤمن از طرف ای و چھارم است چنانکه بارھا گفته

 فرشتگان و پیغمبران و اولیاء در دنیا صحیح است.
نیز ھمان حدیث بیست و چھارم است اما روایت آن از محمد  حدیث بیست و ششم:

بن الفضیل است محمد بن الفضیل ھمان است که ضعف و غلو او در ذیل حدیث 
 ھفدھم گذشت. 

ھمین محمد بن الفضیل است و مضمون حدیث تفسیر  نیز از حدیث بیست و ھفتم:

ِيٱ َذا َمن﴿  ÷است که حضرت صادق ]٢٥٥[البقرة:  )١(﴾ۦنِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ �َشۡ  �َّ
 فرموده است: ما آن شفیعانیم.

حمزه روایت کرده است  از قاسم بن محمد و از علی بن ابی حدیث بیست و ھشتم:
مضمون حدیث مضمون حدیث یازدھم است. قاسم بن محمد طبق تصریح ارباب رجال 

اند  اند و جمیع فقھاء روایت او را رد کرده یک او را توثیق نکرده واقفی بوده است و ھیچ
حمزه  بن محمد از علی بن ابیقسم دوم قاسم  ۳/۲۴اند. تنقیح المقال  و بر او طعن زده

 کند. روایت می
و علی بن ابی حمزه ھمان ملعونی است که ما در ذیل حدیث ھشتم شرح حال 

 نکبت مآل او را آوردیم.
از حمزه بن عبدالله روایت شده که شرحی از آن در کتب  حدیث بیست و نھم:

بن مالک السعدی  رجال نیست او از ابو عمیره روایت کرده است ابو عمیره کنیه رشید
است و چنین کسی از حضرت باقر روایت  صاست و وی از اصحاب رسول خدا 

پس حدیث مجھول ». عرف اسمه وال حالهأمل «نویسد:  می ۲۸کند. فصل الکنی ص  نمی

یعنی برای ». ن لرسول اهللا شفاعة:إبوجعفرأقال «است و مضمون آن ھم چیزی نیست. 
 تنھا رسول الله بلکه برای بسیاری چنین است. رسول خدا یک نوع شفاعتی ھست، نه

از ابان از اسد بن اسمعیل از جابر بن یزید جعفی روایتی است که  ام: حدیث سی
به جابر فرموده است از دشمنان ما کمک مخواه. اسد بن اسمعیل  ÷حضرت باقر

 ».کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاھش شفاعت کند؟« -١
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تنقیح المقال مجھول است. و مضمون حدیث چندان ربطی به شفاعت  ۱/۷طبق 
 ارد.کذایی ند

 از ابو فضاله از حسین بن عثمان از ابو حمزه روایت شده است. حدیث سی و یکم:
بوده و در  صابو فضاله کنیه ثابت بن اسلم نبانی است که از اصحاب رسول الله 

در صفین کشته شده است و روایت چنین کسی به واسطه  ÷رکاب امیر المؤمنین
ب ائمه وجود ندارد اما بر طبق تصریح حسین بن عثمان از ابو فضاله دیگری در اصحا

صاحب المطاوی ثابت را جزو ضعفاء شمرده است و صاحب  ۱/۱۸۸تنقیح المقال 
رسد و قول ابو حمزه است،  ذخیره در ذکر او اھمال کرده است و روایت به معصوم نمی

مضمون حدیث این ھست که ابو حمزه گفت: رسول خدا را در امتش شفاعت است. 

 ]١٥٩[آل عمران:  ﴾لَُهمۡ  ۡسَتۡغِفرۡ ٱوَ ﴿ مأمور به شفاعت امت است که صخدا البته رسول 

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿  .]١٩[حممد:  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱِ�َ
ه از قتاده از ابی الجوزاء از ابن عباس روایت شده باز علی از شع حدیث سی و دوم:

 (سنیان) است.است. تمامی راویان این حدیث از عامه 
کند  که در روز قیامت شفاعت می مضمون حدیث آن است که اول کسی

کند، بالل است.  که در مسلمانان حبشه شفاعت می است. و اول کسی صخدا رسول
اند. و برای گشودن باب  جامعین احادیث شفاعت در کار خود حریص و عجول بوده

 .اند ساعی و عاشق بودهجرأت و گستاخی بر معاصی و تخریب بنیان اسالم 
پس خوشا به حال معصیت کاران که ھم در دنیا متنعم و متلذذند و ھم در آخرت 

 ستحق بھشت.در شفاعت م
از عامه است و مضمون آن ھم چیز قابل ذکری  حدیث سی و سوم و سی و چھارم:

 نیست.
آن اعتباری و ضعف و کذب و جعل  از تفسیر امام است که ما بی حدیث سی و پنجم:

 ایم. را در این کتاب قبًال آورده
در  صھمان حدیث چرند تفسیر عیاشی است که رسول خدا حدیث سی و ششم:

گوید کیست که در  زند و خدا می آید و حلقه در راه می روز قیامت به درب خانه خدا می
 زند؟ تا آخر. و ضعف این تفسیر بر عقال و مطلعین پوشیده نیست. را می

نیز از تفسیر عیاشی که سند  و سی و ھشتم و سی و نھم:حدیث سی و ھفتم 
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 است. ۴۶مسلسل ندارد و قابل اعتناء نیست. این حدیث در چاپ جدید حدیث 
از یحیی بن محمد بن الحسن الجوابی از جامع بن احمد از  حدیث چھلم:

الدھستانی از علی بن الحسین بن عباس الصدلی از احمد بن محمد بن ابراھیم 
در کتب رجال شیعه   کدام نامی از یعقوب بن احمد السری است که از ھیچ الثعالبی

کند و این شخص اگر مجھول  نیست و یعقوب از محمد بن عبدالله بن محمد روایت می
نباشد محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله است که نجاشی او را ضعیف شمرده 

است و احمد بن عامر در تنقیح  است او از احمد بن عامر توسط عبدالله روایت کرده
مجھول الحال است و احمد از پدرش عامر بن سلیمان بن صالح روایت  ۱/۶۳المقال 

س این حدیث از ھر جھت در کتب رجال نیست. پ  کرده است و از این شخص نامی
 اعتبار است. مجھول و بی

فرمود:  صفرموده است: پیغمبر  ÷ مضمون حدیث آن است که حضرت رضا
 ...دارندگان ذریۀ من  نفرند که من شفیع ایشانم؛ گرامی چھار

از محمد بن العباس از احمد بن ھوزه از ابراھیم بن اسحاق از  حدیث چھل و یکم:
محمد بن العباس در کتب رجال مجھول الحال  .عبدالله بن حماد از عبدالله بن سنان

. ۱/۹۹تنقیح المقال. احمد بن ھوزه نیز مانند اوست. تنقیح المقال ص  ۳/۱۳۵است 
ضعیف شمرده است و در  ۴۵۱ابراھیم بن اسحاق را شیخ طوسی در رجال خود ص 

إبراهيم بن إسحاق أبو اإلسحاق النهاوندي كان ضعيفا «نوشته است:  ۲۹الفھرست ص 

براهيم بن إ«دوم نوشته است:  ۱۹۸عالمه در خالصه ص  .» حديثه متهام يف دينهيف

». ممايرويه.. ءيش عمل عىلأمره خمتلط ال أمذهبه ارتفاع و دينه ويف سحق.. كان ضعيفاً يفإ
او ھم در حدیث ضعیف و ھم در دین متھم و ھم در مذھبش ارتفاع و غلو است و امر او 

 کنم. کند عمل نمی او روایت میچه  نامشخص است و من بدان
فرماید:  کند: ابن الغضائری درباره او می ابراھیم از عبدالله بن حماد روایت می

عبداهللا بن محاد أبو حممد األنصاري نزل قم مل يرو عن أحد من األئمة وحديثه يعرف تارة «

روایت  یعنی: ابو محمد انصاری به قم نزول کرد از ھیچ یک از امامان .»وينكر أخر
کند و حدیث او گاھی خوب و گاھی زشت است، عبدالله بن حماد از عبدالله بن  نمی

 .است دار منصور دوانقی کند وی خزانه دار روایت می سنان خزانه
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 .است که روز قیامت حساب شیعیان با ماست  مضمون آن حدیث آیت الله العظمی 
 است. ۵۴حدیث  مشھد در چاپ

با ھمین سند تا عبدالله بن حماد از محمد بن جعفر از حضرت  حدیث چھل دوم:
راویان آن را تا عبدالله بن حماد  چون به ھمین مضمون روایت شده است! ÷ صادق

  .شناختیم و ناشناخته محمد بن جعفر است
فرموده  )١(در ارشاد شیخ مفیداست  ÷محمد بن جعفر فرزند حضرت صادق

امام زمان کسی است  که ه بوده و عقیده داشته استیاست: که او معتقد به مذھب زید
خروج کرد و زیدیه  ۱۹۹که با شمشیر خروج کند و خود او در زمان مأمون در سنه 

جارودیه او را متابعت کردند او مردم را به خود خواند و ادعای خالفت کرد و در 
که درباره حضرت موسی بن جعفر در نزد  گفته است: از کسانی )٢(»کشف الغمه«

ھارون شکایت کرد از خویشان او بود که برادر آن جناب بود. و در عیون اخبار الرضا 
شد حضرت  نام محمد بن جعفر برده می ÷ آمده است که ھر گاه در نزد حضرت رضا

او سایه افکند ننشینم.  فرمود: من عھد کردم بر خود که در زیر سقفی که بر من و می
محمد بن جعفر بر ھارون وارد شده و بر او به خالفت سالم داد و گفت: من خیال 

کردم که در زمین دو خلیفه باشد تا اینکه دیدم برادرم موسی بن جعفر را که بر او  نمی
دادند.. در کتاب عیون اخبار الرضا آمده است که او خروج کرد  ھم به خالفت سالم می

د را امیر المؤمنین خواند، حضرت رضا به او فرمود با این عمل تکذیب پدر و برادر و خو
 خود را مکن، و زشتی داستان خالفت او در تاریخ مسطور است.

از محمد بن سنان و او از ابن مسکان روایت کرده است: چون  حدیث چھل و سوم:
ی شد که او ضعیف و معرف  محمد بن سنان را در ذیل حدیث منتخب آیت الله العظمی

در  ‘ غالی است به ھمان اکتفاء کردیم. مضمون حدیث او آن است که حضرت فاطمه
 چاپ جدید. ۵۸دھد. حدیث  ایستد و محبان و دوستان خود را نجات می کنار جھنم می

از سھل بن احمد روایت شده است و سھل بن احمد ھمان  حدیث چھل و چھارم:

عن  يحاديث و يروكان يضع األ«است که ابن الغضائری درباره او فرموده است: که 

كان «) و عقیقی نیز او را چنین معرفی کرده است: ۲/۷۴(تنقیح المقال ». الـمجاهيل

 .  ١١٢ – ١١١، ص ٢شیخ مفید، إرشاد، ج -١
ة«بھاء الدین إربلی،  -٢ ة بمعرفة األئمَّ  .٢٥٢، ص ٢،  ج»کشف الغمَّ
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اظم را قبول نداشته است او واقفی بوده است یعنی ائمه بعد از حضرت ک». غالياً  واقفياً 
و ھم غالی بوده است. مضمون حدیث آن است که در روز قیامت چگونه منبرھای نور 

شود و فاطمه  برای رسول الله و امیر المؤمنین و اوالد پیغمبران و حسنین نصب می
کند  شود و درب بھشت خدا به او چگونه خطاب می چگونه وارد محشر می ‘زھرا 

خواھد که محبان خود را داخل بھشت کند و  بھشت شو و او می که چرا معطلی داخل
جز از سھل نیست   کند. در این روایت در بحار نامی سر انجام خود را داخل بھشت می

در  ۴۶۰اند. رجال ابن داود ص  و سھل را در تمام کتب رجال ضعیف و غالی شمرده
ا نیز وضع کرده است. او کسی است که تفسیر امام ر ۱۶۴قسم ضعفا. نقد الرجال ص 

 .۵/۳۲قاموس الرجال 
از تفلیسی از ابو العباس بن الفضل بن عبدالملک روایت شده  حدیث چھل و پنجم:

 ۲۰مجھول و در ص  ۱/۱۷۲است. تفلیسی لقب بشرین بیان است و او در تنقیح المقال 
ت. (الوجود له) است و اگر مراد از تفلیسی بیان بن حموان باشد حال او مجھول اس

. و اگر مراد شریف بن سابق باشد وی به قول غضائری ضعیف و ۱/۱۸۵تنقیح المقال

كلهم يتسالـمون علی ضعف « ۲/۸۴مضطرب االمر است و به قول صاحب تنقیح المقال 

یعنی: ھمه ائمۀ رجال در ضعیف بودن این مرد موافق ھستند. مضمون حدیث ». الرجل
گویند:  می ،کند شفاعت می شما دوست خود راتی ببینند یکی از ان وقنآن است که دشم

 .]١٠١ -١٠٠: [الشعراء )١(﴾١٠١ َ�ِي�ٖ  َصِديقٍ  َوَ�  ١٠٠ فِعِ�َ َ�ٰ  ِمن َ�َا َ�َما﴿
دارای مضمون صحیح است که موافق قرآن است. و او آن  حدیث چھل و ششم:

خلقه واعلموا ليس يغني عنكم من اهللا أحد من «فرماید:  می ÷ است که حضرت صادق

چنانکه قبًال گذشت (یعنی بدانید  .»شيئا ال ملك مقرب وال نبي مرسل والمن دون ذلك
کند نه فرشته مقرب و نه  کس از مخلوقات الھی شما را از خدا کفایت نمی که ھیچ

 پیغمبر مرسل و نه کس دیگر). 
بدون سند از ابن عباس روایت شده است و چون سابقًا  حدیث چھل و ھفتم:

 ایم و این حدیث نیز بدون سند است لذا متروک است. را شناخته عباس ابن

 ».)١٠١) و نه دوستی نزدیک.(١٠٠( در نتیجه شفاعتگرانی نداریم،« -١
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دیر از احمد بن ادریس از حنان روایت شده است حنان بن س حدیث چھل و ھشتم:
) رجال ۴۶۵مذھب بوده است (رجال کشی ص  بر طبق معرفی کتب رجال واقفی

رجال در ». يإنه واقف. «۴۵۰داود در ردیف مجھولین و مجرحین و ضعفاء ص  ابن
او را واقفی شمرده است و از قول شیخ طوسی آورده است که شیخ  ۲۱۸عالمه ص 

که معلوم نیست این عقیده شیخ است. یا ». روايته توقف يف يإنه ثقة وعند«گفته است: 
عقیدۀ خود عالمه که در روایت او توقف دارد ھر چند ظاھر آن است که این عقیده 

او را غیر ثبت خوانده است و  ۱۱۳ل خود ص در رجا (ره)شیخ طوسی است، نجاشی 

و ». حنان ضعيف ألنه كيساين«صاحب تنقیح گفته است:  ۱/۳۸۱به قول تنقیح المقال 

ھذا او این  را درک نکرده است مع ÷ اند که او حضرت باقر تمام علمای رجال نوشته
) که ÷ گوید: (سمعت أبا جعفر حدیث را از آن حضرت روایت کرده است که می

 شود حدیث از بیخ دروغ است.  علوم میم
فرمود: از مخالفین حاجت مخواھید  ÷ مضمون حدیث این است که حضرت باقر 

ای شود که در روز قیامت به رسول خدا متوسل شوند، یا به ما  ھا وسیله تا برای آن
 متوسل شوند و ما را به زحمت اندازند. 

ھمین مضمون است و اعتبار  نیز با ھمین سند و نزدیک به حدیث چھل و نھم:
 ندارد.

از ابن عبدون (احمد بن عبدالواحد است) درباره او در تنقیح المقال  م:ا حدیث پنجاه

یعنی: از ھیچ یک از علمای رجال ». الرجل توثيق رصيح مل يرد يف«گفته است:  ۱/۶۶
او را درباره او توثیق صریحی صادر نشده است. او از ابن زبیر روایت کرده است که 

وحید بھبھانی غالی خوانده است. او از علی بن فضال روایت کرده است. علی بن فضال 
ایم و سایر رجال این  ترین رجال حدیث است که ما قبًال او را معرفی کرده از بدنام

حیث سند از بی  ھا در کتب رجال نیست. پس حدیث از از آن  حدیث که نامی
 اعتبارترین احادیث است.

ھا  یث آن است که شیعیان علی را سبک مشمارید که یکی از آنمضمون حد
 کند به عدد قبیله معد ومضر. و این معنی ممکن است با تأویلی درست آید. شفاعت می

است و آن از تفسیر فرات روایت کرده است بدون   از تفسیر قمی حدیث پنجاه ویکم:
دیث سند دارد و در تفسیر این ح  سند ولی ظاھرًا این اشتباه است و در تفسیر قمی
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چاپ قدیم این حدیث از ابراھیم بن ھاشم  ۴۷۳ص  سند است. در تفسیر قمی فرات بی
روایت شده است. در این  ÷ از حسن بن محبوب از أبی أسامه از امام جعفر صادق

روایت ابی اسامه زید الشحام است که ھر چند در نزد اکثر ارباب رجال ممدوح است 
اند ضعیف دانسته است و چون این  را در حدیثی که ممدوح شمردهلکن غضائری او 

حدیث را علی بن ابراھیم بن ھاشم روایت کرده است که در نزد بسیاری از علمای 
 رجال توثیق نشده است.

و مضمون حدیث نیز آن است ابراھیم در نزد بسیاری از علمای رجال توثیق نشده 
روز قیامت چون ما و شیعیان ما شفاعت است. و مضمون حدیث نیز آن است که در 

 ﴾١٠١ َ�ِي�ٖ  َصِديقٍ  َوَ�  ١٠٠ فِعِ�َ َ�ٰ  ِمن َ�َا َ�َما﴿ کنند: کنند دیگران نیز آرزو می می
 یعنی چرا برای ما کسی از شفاعت کنندگان نیست؟.  .]١٠١-١٠٠ :[الشعراء

یکی از رواتش علی بن فضال است که ما او را قبًال معرفی  حدیث پنجاه و دوم:
 اند. ایم و باقی رواتش نیز مجھول ومھمل کرده

گویند:  روند و ناصبین بر ما می مضمون حدیث آن است که محبان ما به بھشت می

که با شرحی که  .]١٠١، ١٠٠ :[الشعراء ﴾١٠١ َ�ِي�ٖ  َصِديقٍ  َوَ�  ١٠٠ فِعِ�َ َ�ٰ  ِمن َ�َا َ�َما﴿
 در خصوص شفاعت خواھد آمد صحیح است. 

را انتخاب  آن  ھمان حدیث رسوایی است که آیت الله العظمی حدیث پنجاه سوم:
 را آوردیم.  کرده است و ما در صفحات قبلی سند ضعیف آن

از محمد بن القاسم و او معنعنًا از بشر بن شریح البصری  حدیث پنچاه و چھارم:
ست. اگر محمد بن القاسم االسترابادی باشد محمد بن القاسم را بنا بر روایت کرده ا

 ». ضعيف كذاب«نقل تنقیح المقال غضائری در رجال خود چنین تعریف کرده است: 
و او ھمان است که تفسیر امام را وضع و جعل کرده است، اگر نه محمد بن القاسم بن 

نیست و حدیث مجھول و   نامیکدام را در کتب رجال  عبید و بشر بن شریح ھیچ
 نامقبول است. در تفسیر فرات نام بشر، نشر است. و به ھر صورت مجھول است.

 )١(﴾٥ َ�ٰٓ َ�َ�ۡ  َر�َُّك  ِطيَك ُ�عۡ  َف َولََسوۡ ﴿: مضمون حدیث تفسیر آیه شریفه

 که مراد از آن شفاعت است. ]٥[الضحى:

 ».عطا خواھد داد، تا خرسند گردیو بزودی پروردگارت تو را « -١
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اعتباری  از تفسیر امام نقل شده است و ما در صفحات قبل بی حدیث پنجاه و پنجم:
این تفسیر ننگین را آوردیم. مضمون آن ھم غلط است زیرا در فضیلت و شفاعت اسامه 

منین است و دارای چنین ؤبن زید است و اسامه بن زید از متخلفین از امیر الم
 )١(فضیلتی نیست.

در صدد اثبات و یا رد آن است، ما با آن کاری نداریم، اما حقیقتی را نباید  /آنچه که مولف  -١
، فضایل و مناقبی زیادی دارد. او کسی است که در میان بفراموش کرد که اسامه بن زید

محبوب و  -زید بن حارثه-اصحاب، به لقب حبیب ابن حبیب مشھور بود. یعنی خود او و پدرش 
بود که از پدر خویش  صبودند. و مادرش، ام أیمن، کنیز رسول الله  صدوست رسول الله 

، صالله عبدالله او را به ارث برده بود. ام َایمن کسی بود که بعد از وفات آمنه، مادر رسول
چشم به در سال ششم بعثت  ترا بر عھده داشت. اسامه  صحضانت و نگھداری رسول الله 

جان گشود و در آغوش اسالم پرورش یافت زیرا که بسیار نزدیک به بیت نبوت بود و ھمواره 
ای دوست داشت که بین  او را به اندازه صبود. و رسول الله  صھمنشین و ھمراه رسول الله 

 ص الله گذاشت چنان که در صحیح بخاری آمده: رسول ھرگز فرقی نمی تاش حسن  او و نوه
ِحبُُّهَما«فرمودند:  گرفتند سپس می حسن را میاسامه و 

ُ
ِحبَُّهَما، فَِإ�ِّ أ

َ
پروردگارا، این دو « ».اللَُّهمَّ أ

حتی سفارش به دوست داشتن  صرسول الله ». دارم را دوست بدار که من این دو را دوست می
ی با اسامه شایسته نیست کس«روایت شده که فرمود:  لاند. از ام المؤمنین عایشه اسامه نموده

يُِحبَّ «درباره او فرمود:  صدشمنی کند بعد از اینکه رسول الله 
ْ
ُ فَل

َ
َ َورَُسوهل َمْن اَكَن ُ�ِبُّ ا�َّ

َساَمةَ 
ُ
». کسی که الله و رسولش را دوست دارد پس اسامه را نیز باید دوست داشته باشد« ».أ

 [مسند احمد، مصنف ابن أبی شیبه. حدیث صحیح لغیره]
ھای شخصیتی این صحابی بزرگوار ِسَمت رھبری بود زیرا در سال یازدھم  تریم ویژگی از مھم

وقاص،  دستور دادند برای غزوه روم ارتشی آماده شود، عمر، سعد بن ابی صھجرت، رسول الله 
اسامه را که  صدر آن عضویت داشتند. رسول الله  شابوعبیده بن جراح و دیگر بزرگان صحابه 

از بیست سال تجاوز نکرده بود، امیر و فرمانده آن سپاه تعیین فرمود. برخی از مردم  ھنوز سنش
شما که ھم اکنون به فرماندھی او «فرمودند:  صاش اعتراض کردند، رسول الله  به فرماندھی

اعتراض دارید، قبًال به فرماندھی پدرش نیز اعتراض داشتید. سوگند به الله که او (پدرش) 
این (اسامه) نیز محبوبترین مردم   دھی و محبوبترین مردم نزد من بود و بعد از او،شایسته فرمان
 [صحیح بخاری و صحیح مسلم]». نزد من است

در طول حیات مبارکش از احترام و محبت مسلمانان برخودار بود، زیرا  تاسامه 
و غنایم در تقسیم عطایا  تنسبت به شخص او محبت داشتند تا جایی که عمر  صالله رسول
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ه است عمار ساباطی فطحی مذھب عمار ساباطی روایت شد حدیث پنجاه و ششم:

(یعنی عمار ». عامر فطحی ال أعمل علی روايته«است:  هاست. کاشف الرموز فرمود
کنم). و شیخ طوسی در روایت سھو در  فطحی مذھب که من بر روایت او عمل نمی

و فَطحِ «نماز مغرب فرموده است:  نَ الِكالَبِ الـممطُورة يهُ ونَ مِ لعُ او از «یعنی: ». مَ
 .»ن باران خورده استسگا
ر (دو قبیله ضمثل ربیعه و م ،کنند یکی از شیعیان شفاعت می ؛مضمون حدیث 

 عرب).
از دعوت رواندی از سماعه بن مھران روایت شده است و شیخ  حدیث پنجاه و ھفتم:

دھم و با اینکه او در زمان حضرت  صدوق گفته است من به روایت سماعه فتوا نمی
، متولد سال فوت نموده ولی وی این روایت را از حضرت کاظم ۱۴۵صادق در سال 

 آورده است.ھـ ۱۴۸
قرب و نبی مرسل و مومن مضمون حدیث آن است که در روز قیامت ھیچ ملک م

 است. ÷و علی  صممتحنی نیست مگر اینکه محتاج شفاعت محمد 
اعتباری آن را کرارًا یادآور شدیم.  از تفسیر امام است که ما بی حدیث پنجاه ھشتم:

آید در  گویند شیعه علی در روز قیامت می مضمون حدیث نیز چرند است زیرا می
گاه گناھان او  تر است آن بلند و دریاھای سیار بزرگھای  که کفه سیئات او از کوه حالی

خوابیده است  صکه در فراش رسول الله  ÷ھای علی به ثواب نفسی از نفس
شود، و چیزھای دیگر که از چنین تفسیر مجعول و دروغی باید انتظار  بخشیده می

 داشت.
 از تفسیر عیاشی است که ضعف آن قبًال مذکور شد. حدیث پنجاه و نھم:

داد و سبب این کار را  به او سھمی بیشتری از دیگران و حتی فرزند خود عبدالله اختصاص می
 نمود.  به اسامه ذکر می صعالقه و دوستی بسیار پیامبر 

میان مسلمانان به وجود آمده بود  تھایی که بعد از قتل عثمان این صحابی بزگوار از فتنه
مّزه در غرب دمشق ساکن شد سپس به وادی القری برگشت دوری کرد و به ھمین دلیل در شھر 

ھجری در  ٥٩تا  ٥٤ھای  ، بین سالتو بعد از آن به مدینه تا اینکه در اواخر خالفت معاویه
 ُجرف  دار فانی را وداع گفت. (ُمصحح)
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مون آن نیز مربوط به موضوع نیست و سخن از صرف و عدل و نافله و فریضه مض
 شود. است که قبول نمی

 نیز از تفسیر عیاشی است و سندی ندارد. م:ا حدیث شصت
شنیدم  ÷مضمون آن ھم این است که ابان بن تغلب گفته است از حضرت صادق

کند در اھل بیت خود حتی در خادم خود. و در بحث حقیقت و  که مؤمن شفاعت می
شفاعت این معنی روشن خواھد شد که اگر مؤمن در حیات خود درباره کسی استغفار 

 نمود ھمین استغفار در قیامت شفاعت مجسم خواھد شد.
ب شفاعت این شصت حدیث است که عالمه مجلسی آن را در بحار االنوار در با

جمع آوری کرده است. و چنانکه مالحظه فرمودید حتی یک حدیث صحیح ھم در 
میان تمام این شصت حدیث نبود ھر چند اگر شصت حدیث آن ھم صحیح بود چون 

ھذا ببینید که مضلین و  ھا مخالف قرآن است اصًال قابل اعتبار نبود مع مضامین اکثر آن
ھا  ھا و به چه حدیث اند؟ و چه حدیث ردهکچه  دجاالن به اغوای شیطان در این موضوع

اند و کتاب خدا و دین خدا را چگونه  ھا از آن ساخته ھا و خیال ھا و خواب و داستان

اثر کرده و از کار  را چگونه بی صمتروک و مھجور کرده و بیم و انذار رسول الله 
از رقم شصت که در باب شفاعت در چاپ جدید بحار پیش  اند؟ توضیح این انداخته

سند است لذا  ھا حدیث نیست و بعضی حدیث بی اند لیکن بعض از آن رقم ردیف کرده
 ما بدین شصت حدیث پرداختیم. 

 



 

 شفاعت و حقیقت آن

 باشد] دشاهان، قیاس مع الفارق می[شفاعت نزد خداوند با شفاعت نزد پا
قبًال از نظر مطالعه کننده محترم گذشت که شفاعت به این معنی که شخص مقربی 

شفاعت کند که در کیفر او تخفیف داده شود یا از گناه   در دِر بزرگی از شخص مجرمی
او صرف نظر کنند یک عادتی بوده که از دوران سالطین جبار و متکبرین روزگار به 

ان ھستی که در تحت اراده و مشیت پروردگار یادگار مانده است و ھرگز با نظام جھ
شود مناسب و سازگار نیست. بلکه نسبت به ساحت اقدس پروردگار یک  علیم اداره می

تر خدانشناسی است، زیرا قیاس آن مع الفارق و  نوع جسارت و جھالت و به عبارت ساده
جسارت و نامربوط است. در شفاعت خواستن از پیغمبر و امام به پروردگار یک نوع 

البدایة گستاخی است که شریعت مطھره اسالم از آن منع فرمود است چنانکه در کتاب 
عن جبري بن حممد بن جبري بن «چنین آمده است...  )۱/۱۰( [ابن کثیر] والنھایة أبو الفداء

أعرايبٌّ فقال: يارسول اهللا! جهدت األنفس صمطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسولَ اهللا 

ا نستشفع بك عىل اهللا  العيالوجاعت  وهنكت األموال وهلكت األنعام، فاستسق اهللا لنا فإنّ

فام  صوسبح رسول اهللا » وحيك أتدري ما تقول؟:«صونستشفع باهللا عليك. قال رسول اهللا 

فَ ذلك يف وجوه أصحابه.ثم قال رِ عُ باهللا عىل أحد من  :زال يُسبِّح حتى عُ فَ تَشْ سْ وحيك إنه ال يُ

یعنی: جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش از  .»اهللا أعظم من ذلك خلقه شأن
اعرابی خدمت رسول الله آمد و عرض کرد: یا رسول الله! «کند که  جدش روایت می

ھا گرسنه ماندند و اموال نابود شد و چھارپایان ھالک  ھا به جان آمد و خانواده جان
را ما تو را شفیع بر خدا گرفته و خدا را به تو شدند پس تو از خدا برای ما باران بخواه زی

گویی؟ و رسول خدا  چه می  فھمی کنیم، رسول خدا فرمود: وای بر تو آیا می شفیع می
که این معنی در  گفت تا جایی به به تسبیح پرداخت و ھمواره خدا را تسبیح می
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یک از  زد ھیچگاه فرمود: وای بر تو! خدا را در ن شد آن ھای اصحاب شناخته می چھره
 ». تر است ھای او شفیع نتوان آورد و شأن خدا از این چیزھا خیلی بزرگ آفریده

گرفت  شفاعتی که در زمان سالطین جبار متکبرین روزگار در دربارشان انجام می
 چند جھت داشت:

و از  مجرم عملی که انجام داده بود در غیبت آن سلطان صاحب قدرت بود -۱
 نداشت.وقوع آن جرم اطالعی 

کشید کیفر آن از طرف  شد و به محضر سلطان می جرم مجرم ھرگاه فاش می -۲
شد و قاعدۀ صحیحی نداشت و  خواه او تعیین می سلطان بر طبق نظر و دل

 .نبود!  قانون معلومی
توانست خود از  یافت زیرا نمی ای برای تبرئۀ خود نمی گونه وسیله مجرم ھیچ -۳

و حشمت و غضب سلطان به او اجازه  خویشتن دفاع کند برای آنکه قدرت
شد و چون  گناھی به جرم متھم می داد و بسا که بی گونه دفاعی نمی ھیچ

 شد. وسیلۀ دفاع نداشت محبوس و یا مقتول می
یافت و آن  اگر مجرم به صاحب جاھی که در نزد سلطان مقرب بود دست می -۴

آن بیش از  کرد که ارزش صاحب جاه در شفاعت او برای خود نفعی تصور می
کرد و اگر  سنگینی خواھش از سلطان بود در نزد سلطان از مجرم شفاعت می

 کرد. چنین ارزشی نداشت (ارزش مادی یا معنوی) شفاعت نمی
شد از قبیل اینکه این شخص  شفیع در نزد سلطان متعذر به عذرھایی می -۵

 را مرتکب نشده و قضیه بر خالف واقع به عرض سلطان رسیده  چنین جرمی
است یا اینکه مجرم شخص مغرضی نبوده و از روی جھل و نادانی یا بدون 
اراده این جرم از او صادر شده، یا این که از این مجرم برای شخص سلطان یا 

رود، سلطان را قانع و راضی به شفاعت  مملکت در آینده منافعی انتظار می
 نمود. خود می

د از جھت آن بود که اطالع کر سلطان اگر از شفیع این شفاعت را قبول می -۶
گناھی  چه شفیع در بی کامل بر قضیه نداشت و احتمال یا یقین داشت که آن

کرد  گوید صحیح است و مجرم واقعًا گناھی ندارد یا اینکه تصور می مجرم می
خور و ناراضی کرده است و  که اگر شفاعت شفیع را قبول نکند او را از خود دل

سلطان گران تمام شود و در آینده نفعی که از ممکن است نارضایتی او بر 
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شفیع انتظار دارد به دست نیاید یا ضرری از طرف او متوجه سلطان شود لذا 
 پذیرفت. ناچار شفاعت او را می

شد که مجرم از کیفر نجات میافت و در نتیجه این  نتیجه این شفاعت آن می -۷
ر نزد مردم شفاعت مقبوله آن شخص مقرب که شفیع شده بود احترامش د

کردند اما به ھمان اندازه عظمت و  شد و به او کرنش بیشتر می زیادتر می
شد که سلطان در  یافت زیرا معلوم می قدرت سلطان در نزد مردم کاھش می

کشور خود مبسوط الید به تمام معنی نیست و قدرت نھایی ھم ھست که مانع 
 شود... قدرت مستقله او می

شدند و محبت شفیع در  از شفیع بیشتر راضی می با این کیفیت مجرمین ھم
چه مانع کیفر ایشان شد قدرت  گرفت. زیرا آن شان بیش از محبت سلطان جای می قلب

شفیع نسبت به قدرت سلطان بود. شما پیش خود این ھفت جھت را در شفاعت با 
در ت اراده و مشیت و قدرت خالق عالم بسنجید و ببینید آیا ممکن است یکی از آن جھ

 .؟!دربار خداوندی راه داشته باشد
خبر است؟ یا دستگاه خلقت بدون حساب و کتاب است یا  آیا خدا از وقوع جرم بی

فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ ﴿ فرماید: کار خود به دربار پروردگار راه ندارد؟ در حالیکه می مجرم و گناه
اِع إَِذا َدَ�نِ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ

ُ
ای مرا بخواند او  که خواننده ھمین«یعنی:  ].١٨٦[البقرة:  ﴾أ

 ».کنم را بزودی اجابت می
اند احتیاجی به مجرمین  یا شفاعتی که غالیان و جاھالن برای روز قیامت ساخته

که حتی  تر ھستند!؟ در صورتی دارند یا آنان نسبت به خلق خدا از خدا مھربان
و علی که به عقیده اینان به مردم با شیعیان خود عالقه زیادی دارند آن  صمحمد

تر از  ای که خدا به بندگان خود دارد ھر چه باشد کم عالقه و محبت نسبت به عالقه
چه  توانند قضیه را به خدا بر خالف آن ای در مقابل دریایی است یا شفیعانی می قطره

برد و به آنان احتیاجی دارد!؟ یا  فیعان حسابی میداند حالی کنند؟ یا خدا از ش خدا می
ناک است و ناچار به شفاعت  بیند؟ و از آن بیم ھا به خود ضرری متوجه می از ملولی آن

باره به خدا نسبت داده  دھد؟ یا در آن حکمتی است!؟ ھر چه در این ھا تن در می آن

 .»تعالی اهللا عام يقول اجلاهلون«شود کفر است 
اند نتیجه شفاعت نجات  دیگر در مسألۀ شفاعت آن است که تصور کردهیک اشتباه 

را که   از عذاب جھنم و دخول در بھشت است مثًال مانند دنیاست که گاھی مجرمی
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که شفیع صاحب َمنِزَلتی او را در نزد صاحب  دانند ھمین مستحق کیفر گناھی می
یابد  از کیفر نجات می قدرتی که در صدد اجرای مجازات اوست شفاعت کرد نه تنھا

شود که بسا باشد که از  قدر عزیز و مقرب می رود آن چه تصور می بلکه گاھی فوق آن
شود.  نشین می پای دار داخل قصر سلطنتی شده با مقربان آن صاحب قدرت قرین و ھم

وقوع چنین پیش آمدی ھر چند در دنیا کم است ولی ممکن است. گاھی 
سلطنتی راه یابد و از نزدیکان و مقربان سلطان گردد و  بدین کیفیت به قصر مجرمی 

حتی به وزارت ھم برسد و این بدان جھت است که اگر فرضا آن مجرم گناھی را 
مرتکب شده است که به نظر سلطان جرم بوده است لکن به ھر صورت آن مجرم دارای 

و برای  که به دستگاه سلطنت راه یافت لیاقت و شخصیت دیگر بوده است که ھمین
د یابراز لیاقت و شخصیت خود محل مناسبی پیدا کرد شخصیت خود را به ظھور رسان

و لیاقت خود را به سلطان فھمانید ارزش آن را پیدا کرد که تا قصر سلطنتی بلکه تا 
سرای سلطان راه یابد و خود را تا منصب وزارت ارتقاء دھد. اما این تصور در  حرم

جا عذاب و ثواب بر حسب لیاقت  گونه راه ندارد زیرا آن چشفاعت شافعان روز محشر ھی
و شخصیت محصله ھر کس است، یعنی ترقی کمال روحی اگر کسی معذب است برای 

ای است که در نفس او حاصل شده است. فرضًا که او را به باغ بھشت  ملکات خبیثه
جھاز ھاضمه و  گونه لذتی نخواھد یافت و مانند مریضی است که تمام ببرند از آن ھیچ

دستگاه گوارش و مذاق خود را از دست داده باشد، چنین کسی از دیدن غذاھای لذیذ 
و مطبوخ که برای تندرستان سالم لذت بخش است چه لذتی خواھد برد!؟ و مرد 

ین و پیری که تمام قوای جنسی خود را از دست داده، حتی لمس و بصری ھم گغم
شود؟ در  از دیدن چیزھای قشنگ برایش حاصل می برای او باقی نمانده است چه لذتی

را   بخشد که مجرمی قیامت سنت خداوند ھیچ کمالی آنی و خلق الساعه به کسی نمی
که گناه تمام مذاق معنوی او را از بین برده است و به جای آن ملکاتی زشت جانشین 

که در طی شده است فورًا او را تبدیل به یک شخص متقی دارای کماالت معنوی کند 
سالیان دراز با عبادت و ریاضت جھاز ھاضمۀ روحش برای بلعیدین غذاھای معنوی 

گفت:  بھشتی آماده و حریص و پر اشتھا است. مثل معروف بابا طاھر شود که می

ا وَ أ« ردِيًّ بِيا صبَحتُ أمسيتُ كُ رَ شبانه ُکرد بودم و صبح کردم در حالیکه عرب «یعنی: ». عَ
ای در طبیعت عالم نیست. برای درک و حیازت آن مقام  طفره نه خیر! چنین»! بودم

عبادت و ریاضت الزم است و تحصیل چنین کماالت فقط دار دنیاست چنانکه امیر 
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مل«فرمود:  ÷المؤمنین الحساب وغدا الـحساب والَ عَ مل وَ مَ عَ امروز «یعنی: ». اَليوَ
در دنیا عمل است و حسابی نیست و فردا (قیامت) حساب است و دیگر جای عمل 

برھما نیست که برای و نھج البالغه). دین اسالم دین بودا  ۴۲(خطبه ». نیست
تحصیل مقام قرب و عروج به معارج انسانیت و معنویت قائل به نسخ و عودت باشد که 

چندین بار به دنیا بیاید و بر گردد! تا سر انجام الیق  انسان برای رسیدن به آن مقام
شود بگردد. نه  ھا که در این عالم متحمل می ھا و مشقت مقام قرب به وسیله ریاضت

دفعه و تحصیل کماالت در ھمین چند  خیر چنین نیست زندگی در دنیا ھمین یک
 روزه است. ھر چه شدی، شد. 

 چــه رفتــی از جھــان یکبــاره رفتــی
 

 ھرگـــز بــه عـــالم در نیفتــی دگـــر 
 

کند اما افسوس که دیگر جای حسرت است و کار  روزی است که انسان آرزو می

ۡمرُ ﴿ تمام:
َ
ةِ إِۡذ قُِ�َ ٱۡ� نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱۡ�َۡ�َ

َ
ای محمد)، این مردم «(یعنی: . ]٣٩م: ي[مر ﴾َوأ

ٰٓ إَِذا َجآَء ﴿». را از روز حسرت بترسان از آن وقتی که دیگر کار از کار گذشته است َح�َّ
َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل َرّبِ ٱرِۡجُعوِن 

َ
ۚ إِ�ََّها َ�َِمٌة ُهَو  ٩٩أ ٓ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ

َ
ٓ أ لََعّ�ِ

 ۖ ھا آید [آن شخص  که موت به سراغ یکی آن وقتی«یعنی:  ]١٠٠-٩٩ :[املؤمنون ﴾قَآ�ِلَُها
مقصر] خواھد گفت: پروردگار من، مرا به دنیا برگردان شاید کار خوبی کنم! نه چنین 

ای است که  مقامات اخروی به ھمان درجه». گوید است، این سخنی است که فقط او می
 یست که به شفاعت حاصل شود.انسان در این عالم تحصیل کرده است و خلق الساعه ن

تر از وصول به مقامات و مناصب  آری، نیل به مقامات و درجات اخروی خیلی مشکل
توان در یک لحظه به  که آن را نمی  چون مقامات و ترقیات علمی دنیوی است. ھم

 .ھا زحمت کشید و خون دل خورد تا بدان نایل شد کسی تفویض کرد بلکه باید سال
توان به معرفت و  ھا عبادت و ریاضت می آری درجات اخروی چنین است که با سال

 .مقامات معنوی ارتقا یافت
ْۚ ﴿فرماید:  که می چنان ا َعِملُوا ٖ َدَرَ�ٰٞت ّمِمَّ

برای ھر «یعنی: . ]١٣٢[األنعام:  ﴾َولُِ�ّ

ِ ﴿ ».ای است که به وسیله عمل نایل شده است کسی ھمان درجه ن لَّۡيَس ل
َ
�َ�ِٰن إِ�َّ َما َوأ ِ�ۡ

َراَد ﴿». چه کوشش کند و اینکه انسان را نیست جز آن«یعنی:  ]٣٩[النجم:  ﴾٣٩َسَ�ٰ 
َ
َوَمۡن أ

ۡشُكوٗر�  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َسۡعُيُهم مَّ
ُ
ُؤَ�ٓءِ  ١٩ٱ�ِخَرَة وََسَ�ٰ لََها َسۡعَيَها وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
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ٰ  ٢٠ِمۡن َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ َوَما َ�َن َ�َطآُء َرّ�َِك َ�ُۡظوًرا َوَ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  لَۡنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ٱنُظۡر َكۡيَف فَضَّ
ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� 

َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
ه کس کو آن « ]٢١، ١٩[اإلرساء:  ﴾٢١َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرُة أ

 -مان داشته باشدیه اکحالی در  -ندکوشش کسرای آخرت را بطلبد، و برای آن سعی و 
ن دو گروه را از عطای یاز ا کیسعی و تالش او، (از سوی خدا) پاداش داده خواھد شد. ھر 

سی) منع نشده است. کم و عطای پروردگارت ھرگز (از یدھ می کمکپروردگارت، بھره و 
م یا دهیگر برتری بخشیشان) بر بعضی د ا به خاطر تالشین چگونه بعضی را (در دنیبب

ْۖ ﴿ ».شتر است!ین ھم بیش، از ایھا یدرجات آخرت و برتر ا َعِملُوا ٖ َدَرَ�ٰٞت ّمِمَّ
َولُِ�ّ

ۡعَ�ٰلَُهۡم وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 
َ
و ھمه را برای اعمالی که «یعنی:  ]١٩ [األحقاف: ﴾١٩َوِ�ُوَّ�َِيُهۡم أ

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿». ند درجاتی است و [خدا پاداش] کارھای آنان را تمام دھدکرد ُ ٱ�َّ يَۡرفَِع ٱ�َّ
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَ�ٰٖت� َوٱ�َّ

ُ
ِيَن أ َوَمن ﴿. )١(]١١[املجادلة:  ﴾١١ِمنُ�ۡم َوٱ�َّ

َرَ�ُٰت ٱۡلُعَ�ٰ  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱ�َّ
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱل�َّ

ۡ
ُٰت  ٧٥يَأ َعۡدٖن َ�ۡرِي َج�َّ

 ٰ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء َمن تََز�َّ
َ
که  کسی«یعنی: ] ٧٦ ،٧٥[طه:  ﴾٧٦ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

که مؤمن باشد و کارھای خوب انجام داده باشد  شود درحالی در محضر عدل الھی حاضر 
که از زیر قصرھا و ھایی  چنین کسانی برای ایشان درجاتی بسیار عالی است بھشت

ھا  گونه کرامت ھای آن، نھرھایی جاری است که در آن ھمیشه جاویدان ھستند این درخت
 ».پاداش کسانی است که خود را پاکیزه و شایسته کرده باشند

و آیات دیگری که مفھوم این معنی است که درجات بھشت و درک لذات آن به قدر 
را در دنیا کسب کرده است. این آیات به استعدادات و کماالتی است که انسان آن 

رساند که در دستگاه آفرینش گزاف و طفره نیست و حساب آخرت خیلی  روشنی می
تر از حساب دنیاست. اگر در این دنیا تقسیم روزی به تقدیر خدا است اما در آن  دقیق

] ٢١ [الطور: ﴾٢١ُ�ُّ ٱۡمرِ� بَِما َكَسَب رَهِٞ� ﴿دنیا ھر کس در گرو اعمال خود است. 

 ﴾٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة ﴿». ھر شخصی در خور و گرو کارکرد خود است«یعنی: 
فرضًا که شفاعتی باشد ». چه کسب کرده مرھون است ھر نفسی بدان«یعنی:  ]٣٨[املدثر: 

د باال ان اند و کسانی را که علم داده شده الله مقام (و درجات) کسانی را از شما که ایمان آورده« -١
گاه است برد، و الله به آنچه می می  ».کنید آ
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وسیلۀ  بهدرجات عالی جّنت که فقط بّطی مقامات انسانیت  توان به وسیلۀ شفاعت نمی به
وسیلۀ علم و عرفان و عبادت و  عبادت است راه یافت. این کمال باید در نفس انسان به

احسان حاصل شده باشد و خلق الساعه نیست. واقعًا جای تعجب است که چگونه 
که   شخص عاقل از خود و ھدف خلقت خود غافل باشد با اینکه در دنیا به ھر مقامی

دد احراز مقام دیگر و باالتر است. با اینکه مقامات دنیا ھر رسد به آن قانع نشده در ص می
چه باشد فانی و ھیچ است اما در کسب مقامات اخروی که ابدی و جاوید است مغرور به 

ای از نظر عقل و شرع ندارد و ساخته و  چنانی شود که ھیچ اصل و پایه شفاعت آن
ن اسالم است که مسلمین را به پرداخته اوھام و خیاالت غافالن با مکر و شیطنت دشمنا

بخش  یک از احکام حیات که مشھود است که امروز ھیچ چنین روز سیاھی بنشانند چنان
در میان مسلمین   اسالم در بین مسلمین نه تنھا عملی نیست بلکه از آن حتی نامی

چه به نام دین صورت  اتحاد، و اکثر آن ، جھاد، حکومت،نیست. چون احکام دفاع
 ھا تصور گونه بدعت ساخته و پرداخته غالیان و دجاالن است و با انجام آنگیرد  می
که ضرر و زیان آن را با چشم خود  دھند در حالی کنند که بھترین اعمال را انجام می می

ۡعَ�ًٰ� ﴿ بینند: آشکارا می
َ
ۡخَ�ِ�َن أ

َ
ِيَن َضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ� ٱ�َۡ  ١٠٣قُۡل َهۡل نُنَّبُِئُ�م بِٱۡ� َيٰوةِ ٱ�َّ

�َُّهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا 
َ
ۡ�َيا وَُهۡم َ�َۡسُبوَن � ای محمد] «[یعنی:  ]١٠٤، ١٠٣هف: ك[ال ﴾١٠٤ٱ�ُّ

دھند؟ آنان  که کارھای انجام می بگو: آیا شما را خبر بدھیم بر زیانکارترین کسان؟ کسانی
ھذا  ه است و معفاید کسانی ھستند که نتیجه اعمالشان در ھمین زندگی دنیا ھم ھیچ و بی

 .»!!دھند پندارند که بھترین کارھا انجام می می
ای  حقیقت شفاعت ھمان است که قبًال عرض شد که فرشتگان برای مؤمنین و پاره

 فرماید: کنند و درسورۀ غافر می می ، [استغفار]برای تمام اھل زمین[از فرشتگان] 

﴿ ْ ِيَن َءاَمُنوا  .]٧[غافر:  )١(﴾َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ

�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َو�َۡسَتۡغِفُروَن لَِمن ِ� ﴿ فرماید: و در سورۀ شوری می 
�ِض 

َ
 .]٥[الشور:  )٢(﴾ٱۡ�

 ».کنند اند استغفار می که ایمان آورده و برای کسانی« -١
که در زمین ھستند  گویند، و برای کسانی شان تسبیح می و فرشتگان به ستایش پروردگار« -٢

 ».طلبند آمرزش می
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اما این استغفار و شفاعت آنان در حق تمام مردم جھان نفعی نخواھد داشت جز 
سورۀ  ۲۶شریفه  که آیۀ برای کسانی که پروردگار مھربان از ایشان راضی باشد چنان

َ�َٰ�ِٰت َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� ﴿ فرماید: نجم می لَٖك ِ� ٱلسَّ ن  ًٔ َوَ�م ّمِن مَّ
َ
ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ

ُ لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ  َذَن ٱ�َّ
ۡ
چه بسیار از فرشتگان که در آسمانند که «یعنی: ﴾ ٢٦يَأ

که بخواھد و از  ه خدا اذن دھد برای کسیک بخشد مگر پس از آن شان سودی نمی شفاعت

لَِمن ِ� ﴿شود زیرا آنان نیز  و این شفاعت حتی شامل پیغمبران ھم می». او راضی باشد
�ِض 

َ
إن «فرمود:  ھستند. و خود آن حضرت از امت چنین خواھش داشت که می ﴾ٱۡ�

که دیدیم و قبال ھم آوردیم  و چون چنان». ريب قد وعدين درجة ال تنال إال بدعاء أمتي
کنند چنانکه در آیۀ  فرشتگان آسمان برای عموم اھل زمین خیر خواھی و استغفار می

َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َو�َۡسَتۡغفُِروَن لَِمن ِ� ﴿فرماید:  سورۀ شوری می ۵
�ِض 

َ
کنند چنانکه در سورۀ  می خبر حمله عرش که فقط برای مؤمنین استغفار )١(﴾ٱۡ�

ِيَن َ�ِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَ�ُۥ �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم ﴿ فرماید: می ۸و ۷غافر آیۀ  ٱ�َّ
 ِ ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِ�َّ ْۖ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن َءاَمُنوا يَن َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِۦ َو�َۡسَتۡغِفُروَن لِ�َّ

َبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ٱۡ�َِحيِم  ُهۡم  ٧تَابُواْ َوٱ�َّ ِٰت َعۡدٍن ٱلَِّ� وََعد�َّ ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ
َ
َر�ََّنا َوأ

نَت ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّرِ�َّ

َ
 ]٨-٧[غافر:  ﴾٨َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ

کنند و فرشتگانی که در پیرامون عرش  فرشتگان که عرش خدا را حمل می«یعنی: 
اند [بدین بیان که] پروردگار تو  که ایمان آورده کنند برای کسانی ھستند طلب آمرزش می

چنین از حیث رحمت، خدایا بیامرز  ھر چیزی را از حیث علم وسعت بخشیدی و ھم
را از عذاب دوزخ نجات  تو را کردند و آنانکسانی را که توبه کردند و پیروی راه [دین] 

ای  زوال که به ایشان وعده فرموده ھای بی را به بھشت دار، پروردگارا! آنان بخش و نگاه
درآور و نیز ھر کس که راه اصالح گرفت از پدران ایشان و ذریات ایشان، ھمانا که تو 

 ».قدرتمند و حکمت مداری

گویند و برای کسانی که در زمین  ] فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح می و [حال آنکه« -١
 ».طلبند ھستند آمرزش می

 

                                           



 ٣٤٩    بحث شفاعت -٣

ان غیر حمله عرش که برای عموم اھل پس شفاعت و خیر خواھی و دعای فرشتگ
زمین است موقوف به اجازه امر بعد الحضر نیست وقتی شامل کسانی از اھل زمین 

کرده   شود که آن کس خود قابل و مستحق و الیق آن شفاعت و استغفار عمومی می
باشد. و چون این کیفیت با پیدایش وجود آمدن افراد و طی آن مقامات به تدریج و 

گیرد و علی الدوام در وقوِع انجام است به ھمین جھت است که آن  ورت میتناوب ص
شود که پروردگار جھان به یکی بعد از دیگری طی آن مقام  نافع می  شفاعت ھنگامی

به صورت مضارع آمده  ﴾ِفُرونَ َتغۡ �َسۡ ﴿دھد لذا کلمۀ  کنند اجازه انتفاع و استفاده می می
 . رساند است که تدریج و توالی را می

حقیقت شفاعت ھمان است که در صفحات قبل به عرض رسید که ھمان استغفار و 
. و )١(کنند طلب آمرزشی است که فرشتگان و پیغمبران یا مؤمنین دربارۀ یکدیگر می

َ�َٰعُة ﴿فرماید:  چون انجام شفاعت به اذن پروردگار است که خدا می يَۡوَم�ِٖذ �َّ تَنَفُع ٱلشَّ
ذَِن 

َ
پس شرط مھم آن این است  )٢(]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َورَِ�َ َ�ُۥ قَۡوٗ� إِ�َّ َمۡن أ

که خدا قبًال یعنی در دنیا به فرشته یا پیغمبر یا مؤمن اذن شفاعت (طلب آمرزش) 
فرماید:  داده باشد و گرنه شفاعت در روز قیامت نفع نخواھد داد لذا با صیغۀ ماضی می

ذَِن ﴿
َ
خدا چنین اذنی را به فرشتگان داده است چنانکه در سوره غافر ﴾َ�ُ إِ�َّ َمۡن أ

ْ ﴿ فرماید: می ِيَن َءاَمُنوا و به پیغمبران خود نیز چنین اذن و  ]٧[غافر:  ﴾َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ

نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ﴿فرماید:  می ۱۹ای داده است چنانکه در سورۀ محمد آیۀ  اجازه
َ
فَٱۡعلَۡم �

 ُ �بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱ�َّ پس بدان که جز ذات احدیت خدا «یعنی: ﴾  َوٱۡسَتۡغِفۡر ِ�َ
این ھمان اذن بلکه ». نیست و برای گناھان خود و برای مؤمنین و مؤمنات آمرزش بخواه

 امری است که پروردگار برای شفاعت به پیغمبرش داده است. 

مأمور به شفاعت برای امت است، امت نیز  صکه پیغمبر  یادآوری این نکته الزم است چنان -١
است، که پیغمبر خود ھم طلب شفاعت کند، زیرا خود  صمأمور به شفاعت برای پیغمبر 

 .»درجة ال تنال إال بدعاء أمتيإن ريب قد وعدين «اند:  فرموده صالله  رسول
که (الله) رحمان به او اجازه داده، و گفتار  بخشد، جز کسی آن روز شفاعت (ھیچ کس) سود نمی« -٢

 ».او را پسندیده است

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٥٠

َ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ ﴿ فرماید: می ۶۲و در سورۀ نور آیۀ  ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ یعنی: ﴾ َوٱۡسَتۡغِفۡر لَُهُم ٱ�َّ
و در سورۀ ». برای ایشان [مؤمنین] از خدا آمرزش بخواه زیرا خداوند غفور و رحیم است«

از ایشان عفو کن «یعنی: ﴾ فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغِفۡر لَُهمۡ ﴿ د:یفرما می ۱۵۹آل عمران آیۀ 

َ�َبايِۡعُهنَّ ﴿فرماید:  می ۱۲و در سوره ممتحنه آیۀ ». برای ایشان آمرزش بخواهو 
و حضرت ». با زنان مؤمنه بیعت کن و برای ایشان از خدا آمرزش بخواه«﴾ َوٱۡسَتۡغِفۡر لَُهنَّ 

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم ﴿کند:  به خداوند عرض می ÷ابراھیم َ�ُقوُم َر�ََّنا ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
پروردگار ما، مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنین را در «یعنی:  ]٤١م: يبراهإ[﴾ ٤١ٱۡ�َِساُب 

 .»شود بیامرز! روزی که حساب بر پا می
ی او بوده و  برای خود و پدر و مادر و مؤمنینی که جزو خانواده ÷ و حضرت نوح

يَّ ﴿کند:  بر جمیع مؤمنین و مؤمنات دعا کرده به خدا عرض می رَّّبِ ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
 .]٢٨[نوح:  )١(﴾َولَِمن َدَخَل بَۡيِ�َ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� 

که در صفحات قبل توضیح دادیم استغفار و طلب آمرزش که ھمان  چنان پس ھم
ای  هشفاعت است پس از اذن خدا جز درباۀ مؤمنینی که مرضی خدا باشند و بتوان گفت

که ھمین استغفاری که فرشتگان و پیغمبران  دربارۀ آنان پذیرفت سودی ندارد. چنان
که با معصیت  دربارۀ مؤمنین مأذونند بر فرض انجام دربارۀ کفار و منافقین و کسانی

اند ھیچ سودی ندارد و دعای پیغمبران و شفاعت ایشان  زیاد دربارۀ خود ظلم کرده

َوَ� ﴿فرماید:  سورۀ نوح می ٢٨در آخر ھمین آیۀ شریفه بخشد چنانکه  ھیچ نفعی نمی
ٰلِِمَ� إِ�َّ َ�َباَرۢ�  ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم ﴿فرماید:  و بر رسول خدا می )٢(﴾٢٨تَزِدِ ٱل�َّ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

َ َ� َ�ۡهِدي  ُ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡم لَۡم �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم لَن َ�ۡغِفَر ٱ�َّ
َ
[املنافقون:  )٣(﴾٦ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَ�ِٰسقَِ� أ

ُ لَُهمۡ ﴿فرماید:  و نیز می ]٦ ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر ٱ�َّ اگر « ]٨٠[التوبة: ﴾ إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبِعَ� َمرَّ
». کند ھا آمرزش نمی ھا ھفتاد مرتبه ھم آمزرش خواھی ھرگز خداوند برای آن برای آن

پروردگارا، بر من و پدر و مادرم و ھر مؤمنی که در سرایم درآید، و بر مردان و زنان با ایمان « -١
 ».ببخشای

 ».ت ستمگران میفزایو جز بر ھالک« -٢
برای آنان یکسان است: چه برایشان آمرزش بخواھی یا برایشان آمرزش نخواھی، خدا ھرگز بر « -٣

 ».کند ایشان نخواھد بخشود. خدا فاسقان را راھنمایی نمی

 

                                           



 ٣٥١    بحث شفاعت -٣

که مرضی و پسندیده خدا باشند و خدا قبًال بر رسول  پس شفاعت جز دربارۀ مؤمنین
خود و فرشتگان و مؤمنین اذن داده باشد که دربارۀ آنان استغفار نمایند سودی ندارد 

َوَما ﴿بام و دری که گشوده شده است جز غرور شیطانی نیست که:  و این شفاعت بی
ۡيَ�ُٰن إِ�َّ ُغُروًرا   .]١٢٠ :[النساء )١(﴾١٢٠يَعُِدُهُم ٱلشَّ

ای از معتقدین شفاعت از تنگی قافیه و نبودن دلیل روشنی در قرآن مجید در  پاره
ای از توھمات از مفاھیم آیاتی مانند این آیۀ  اند، به پاره موضوع شفاعت متثبت شده

ٰفِِعَ� ﴿فرماید:  سورۀ مدثر که می ٤٨شریفۀ  آن روز «﴾ ٤٨َ�َما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة ٱل�َّ

َوَ�  ١٠٠َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰفِعَِ� ﴿: یا آیۀ شریفۀ» دھد شافعین [کافران] را سودی نمیشفاعت 
کنندگان کسی نیست  برای ما از شفاعت«یعنی: ]. ١٠١-١٠٠[الشعراء: ﴾ ١٠١َصِديٍق َ�ِيٖ� 

که پس شفاعتی در روز  کنند به این ھا استدالل می که از آن». نداریم  و دوست گرمی
ن برای کفار از آن نفعی نیست با اینکه جواب اینگونه پندارھا را در قیامت ھست لک

ھا که  نیست نه برای غیر آن  صفحات گذشته دادیم که در آن روز صدیق و حمیمی

يَۡومٞ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ� ُخلَّةٞ َوَ� ﴿: ھا که چنین شفاعتی نه برای کفار نه برای غیر آن ھم
باید ». روزی که نه مھربانی و دوستی و نه شفاعتی ھست«یعنی  ]٢٥٤[البقرة: ﴾ َشَ�َٰعةٞ 

توجه داشت که کلمه شفاعت در آیۀ شریفۀ نکره در سیاق نفی است که شامل تعمیم 
گونه شفاعتی نیست. و در ھیچ  جمیع انواع شفاعت است یعنی در روز قیامت ھیچ

کس  قیامت برای ھیچ ای از آیات قرآن اثبات شفاعت حتی به طور کنایه ھم در روز آیه
خواھند از مفھوم مخالف این آیات اثبات  نشده است. اما چون عاشقان کذایی می

يَۡوَم َ� يَنَفُع ﴿فرماید:  جا که خدا در وصف قیامت می گوییم: مگر آن شفاعت نمایند. می
روز قیامت روزی است که در آن روز ھیچ مال و « ]٨٨ :[الشعراء﴾ ٨٨َماٞل َوَ� َ�ُنوَن 

مگر در آن روز مالی یا فرزندانی ھست که نفع ». دھند فرزندانی نفع نداشته و نمی

َوَ� ﴿ فرماید: جا که می دھند؟ مالی وجود ندارد که نفعی بدھد یا ندھد یا در آن نمی
فدیه و قربانی و عوض کس]   [در روز قیامت از ھیچ«یعنی  ]٤٨[البقرة: ﴾ يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدلٞ 

ای یا قربانی یا عوضی ھست که قبول کنند یا  مگر در آن روز فدیه». ندکن قبول نمی

 .»دھد شیطان جز فریب به آنان وعده نمی« -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٥٢

﴾ ١١يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َ�ۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم�ِذِۢ بِبَنِيهِ ﴿فرماید:  نکنند؟ یا اینکه می

دارد که برای نجات از  گار دوست می گناهروز قیامت روزی است که «یعنی: . ]١١[املعارج:
روز برای کسی پسرانی ھست که  مگر در آن». پسران خود را به فدیه بپردازدعذاب آن 

پذیرند؟ پس در  پذیرند که از مجرم نمی توان به فدیه داد؟ و مگر از کسی فدیه می می
حقیقت سالبۀ به انتفاء موضوع است. شفاعتی نیست که نفع بدھد یا ندھد چنانکه 

را فدیه  فرزندی در اختیار کسی نیست که آنمالی نیست تا اینکه نفعی بدھد یا ندھد. 
کس نیست. نه تنھا  برای ھیچ که فدیه قبول کنند یا نکنند. صدیق حمیمی  کند تا این

کار باشد یا  کس نیست تا برای کفار و گناه چنین شافع برای ھیچ برای کفار نیست. ھم
ر بوی کباب جا که روح طمع در انسان قوی است از داغ کردن خ نباشد. اما از آن

بام و در  شنود. و از شنیدن نام شفیع به طمع شفاعت آن ھم آن چنان شفاعتی بی می
گونه آیات در بیان شدت  کند، پس این افتند. خصوصا که شیطان ھم کمک می می

 عذاب روز قیامت و بیچارگی انسان است نه اثبات شفاعت.
شفاعت در دنیا و آخرت برای انبیاء  ای در خصوص و اشاره  در قرآن مجید ھیچ آیه

 جز استغفار برای مؤمنین نیست.
و شفاعت برای قوم لوط یا آن چه در بارۀ نوح و  ÷ چه دربارۀ ابراھیم مگر آن

نَُّهۥ ﴿به بعد:  ۳۶فرماید از آیۀ  پسرش در سورۀ ھود آمده است که می
َ
وِ�َ إَِ�ٰ نُوٍح �

ُ
َوأ

َوٱۡصَنِع ٱۡلُفۡلَك  ٣٦َمن قَۡد َءاَمَن فََ� تَۡبَت�ِۡس بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُوَن  لَن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إِ�َّ 
ۡغَرقُوَن  ِيَن َظلَُمٓواْ إِ�َُّهم مُّ ۡ�ُينَِنا َووَۡحيَِنا َوَ� تَُ�ِٰطۡبِ� ِ� ٱ�َّ

َ
یعنی:  ]٣٧-٣٦[هود: ﴾ ٣٧بِأ
د جز کسانی که قبًال کس ایمان نخواھد آور به نوح وحی شد که دیگر از قوم تو ھیچ«

کنند [از تکذیب رسالت و اھانت و  چه آنان می اند. پس اندوھگین مباش بدان ایمان آورده
اذیت تو] و در تحت نظارت و مراقبت ما و دستور ما کشتی بساز و درباره کسانی که ظلم 

گان  اند مرا مورد مخاطبه [و تضرع و التماس شفاعت] مکن زیرا اینان غرق شده کرده
یعنی حجت خدا بر اینان تمام است و دیگر شفاعت و دعا و استغفار دربارۀ ». ھستند

 ÷گاه داستان ساختن کشتی و مسخره و استھزاء قوم نوح آنان مؤثر نخواھد بود. آن

َباِل َونَاَدٰى نُوٌح ﴿ د:یفرما می ۴۲کند در آیۀ  را بیان می َوِ�َ َ�ۡرِي بِِهۡم ِ� َمۡوٖج َكٱۡ�ِ
َع ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ٱۡ�َنُهۥ َعَنا َوَ� تَُ�ن مَّ اوِٓي إَِ�ٰ  َٔ قَاَل َ�  ٤٢َوَ�َن ِ� َمۡعزِٖل َ�ُٰبَ�َّ ٱۡرَكب مَّ

ِ إِ�َّ َمن رَِّحَمۚ وََحاَل بَۡيَنُهَما  ۡمِر ٱ�َّ
َ
� قَاَل َ� َ�ِصَم ٱۡ�َۡوَم ِمۡن أ َجَبٖل َ�ۡعِصُمِ� ِمَن ٱلَۡمآءِ
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 ۡ ۡقلِِ� وَِ�يَض ٱلَۡمآُء  ٤٣ُمۡغَر�َِ� ٱلَۡمۡوُج فََ�َن ِمَن ٱل
َ
�ُض ٱبۡلَِ� َمآَءِك َوَ�َٰسَمآُء أ

َ
أ َو�ِيَل َ�ٰٓ

ٰلِِمَ�  ۖ َو�ِيَل ُ�ۡعٗدا ّلِۡلَقۡوِم ٱل�َّ ۡمُر َوٱۡسَتوَۡت َ�َ ٱۡ�ُودِّيِ
َ
 ]٤٤ ،٤٢[هود: ﴾ ٤٤َوقُِ�َ ٱۡ�

ھا بود در جریان  ه مانند کوهو آن کشتی با جمیعتی که در آن بود در امواجی ک«یعنی: 
ای بود که: ای پسرک من  که او در کناره حال نوح پسر خود را صدا زد در حالی است در این

گیرم که مرا از  بیا با ما سوار کشتی شو و با کفار مباش گفت: به زودی جای در کوھی می
که را که خدا  آنای از امر الھی نیست مگر  آب نگھداری کند. نوح گفت: امروز نگھدارنده

که بیرون بودند] حائل شد و آن پسر  رحم کند و موج بین ایشان [کشتی نشستگان و آنان
ھای خود را ببلع و بر آسمان گفته شد:  از غرق شدگان گردید. و به زمین گفته شد: که آب

که باران را قطع کن و آب در زمین فرو رفت و کشتی در کوه جودی قرار گرفت و گفته 
 ۴۵در آیۀ ». ز مصدر جالل]: دوری و ھالکت سزای گروه ستمگاران استشد [ا

نَت ﴿ فرماید: می
َ
ۡهِ� �نَّ وَۡعَدَك ٱۡ�َقُّ َوأ

َ
�َُّهۥ َ�َقاَل َرّبِ إِنَّ ٱبِۡ� ِمۡن أ َونَاَدٰى نُوٞح رَّ

ۡحَ�ُم ٱۡلَ�ِٰكِمَ� 
َ
ۡهلَِكۖ إِنَُّهۥ �َ  ٤٥أ

َ
َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� قَاَل َ�ُٰنوُح إِنَُّهۥ لَۡيَس ِمۡن أ

ن تَُ�وَن ِمَن ٱۡلَ�ِٰهلَِ�  َٔ �َۡ� 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ ُعوُذ  ٤٦ۡلِن َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

َ
ٓ أ َقاَل َرّبِ إِّ�ِ

 �ۡ
َ
ۡن أ

َ
ُ�ن ّمَِن ٱۡلَ�ِٰ�ِ  َٔ بَِك أ

َ
﴾ ٤٧�َن لََك َما لَۡيَس ِ� بِهِۦ ِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَۡرَ�ِۡ�ٓ أ

نوح پروردگار خود را ندا داده عرض کرد: پروردگارا! ھمانا پسر «یعنی:  ]٤٧ ،٤٥[هود: 
من از خانوادۀ من است [که مستحق نجات است] و ھمانا وعدۀ تو [در نجات خانوادۀ 
من] حق است و تو بھترین حکم کنندگانی. [خدا] گفت: ای نوح او از اھل تو نیست او 

نیست از من درخواست مکن من تو   در چیزی که تو را بدان علمی بد کردار است پس
برم  ] گفت: پروردگارا، من به تو پناه می÷ کنیم تا جاھل نباشی. [نوح را موعظه می

نیست و اگر تو مرا نیامرزی و   از اینکه از تو درخواست کنم چیزی را که بدان مرا علمی
 »!کارانم رحم نکنی ھمانا من از زیان

رساند که: در دربار عزت و جالل الھی ھیچ قربت و  حقیقت قرآنی به خوبی میاین 
قرابتی جز ایمان و تقوی نیست و اصل و نسب و پیغمبر زادگی ھرگاه تقوای نباشد 

یا کافری کمترین   کمترین ارزشی را ندارد، ثانیا: شفاعت ھیچ پیغمبری دربارۀ مجرمی
لوط در سورۀ ھود   برای قوم ÷فاعت ابراھیمفایده را نخواھد داشت چنانکه دربارۀ ش

ا َذَهَب َ�ۡن إِبَۡ�ٰهِيَم ﴿ فرماید: می ۷۵آیۀ  ۡوعُ ٱفَلَمَّ ىٰ ٱوََجآَءتُۡه  لرَّ يَُ�ِٰدُ�َا ِ� قَۡوِم  ۡلبُۡ�َ

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٥٤

نِيٞب  ٧٤لُوٍط  ٞ مُّ ٰه َّ�
َ
ۡعرِۡض َ�ۡن َ�َٰذ�ٓۖ إِنَّ  ٧٥إِنَّ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َلِيٌم أ

َ
إِبَۡ�ٰهِيُم أ ۡمُر  ۥهُ َ�ٰٓ

َ
قَۡد َجآَء أ

ُهۡم َءا�ِيِهۡم َعذَ  ھنگامی که ترس و «یعنی:  ]٧٦ -٧٤[هود:  ﴾٧٦َ�ۡ�ُ َمۡرُدوٖ�  اٌب َرّ�َِكۖ ��َّ
دلھره از ابراھیم برطرف شد و آن مژده به او رسید، با ما درباره قوم لوط [به قصد دفع 

بسیار بردبار و دلسوز و روی به راستی که ابراھیم  ،عذاب از آنان] به گفتگو پرداخت
ای ابراھیم! از این [گفتگو] درگذر؛ زیرا فرمان پروردگارت [بر . آورنده [به سوی خدا] بود

 ».عذاب قوم لوط] فرا رسیده و یقینًا آنان را عذابی بدون بازگشت خواھد آمد
دربارۀ آنان پذیرفته نشد بلکه اصًال در ھیچ پیغمبری شفاعت  ÷ شفاعت ابراھیم

این معنی وجود ندارد. و اگر استغفار و دعا را شفاعت بدانیم جز دربارۀ افراد  به
 شایسته اثری نخواھد بخشید.

ثالثا: استغفار که ھمان شفاعت است باید دربارۀ اشخاصی باشد که علم به ایمان و 
عمل صالح او فی الجمله داشته باشد و گرنه دعا و شفاعت دربارۀ کسانی که علم به 

یشان نداریم یا به بدی آنان تا حدی واقفیم عملی خطاست و مورد مالمت نیکی ا
کدام با  پندارند ھیچ دانیم شفیعانی که مغرورین می پروردگار عالم است و چنانکه می

که در سورۀ مائده  احوال امت خود علم ندارند تا روز قیامت از آنان شفاعت کنند چنان

ۖ إِنََّك  يَۡوَم َ�َۡمعُ ﴿فرماید:  می ۱۰۹آیۀ  ٓ ْ َ� ِعۡلَم َ�َا ِجۡبُتۡمۖ قَالُوا
ُ
ٓ أ ُ ٱلرُُّسَل َ�َيُقوُل َماَذا ٱ�َّ

ُٰم ٱۡلُغُيوِب  نَت َع�َّ
َ
کند  در روز قیامت که خدا پیغمبران را جمع می«یعنی:  ﴾١٠٩أ

فرماید: شما پیغمبران به چه نحو و به چه کیفیت اجابت شدید [و امت از شما تبعیت  می
و در ». ھا ھستی بدان نداریم ھمانا تنھا تو دانای غیب گویند: ما ھیچ علمی  کردند]؟ می

که در سورۀ شعرا در داستان  دنیا نیز به اعمال امت خود اطالعی نداشته چنان

ۡرَذلُوَن ﴿فرماید:  می ÷نوح
َ
َبَعَك ٱۡ� نُۡؤِمُن لََك َوٱ�َّ

َ
� ْ قَاَل َوَما ِعۡلِ� بَِما َ�نُواْ  ١١١قَالُٓوا

� لَۡو �َۡشُعُروَن  ١١٢َملُوَن َ�عۡ  ٰ َرّ�ِ   .]١١٣ ،١١١[الشعراء:  )١(﴾١١٣إِۡن ِحَساُ�ُهۡم إِ�َّ َ�َ

(نوح) گفت:  )١١١اند؟! ( ز تو پیروی کردهکه فرومایگان ا گفتند: آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی« -١
ھا تنھا با پروردگار  فھمیدید، حساب آن اگر می )١١٢اند! ( ھا کرده ھا چه کار دانم آن من چه می

 )».١١٣من است(
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قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿ گوید: می ÷ نیز نوح ۵۰و در سورۀ انعام آیۀ 
َ
ٓ أ قُل �َّ

ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب 
َ
ِ َوَ�ٓ أ  .)١(﴾ٱ�َّ

 ۱۰۱کند. و خدای متعال در سورۀ توبه آیۀ  پس او از اعمال امت خود نفی علم می

ْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن ﴿فرماید:  به پیغمبر اسالم می ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدوا
َ
َوِمۡن أ

 .)٢(﴾َ�ۡعلَُمُهمۡ 

شناسد و خدا نیز به  نمیپس پیغمبر به منافقین مدینه علم ندارد و صالح و طالح را 

 . ]٣٦[اإلرساء:  )٣(﴾َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلمٌ ﴿ فرماید: او می
شناسد از ایشان شفاعت کند؟  با این کیفیت چگونه ممکن است کسانی را که نمی

از ھیچ   که اصًال شفاعتی نیست و اگر ھست دربارۀ پیغمبر و امامی با صرف نظر از این
ای نیست و اگر شفاعت ھمان استغفار است آن  آیات الھی صراحت حتی کنایهآیه از 

 .که شرح آن گذاشت! ھم دربارۀ مؤمنین است نه فاسقین چنان

 ».دانم گویم خزاین الله نزد من است و غیب نمی بگو: من نمی« -١
 ».شناسیم میھا را  شناسی، (ولی) ما آن ھا را نمی تو آن« -٢
 ».و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن« -٣

 

                                           



 

 خالصۀ بحث شفاعت

مسئله شفاعت که در امت اسالم عمومًا و در مذھب شیعه خصوصًا به شرحی  -۱
صورت از  ای از شرع ندارد و یقینًا بدین از عقل و پایهای  که رایج است ھیچ مایه

امم و ملل منسوخه و باطلۀ ادیان قبل از اسالم داخل شده است و یا دشمنان 
و کتب ملل و نحل و  .-که شرح آن گذشت چنان -اند  اسالم جعل کرده

ھای خاموش و فراموش ضامن بیان حقیقت این  تحقیق در مذھب و کیش
 مطلب است.

صورت و کیفیت از طرز شفاعت مقربان سالطین جبار که امر و  بدین شفاعت -۲
شان دائر مدار خود خواھی و اجرای خشم و شھوت ظالمانه و  ارادۀ مستبدانه

جاھالنه آنان بود کپی شده است و ھرگز با ارادۀ حکیمانه و مشیت عالمانه 
ست و چنین پروردگار جھان و آفریندۀ عالم امکان و سنت عادالنه آن موافق نی

ھای جھل و خدانشناسی است به  تصور و نسبتی به خالق و صانع حکیم منت
 ایم. توضیح و تفصیلی که قبًال آورده

ای است که  اکثر آیات شفاعتی که در قرآن کریم است رد و دفع عقاید جاھالنه -۳
پرستان جاھلیت شایع بود زیرا  قبل از اسالم در بین مردم مخصوصًا بت

و تابعیون فالسفۀ یونان و ھند قایل به ارباب انواعی بودند  مشرکین و مجوس
که در دستگاه خلقت دارای قدرت و مشیتی ھستند و خدایان باد و باران و 
جنگ و صلح و قطحی و فراوانی و مرض و صحت و امشاسپندان ھر یک را در 

دانستند  می  پست مخصوص خود دارای حکومت و استقاللی و عزت و احترامی
توانند از خدا  که دارند می  ز طرف خدای بزرگ به جھت تقرب و احترامیکه ا

بخواھند که نفعی برای عبد خود جلب و یا ضرری را دفع کند لذا این فرق 
خواستند که نفعی را به شفاعت برای ایشان و ضرری  ضاله از معبودان خود می

رت ایمان دفع نمایند و خصوصًا مشرکین محیط نزول قرآن که اصًال به آخ
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خواستند بلکه منظورشان  نداشتند ھرگز شفاعت اخروی را از شافعان نمی
منافع دنیا بود. دقت در آیات شریفه قرآن این معنی را به طور روشن بر 

 از آن اشاره شد. ای که به پاره کند چنان طالبان واضح می
عتی آیات شفاعتی که در آن اشاره به نافع بودن آن در روز قیامت است شفا -۴

است که فرشتگان آسمان و پیغمبر و مؤمنان به وسیلۀ استغفار دربارۀ 
ایم  دھند و این گونه شفاعت چنانکه قبًال شرح داده مستحقین آن انجام می

 دارای اصول و شرایطی است که:
: شخص مشفوع له لیاقت و استحقاق شفاعت و استغفار مالئکه و پیغمبر و اوال

 نی مؤمن و مرضی و پسندیده خدا باشد.مؤمنان را داشته باشد، یع
: خدای متعال اذن و اجازه برای استغفار و شفاعت او بدھد چون: ثانیاً 

ْ ﴿ ایو  ]٨٠[التوبة: ﴾لَُهمۡ ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿ ِيَن َءاَمُنوا   ]٧[غافر:  )١(﴾َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ
: این شفاعت و استغفار در ھمین عالم صورت گیرد وگرنه در قیامت شفاعتی ثالثاً 

و شفاعت و استغفار  ]٢٥٤[البقرة:  )٢(﴾يَۡوٞم �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ� ُخلَّةٞ َوَ� َشَ�َٰعةٞ ﴿نیست 
فرشتگان و پیغمبر و مؤمنین در دنیاست که در روز قیامت به حال آن کسی که دربارۀ 

ذَِن ﴿بخشد و آیۀ شریفۀ:  ست نفع میاو استغفار شده ا
َ
َ�َٰعُة إِ�َّ َمۡن أ يَۡوَم�ِٖذ �َّ تَنَفُع ٱلشَّ

متضمن این حقیقت است و در آیات  ]١٠٩[طه:  )٣(﴾١٠٩َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َورَِ�َ َ�ُۥ قَۡوٗ� 
ای به وقوع شفاعت در قیامت نیست بلکه سخن از نافع بودن و  شریفه اصًال اشاره

 است. نبودن آن 
احادیثی که در کتب اخبار در باب شفاعت آمده است جمیعا از درجه اعتبار و  -۵

 صحت خالی است چنانکه شرح آن گذشت.
انگیزۀ وسعت و گسترش موضوع شفاعت بدین کیفیت که رایج است به طور  -۶

حتم از ناحیه غالیان و دشمنان اسالم است تا بدین وسیله مسلمانان را از 
ذارات آن غافل کرده و در فسق و فجور و اجرای شھوات توجه به قرآن و ِان

 ».کنند اند طلب آمرزش می و برای کسانی که گرویده« -١
 ».روزی که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی« -٢
] رحمان اجازه دھد و  ] سود نبخشد، مگر کسی را که [خدای در آن روز، شفاعت [به کسی« -٣

 ».را پسند آید سخنش او
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ُمنھِمک نموده از فعالیت و فداکاری و اجتناب و احتیاط از معاصی باز دارند و 
طرف آنان را از ترویج دین مبین  چنین از جھاد و جانبازی باز داشته از یک ھم

ضمحالل متوقف کرده و از طرف دیگر به تنبلی و تباھی و غرور و به فساد و ا
 .تشویق نمایند چنانکه این مقصود برای ایشان حاصل است!

مبلغین سوء از طرف دشمنان اسالم دانسته یا ندانسته از شفاعت چنینی  -۷
وری  تبلیغ و تائید کرده و روح طمع و طبیعت حیوانی از آن استقبال و بھره

را  کند و گرنه اندک تعقل و تفکر و تدبر در آیات قرآنی مراتب معروضه می

 کند. تصدیق می

 در قرآن است که شفاعتی
شفاعتی که قرآن کریم ضامن بیان آن است نه تنھا چون شفاعت مشھور و جا 
افتاده غرور انگیز نیست بلکه خود بھترین وسیلۀ تربیت و تعالی است و موجب و 

 مشوق حسن اعمال و صالح افعال است بدین شرح: 
ول و قوت و ارادۀ و مشیت علی در کتاب مجید آسمانی دین توحید ھمۀ ح

یک از  الخصوص در روز قیامت خاص خدای رب العالمین مالک یوم الدین است و ھیچ
آفریدگان از مالئکۀ مقربین و انبیای مرسلین و اولیای صالحین را در آن روز آن نیرو و 

وُح َوٱلَۡمَ�ٰٓ�ِكَ ﴿ ای به زبان آورند: توان نیست که کلمه اۖ �َّ َ�َتَ�َُّموَن يَۡوَم َ�ُقوُم ٱلرُّ ُة َصّفٗ
ذَِن َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوقَاَل َصَواٗبا 

َ
روزی است که روح و فرشتگان به « .]٣٨: النبأ[﴾ ٣٨إِ�َّ َمۡن أ

حالت صف برخیزند و سخن نگویند مگر آنکه خدای رحمن به او قبًال اجازه داده و او 

رُۡجُلُهم ٱۡ�َۡوَم َ�ۡتُِم ﴿ »!سخن به صواب گفته باشد
َ
يِۡديِهۡم َو�َۡشَهُد أ

َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَُ�ّلُِمَنآ �

َ
ٰٓ أ َ�َ

ْ يَۡ�ِسُبوَن  ھایشان مھر زنیم و  روزی که بر دھان« ].٦٥س: ي[﴾ ٦٥بَِما َ�نُوا
 ».اند گواھی دھند چه که کرده ھایشان با ما سخن گویند و پاھایشان بدان دست

از پیغمبران و پیشوایان و صالحان وعدۀ  یک از بندگان خدا در منطق قرآن به ھیچ
ای از انبیا حتی برای نزدیکان و  شفاعت داده نشده است سھل است، بلکه شفاعت پاره

 ÷برای پسرش و شفاعت ابراھیم ÷ اقربای ایشان رد شده است چون شفاعت نوح
 صبرای قوم لوط و شفاعت رسول اکرم ÷ حضرت برای پدرش و نیز شفاعت آن

 ای از اقوام و یارانش. برای پاره

 



 ٣٥٩    بحث شفاعت -٣

ای از  شفاعتی که قرآن بدان صراحت دارد عبارت است از اموری که به پاره
فرشتگان و قوای مدبرۀ عالم به اذن پروردگار داده شده است که نظام طبیعت را تدبیر 

کنند و ھمین قوای خیره ھستند که  و کارگاه خلقت را به دستور رب قدیر تقدیر می
ای از آنان چون حملۀ عرش برای مؤمنین خیر خواھی کرده و برای ایشان استغفار  پاره
کنند و فرشتگان دیگر که برای عموم اھل زمین به وسیلۀ استغفار و شفاعت  می
کنند ھر چند آنان در این عالم روی طبیعت ملکوتی خود خیر و خوبی و شفاعت و  می

خواھند و حتی انبیاء و  منین میآمرزش برای ھمۀ اھل زمین به خصوص برای مؤ
اولیاء ھم شامل است. اما آن استغفار و شفاعت فقط خاص مستحقان و صاحبان لیاقت 

َ�َٰ�ِٰت َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� ﴿شود:  از بندگان خدا می لَٖك ِ� ٱلسَّ ا إِ�َّ ِمۢن  ًٔ َوَ�م ّمِن مَّ
ُ لَِمن �ََشآُء وَ  َذَن ٱ�َّ

ۡ
ن يَأ

َ
و ای چه بسیار از جنس «یعنی:  ]٢٦[النجم:  ﴾٢٦َ�ۡرَ�ٰٓ َ�ۡعِد أ

کند، لکن شفاعت آن فرشتگان  ھا [برای اھل زمین] شفاعت می فرشته که در آسمان
که  که خدا اجازه دھد برای کسانی چیزی را کفایت نکند فایدۀ نداشته باشد مگر پس از آن

 ».بخواھد و بپسندد
است ھمان استغفاری است که فرشتگان و  شفاعتی که قرآن برای آدمیان قائل

که شرح آن  کنند آن چنان پیغمبر برای مؤمنین امت خود، مؤمنین برای یکدیگر می

َوٱۡسَتۡغِفۡر ﴿ گذشت به دستور خدای رحمن و باذن پروردگار عالمیان است. ُچون:
�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ   .]١٩[حممد:  )١(﴾ِ�َ

﴿ ۚ َ  .]١٢: املمتحنة[ )٢(﴾َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهنَّ ٱ�َّ

يَ�ٰنِ ﴿ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ   .]١٠[احلرش:  )٣(﴾َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
گونه شفاعت و استغفار که به دستور پروردگار است فقط در دنیا که محل  و این

گردد. نتیجه  عائد مستحق آن می اش در قیامت شود و نتیجه عمل است انجام می
گونه شفاعت آن است که مؤمنین به قرآن در زمان حیات و زندگی در دنیا سعی  این
کنند تا با اعمال حسنه و اخالق فاضله خود را مستحق استغفار پیغمبر و مؤمنین  می

 ]». و برای گناه خویش آمرزش جوی؛ و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن« -١

 .»و از خدا برای آنان آمرزش بخواه« -٢
 ».پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای« -٣
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کنند تا مرضی و پسندیده خداوند جھان و مشمول استغفار مالئکه و پیغمبر و مؤمنان 
که به غرور شفاعت کذایی در وادی فسق و فجور و اجرای شھوات و  ردند، نه اینگ

ارتکاب محرمات خود را مستحق عذاب ابدی الھی گردانند و آن ھمه نکبت و ذلت در 
 .دنیا و آخرت نصیب خود و ملت نمایند چنانکه مشھود است!

ود جز به یک گونه شفاعت آن است که در عالم وجود و جھان بود و نب نتیجۀ این
معبود که پروردگاری و آمرزگاری خاص اوست روی نیاورند و انداد و شرکای خیالی 

 پرستان برای خود و خدا نتراشند و موحد حقیقی باشند. چون بت ھم
که  گونه شفاعت آن است که ھر فردی سعی کند که اوامر شرع را چنان نتیجه این

ماید که پیغمبر و مؤمنین از صمیم قلب برای چنان رفتار ن باید رعایت کند و با مردم آن
او طلب آمرزش کرده، در معاشرت و معاملت از او راضی بوده، در حیات و ممات او را 
به خیر و خوبی یاد نمایند. باشد که مشمول شفاعت و استغفار ایشان شود و نتیجه 
ھمین شفاعت است که در آخرت موجب نجات و تخفیف عذاب و رفع درجات او 

شود. و در روز  شود و باز ھمین شفاعت است که شامل حال مجرمین و کفار نمی یم

َ�َما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة ﴿قیامت آن ھمه استغفار فرشتگان و شاید آدمیان نافع نیفتد: 
ٰفِعَِ�   ].٤٨[املدثر:  )١(﴾٤٨ٱل�َّ

الیق گونه شفاعت است که موجب ترقی نفس و علو روح مؤمن شده او را  آری، این
کند و با منطق قرآن و عقل و وجدان سازگار است و به  نشینی مؤمنان و صالحان می ھم

 غیر آن جز القائات شیطان و فریب دشمنان نیست.

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ ۡن َهَدٮَٰنا  �َّ
َ
ُ ٱَهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ والسالم علينا  ﴾�َّ

 عباد اهللا الصاحلني ورمحة اهللا وبركاته. عىلو

 ».بخشد آنھا سودی نمی کنندگان به حال از این رو شفاعت شفاعت« -١

 

                                           



 

 [خاتمه]

د یآ اند که مطالبی که در تألیفات ما می ردهکخوانندگان آثار ما این کیفیت را درک 
غالبا برخالف مشھور چون مسئلۀ زکات و خمس و حکومت و شفاعت و زیارت و والیت 

که چون مخالفین آن از عھدۀ مقابله و دفاع از عادات  و امثال آن و ھمین مسائل است
اند بر  ھا را اعتقادات خود قرار داده و اعتیادات خود که بر خالف حق است و اینان آن

ند. ما برای یآ ند لذا در مخالفت تا سرحد سب و تھمت و ضرب و قتل ما بر مییآ نمی
الع و تسلط کامل ندارند روشن شدن حقیقت بر خوانندگان خود که بر این مطالب اط

شوند و شھرت را به جای حقیقت  که دچار چنین شبھاتی می گویم: کسانی می
 ÷پذیرند باید پاسخ آن را از فرمایش حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی  می

که به آن حضرت در خصوص جنگ و قتال با طلحه و زبیر  در یابند که در جواب کسی
این دو شخصیت که از حیث شھرت و فضیلت در آن زمانشان  اشکال کرد که چگونه با

اند به جدال پرداخت؟ فرمود:  حضرت ادعای برابری و شاید حتی ادعای برتری داشته
شود بلکه رجال را باید به وسیلۀ حق شناخت، حق را  حق به رجال شناخته نمی

میزانی که در  اگر حق را با». أهله فاعرف الـحق تعر«بشناس تا اھل حق را بشناسی 
گاه اھل حق را خواھید شناخت. در آن صورت  اختیار دارید (عقل و قرآن) بشناسید آن

 عادت و شھرت بر شما حکومت نخواھد کرد.
بینید چنین برداشتی که از آن معمول و  مثال در ھمین مسألۀ شفاعت شما می

و در آیات  مشھور است بر خالف نظام جھان و حکمت آفرینندۀ حکیم و مھربان است

َوَ� ﴿ای به وقوع شفاعت در قیامت نیامده است. بلکه کلمۀ  شریفه قرآن حتی اشاره
آمده در صورت نکره و در سیاق نفی است که تعمیم در عدم انواع شفاعت  ﴾َشَ�َٰعةٞ 

ای که قرآن به این موضوع عنایت دارد عدم نفع شفاعت در قیامت  است و تنھا مسئله
از طرف خدا بدان قبال اذن داده نشده است و مشفوع له مرضی برای کسانی است که 
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به بعد حاوی شرح  ۳۷۷و پسندیده خدا نیست. و این حقیقت است که از صفحه 
 وتوضیح آن است. 

با مطالعه و دقت در این مسئله و خالی داشتن ذھن از مشھورات و خرافات رایجه و 
حقیقت مطلب چون آفتاب در  سلطۀ حکومت عقل و وجدان در روشنایی ھدایت قرآن

چنین سایر مطالبی که  نصف النھار بر خواننده و جوینده حق آشکار خواھد شد! ھم
 ھا اشاره شد که ما به توفیق و ھدایت الھی به تشریح و توضیح آن پرداختیم.  فوق به آن

﴿ ِ  ب
ِۚ ٱَوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ �ِيُب  �َّ

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ  .﴾َعلَۡيهِ تََو�َّ

*** 
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 مقدمه

بحث آن  یکه کم یا ان آوردهیپنج بحث به م »راه نجات از شر غالة«تاب کدر 
و تصرف  ینیوکت تیخود به وال ین زمان در ادعایااِن یرا غالیارت است زیموضوع ز

 کھا تمس ارتنامهیاز فقرات ز یا ن و آسمان به پارهیوت زمکبه مل )١(چھارده معصوم
 یسالم بر شما ا» «السالم عليكم يا عني اهللا الناظرة ويده الباسطة: «ۀچون فقر ؛اند جسته

م یرین رو ناگزیامثال آن، از او ». دیگشا را می ه آنکدستش  یخداوند و ا ینایچشم ب
 م:یق بپردازیبه تحق یق علمیت آن به طریو مشروع» ارتیز« ی ه در اصل مسألهک

ندارد و قطعًا  یقتین مقدس اسالم حقیت در دیفکین یبد» ارتیز«ه کمسلم است 
عت خود یدر شر یغمبریچ پیست و ھین »به الرسولُ  لَ رسِ وأُ  به الكتابُ  لَ نزِ ما أُ « امکاز اح

ارت یبه عنوان ز یعبادت ،یإلھ ۀان حقیاز اد ینیچ دیاورده و در ھیارت نیز یبرا یمکح
و عدم وجود قبور  یآسمان ی هتب موجودکن مطلب یع نشده است. شاھد ایقبور تشر

 در ز نه تنھاید نید و فرقان حمیتاب مجکآنان است. و  نوادگانو  یشمار إلھ یب یایانب
ن عمل یاز ا به صراحت و اگر نه، به کنایت هکندارد بلن عمل یای اشاره بد ـهیچ آیھ

ۡ ﴿فرماید:  . چنانکه میشده است زین مذمت ل
َ
� ٰ ٰ  ١ �ََّ�ثُرُ ٱ ُ�مُ َهٮ ۡ ٱ ُ�مُ ُزرۡ  َح�َّ  ٢ َمَقابِرَ ل

شما را تفاخر و «یعنی:  ]٤، ١اثر: ك[الت ﴾٤ َلُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ  ُ�مَّ  ٣ َلُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ 
ھا را زیارت کنید، نه چنین  جویی تا آن حد مشغول و واله کرده است که قبرستان فزونی

 .)٢(»است که به زودی خواھید دانست. آری به زودی خواھید دانست

و دخترش  صباشد که عبارتند از: رسول خدااماِم شیعه اثنا عشری می ١٤منظور از معصومین،  -١
شروع شده و به مھدی  تباشد که از علی بن ابی طالبامام می ١٢ھا  و پس از آن لفاطمه

 شود. (دکتر سعد رستم)غائب منتظر ختم می
مزایا و فضایلی است که در نفس اوست چون علم و شجاعت و فھم... و تفاخر و تکاثر انسان یا به  -٢

یا در خارج از نفس او چون مال و جاه و اقرباء و منسوبین... افتخار به علم و شجاعت و کماالت 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٦٦

 یاعمال یثرًا براکامروز ا باری ،خدا بوده یرضا یاء برایارت مرقد اولیھم ز یاگر روز
بر و موجب حسرت و ندامت کا یمذمت خداه سبب مالمت و کشرع  یمورد نھکه است 

بعثت حضرت  یارت از ابتدایتاب خدا، زکه گفتم در ک را چنانیدر روز محشر است ز
ْد «: همتواتر هچنانچه فقر عت بوده است.یراھت شرکمورد نفرت و  صمرتبت  یختم

َ
ق

ُقُبورِ 
ْ
ْنُت َ�َهْيُتُ�ْم َ�ْن زِ�َاَرةِ ال

ُ
و اگر  متقن است. یروشن و برھان یلیدل ین مدعیا بر )١(»ك

امر بعد  یه مقام رسالت پس از نھکرد یقرار گ یبعد از آن مورد استناد مدع ی هجمل
الَ «ه: کالحظر فرموده است 

َ
رُ أ

ِّ
إِ�ََّها تَُذك

َ
ُزوُروَها ف

َ
ِخَرةَ  ُ�مْ ف

ْ
نون کا« .)٢(»موت)ـ(ال اآل

  .»وردآ میاد شما یه آن آخرت (مرگ) را به کد ینکارت یھا را ز قبرستان
 م:ییگو میدر جواب 

ن یند در اکاف اد مرگ و آخرت مییه انسان را به کارت قبور یگونه ز نیاست ا یھیبد
ن و یمیح سیا از ضرایدن یھا نتیپرجالل و جبروت و آراسته به انواع ز یھا ارتگاهیز

بھا و  گران یھا و فرش یارک نهیطال و آئ یھا وانین و ایزر یھا ز گلدستهیگنبدھا و ن
ه کاد مرگ را ندارد، بلیر آخرت و کت تذیبا، نه تنھا خاصیز یھا لوسترھا و شمعدان

است. به ید به دنیھا و توجه شد نتیز یآور جمع یبرا یقو کیھا خود محر آن یتماشا

نفسانی ھرگاه از روی عجب به نفس و خودستایی نباشد، بلکه برای تشویق و ترغیب دیگران یا از 
موم نیست. اما افتخار به مزایای خارج از نفس امری ناپسند است. باب حدیث نعمت باشد مذ

زیارت قبور ھرگاه از این نظر (افتخار به غیر) باشد مورد مذمت خالق وخلق است، در زیارات 
 معموله بسا که در نھایت از این نظر باشد که: علی دارم چه غم دارم!! (قلمداران)

 اند، اینگونه است:  که مفسرین معتبر بیان کردهالبته معنای صحیح آیۀ کریمه ھمانطوری 

لَۡهٮُٰ�ُم ٱ�ََّ�ثُُر ﴿
َ
یعنی: ». افزون طلبی شما را به خود مشغول (و غافل) ساخته است« ﴾١�

دیگر در آنھا، شما را  با یک  آنھا و رقابت و   بسیاری  ، فخرورزی به و فرزندان  در اموال  طلبی افزون

ٰ ُزۡرُ�ُم ﴿خود گرفتار کرد.   و به  داشت  غافل  آخرت  برای  عمل و  خداوند متعال  از طاعت َح�َّ
تا   و فخرورزی  طلبی فزون  یعنی: به». ھا رسیدید تا اینکه (مردید و) به گورستان«﴾. ٢ٱلَۡمَقابَِر 

 صحح)شدید. (مُ   در گورھا دفن  و منوال  حال  در رسید و بر این  شما مرگ  به  دادید که  بدانجا ادامه
 ». من شما را نھی کردم از زیارت قبور« -١
) آمده ٤/٧٧بیھقی (» سنن الکبری«که در  این حدیث در فریقین درجۀ قبول یافته است چنان -٢

َعْ�َ «است: 
ْ
َب َوتُْدِمُع ال

ْ
َقل

ْ
َها تُِرقُّ ال إِ�َّ

ُقبُوِر ُ�مَّ بََدا يِل فَُزوُروَها فَ
ْ
ِخَرَة ُكنُْت َ�َهيُْتُ�ْم َ�ْن ِزَ�اَرِة ال

ْ
ُر اآل  َوتَُذكِّ

 َ�ُقولُوا ُهْجًرا
َ

 شھید اول با اندکی اختالفی آمده است.» ذکری«و در کتاب   ».فَُزوُروا َوال

 

                                                                                                       



 ٣٦٧    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ه کست بلین نیمؤمن یھا ارت قبرستانین مسأله منحصر به زیعالوه دستور شارع در ا
اد مرگ یھا انسان را به  نیا یرا ھر دویاست ز یفار در آن مساوکن و یارت قبور مؤمنیز

ن یتر یند و به سرحد عالکه از حد قبرستان تجاوز نکند به شرط آن کاف یو آخرت م
ده است. و اگر معتقدین، مفھوم مخالف یه رسک وه و عظمت نرسد، چنانکباش یبنا

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ی  ی شریفه هیآ َحدٖ  َ�َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ  ]٨٤[التوبة:  ﴾ۦٓۖ ه

ه کرا » ستیه مرده است نماز مگذار و بر قبرش ناکن) یشان (منافقیاز ا یکیابدًا بر «
 یل بر مدعاید، دلیفرما می یام بر قبر او نھیرا از نماز بر منافق و ق ص رسول خدا

رد! اگر طالب حق باشند و تشبث کام یبر قبر مؤمن قتوان  ن مییه بنابراکرند یخود گ
ه پس کاست  یفه، عملیی شر هین آیام بر قبر در ایه مراد از قکدانند  نند، میکقانه نیغر

ست یارت نیه باشد اصًال ناظر به زک یتیفکیرد و به ھر یگ ت صورت مییاز انجام نماز م
باشد،  ن پرداختن به دفن است میه ھماکام به قبر یت قیرا بالفاصله بعد از نماز میز

 رد. کار اقدام ک= به  األمر یقام عل: یه گویک چنان
و عدم  )١(یع حق الھیاز شرا ینیو آی ینیچ دیدر ھ ین عملیصرف نظر از نبودن چن

 یی نبو رهین صدر اول و سیخ مسلمی، تاریتاب و سنت اسالمکدر  یمکن حیوجود چن
 یش از سیه پس از گذشت بک ییخبر است تا جا یو ب یخال ین عملیز از وجود چنین
در زمان  صرسول خدا ی ه عایشه زوجهکن یا چھل سال از رحلت رسول بزرگوار ھمی

رفت مورد مالمت و » رکب یعبد الرحمن بن اب«ارت قبر برادرش یه به زیومت معاوکح
ه کشده است  یب عملکه چرا مرتکغمبر و مسلمانان قرار گرفت یی پ صحابه ینھ

 .)٢(فرموده است یاز آن نھ صرسول خدا
عامر بن  و(ابوعمر ین عمل، در صدر اول ھرگز رخ نداده است و شعبیپس ا

است و  یه خود از دانشمندان بزرگ اسالمک) یھجر ۱۰۴ یمتوفا یوفکل الیشراح
ث اخذ یده، و از آنان حدیرا د ص ی رسول خدا ش از صد و پنجاه تن از صحابهیب

ای به مزارسازی و زیارت قبور نیست، بلکه ساختن بنای  گونه توصیه نیز نه تنھا ھیچ» انجیل«در  -١
آمده است  ٢٣است. از جمله در انجیل متی باب یادبود بر مرقد انبیاء را کار مردم ریاکار دانسته 

ھای ریاکار، شما برای پیامبرانی  فرمود: وای به حال شما ای علمای دینی و فریس ÷که عیسی 
 کنید؟!. اند، با دست خود بنای یادبود درست می که اجدادتان آنھا را کشته

 .٧٨، ص ٤سنن الکبری بیھقی  ج  -٢

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٦٨

هنى عن زيارة القبور  صلوال أن رسول اهللا«گفت:  ھمواره می »بطالابن «رده، بقول ک

فرموده  یارت قبور نھیاز ز صه رسول خداکن بود یاگر نه ا«». صلزرت قرب النبي

 .)١(»ردمک می ارتیرا ز صغمبریاست من قبر پ
ه کست بلیارت قبور عبادت نیقت است نه تنھا زین حقیز متضمن ایگر نیات دیروا

قدر خود  تاب گرانکدر  یعیش یه عبد الرزاق الصنعانک عت است، چنانیشر یمورد نھ
قال:  صأن رسول اهللا  ةعبد الرزاق عن معمر عن قتاد«ن آورده است: یچن» المصنف«

 [= مسلمانان] ند از ماکارت یه قبرھا را زک یسک« ».من زار القبور فليس منا
 .)٢(»ستین

ت، وجود نداشت. ما یفکین یبد یارت فردیتا گذشت صد سال از ھجرت، ز یعنی
ج گشته یعه رایع و در شین شایان مسلمیدر م ین بدعت در چه زمانیم ایدان نمی

رده کارت یربال زکرا در  ÷ نیه اباعبد الله الحسک یسکن یاند اول ه گفتهک نیاست؟ و ا
بوده است، با وجود  ص بزرگوار رسول خدا یصحاب »یجابر بن عبدالله انصار«است 

م و ینکرا قبول  یاتین روایم چنیتوان حد و حساب نمی یاِن بیذاب و غالکان یراو ثرتک
ه آن کست یچ وجه معلوم نین خبر به ھیم و به فرض صحت ایمستند سخن قرار دھ

را در آن زمان، یرده باشد زکارت یز یعمل عباد یکف را به عنوان یجناب آن قبر شر
در حرم  نیزائر هه امروزک ی... بوده و اعمالح ویفاقد بنا و ضر ÷ مرقد آن امام ھمام

..، آن .ل طواف و عرض حاجات و استشفاع ویدھند از قب بارگاه آن حضرت انجام می و
 ÷دالشھداءیتوان گفت جابر بر مرقد س ثر میکه حداکبزرگوار انجام نداده است، بل

ن واقعه را یرده است. به ھر صورت اکوم دعا یق یآن حضرت به درگاه پروردگار ح یبرا
 رد.کارت قبور محسوب یشّد رحال به ز یمعتبر برا کیم و مدرکمح یلیتوان دل نمی
در نظر شرع اسالم، » ارت قبوریز«ه کن مدعا یو اثبات ا ین معنید اییتأ ی، براکنیا
ت وارده یه به داللت رواکست، بلین یق شرعیممدوح و مورد توجه نبوده و از حقا یامر

و اصحاب بزرگوار آن حضرت در صدر  صرسول مختار یزاریت و بار و برائکمورد ان

) در ٥٦٩، ص ٣اثر عبد الرزاق الصنعانی (ج » المصنف«ون کتاب ای از کتب احادیث چ در پاره -١
 آمده است که در ھر صورت متضمن نھی است!.» ابنتی«لفظ » النبی«این حدیث به جای کلمه: 

 .٦٧٠٥، حدیث ٥٦٩، ص٣المصنف، ج  -٢

 

                                           



 ٣٦٩    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

تب معتبره به کاز  یمأمور به آن نبوده است، اخبار و آثار یاسالم بوده و حدأقل امر
 م:یگذران طور مختصر از نظر خوانندگان منصف و صاحبنظر می

(متولد  یعبد الرزاق صنعان» المصنف«ف یتاب شرکه گذشت، در ک چنان -۱
از  ‡و مؤلف آن معاصر أئمه یاخبار اسالم یھا تابکن یتر یمیه از قدکھـ) ۱۲۶

رجال،  یح علمایو به تصر ÷جواد تا زمان حضرت ÷صادق زمان حضرت
 مذھب، بوده آمده است: یعیش

 .»قال: من زار القبور فليس منا ص أن رسول اهللا«عبد الرزاق عن معمر عن قتاده: «
 . »ست!یند از ما نکارت یه قبر ھا را زکھر«فرموده:  ص رسول خدا

ند ک یت میروا )١(به اسناد خود از عبدالله بن عمرو بن العاص یشابوریم نکحا -۲
ِ «ه گفت: ک نَا َمَع َرُسوِل ا�َّ رَبْ

َ
 َ�ُظنُُّه  ص�

َ
ٍة ال

َ
 ُهَو بِاْمرَأ

ْ
ا رََجْعَنا وََحاَذْ�َنا بَابَُه إِذ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ً
رَُجال

اِطَمةُ «َعَرَ�َها، َ�َقاَل: 
َ
ْ�َن ِجْئِت؟ !يَا ف

َ
ِْهْم َميَِّتُهْم » ِمْن أ َميِِّت رمَِحُْت إيِلَ

ْ
ْهِل ال

َ
ْت: ِجْئُت ِمْن أ

َ
ال

َ
ق

اَل: 
َ
ْ�ُتُهْم. ق َدى؟«َوَعزَّ

ُ
ك

ْ
ْغَت َمَعُهُم ال

َ
ِك بَل

َّ
َعل

َ
ل
َ
ِ » ف ْت: َمَعاَذ ا�َّ

َ
ال

َ
  !ق

َ
َدى، َوق

ُ
ك

ْ
َغ َمَعُهُم ال

َ
بْل

َ
ْن أ

َ
ْد أ

اَل: 
َ
ُر، ق

ُ
ُر �ِيِه َما تَْذك

ُ
َنََّة َحىتَّ يََرى َجدُّ «َسِمْعُتَك تَْذك يِْت اجلْ

َ
َدى َما َرأ

ُ
ك

ْ
ْغِت َمَعُهُم ال

َ
ْو بَل

َ
ل

�ِيِك 
َ
:  .»أ دَ الْكُ ابِرُ الْـ(وَ قَ م، چون یه مرده بود در قبر نھادکرا  یمرد صما با رسول خدا« ).مَ

ه گمان کم یردکبرخورد  یم ناگاه با زنیدیت رسیآن م ی و برابر خانه یم و محاذیبرگشت
؟ آن زن گفت: از ییآ جا میکفاطمه، از  یاو را شناخت، پس فرمود: ا صخدا نم رسولک می

فرمود: مبادا  صشان رفته بودم، رسول خدایت ایم و تعزیترح یت، براین میا ی نزد خانواده
شان تا قبرستان رفته باشم در یه من با اکه ؟ زن گفت: معاذاللیشان به قبرستان رفته باشیبا ا
شان به یفرمود: اگر با ا ص! رسول خدایا ر دادهکد، تذیه باکچه را  ن باب آنیه تو در اک یحال

آن  ]پرست بود ه بتک[ه جد پدرت کگاه  ! تا آنیدید گر بھشت را نمیید یقبرستان رفته بود
 .یه به بھشت وارد شوکمحال بود  یعنی. )٢(»ندیرا بب
اسالم تا چه حد در نظر  یارت قبور در ابتدایه زکرساند  می را نیف ایث شرین حدیا

 منفور بوده است. روه وکشارع م

اجازۀ نوشتن احادیث حضرت را  صعبدالله بن عمرو بن عاص تنھا کسی است که از رسول خدا  -١
 داشت.

 .٣٧١، ص١المستدرک علی الصحیحین، ج  -٢

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٧٠

بعثت از جانب  یارت قبور در ابتدایاز ز یه در نھک یثیات و احادیروا -۳
إ� نهيت�م عن ز�ارة القبور أال «مأثور است، ھرچند در آخر فرمود:  صامبریپ

در  یتب عامه و خاصه حتک ن مطلب دریعبرت اجازه فرموده، ا یه براک »…فزوروها
عن  صنهانا رسول اهللا«ه: کمنقول است  ÷نیر المؤمنیاز ام ید بن علیمسند ز

 .)١(فرمود یارت قبور نھیما را از ز صامبریپ .»ز�ارة القبور
لعن «فرمود:  ص ه رسول خداکق عامه و خاصه آمده است ین از طریچن ھم -۴

 رده است.کقبور را لعنت  ی ه زنان زائرهک )٢(»ارات القبوراهللا زوّ 
ال تتخذوا « فرمود: یررًا مکم صه رسول خداکن است یز مورد اتفاق مسلمیو ن -۵

 ».دیقبرم را محل آمد و شد قرار ندھ« .)٣(»قربي عيداً 
 آن إن شاءالله خواھد آمد. تر شیه شرح بک
ن عمل را متضمن یم ایراھت عظکد و یشد یه نھکاست  یا ث لرزانندهیاحاد -۶

ه بارھا با عجز از ک صغمبر بزرگواریاز پ» ساریعطاء بن «ف یث شریاست چون حد
 «ه: کخواست  می دربار پروردگار

ً
نا

َ
رْبِي َوث

َ
َْعْل �  جتَ

َ
ُهمَّ ال

َّ
 یقبر مرا بت ،ایبار خدا« ».ْعَبدُ �ُ  الل

ه قبور کند ک می یرا متوجه قوم گاه شدت غضب خدا آن ».ده شودیه پرستکقرار مده 
 . )٤(ردندکاء را مسجد یانب

 باب األکل من لحوم األضاحي. ٢٤٦مسند اإلمام زید، دار مکتبه الحیاة، ص  -١

) به لفظ: زائرات ذکر  ١/٣٨٢( »التاج اجلامع األصول يف أحاديث الرسول«روایت مذکور در کتاب  - ٢

جَ « فرمود: صشده که رسول خدا ُ  .»لََعَن اُهللا َزائَِراِت القبور، َوالُمتَِّخِذيَن َعلَيَْها الَمَساِجَد َوالرسُّ
َسِمْعُت «کند که ایشان فرمود:  روایت می ÷شیخ طوسی در امالی خویش از امیر المؤمنین علی -٣

  صَرُسوَل اهللاِ 
َ

ْم َمَساِجَدُ�ْم وال
ُ
ُبوَر�

ُ
 َ�تَِّخُذوا �

َ
رْبِي ِ�يداً وال

َ
 َ�تَِّخُذوا �

َ
ُ�ُيوتَُ�ْم  َ�ُقوُل: ال

ُبوراً 
ُ
فرماید: قبرم را محل رفت و آمد قرار ندھید و قبرھایتان  می صشنیدم که رسول خدا «». �

 ».ندھیدھایتان قرار  ھایتان را محل دفن مرده را مساجد خویش قرار ندھید و خانه
، ج-٥٥الوسائل،  (مستدرك  بُورِ قُ نْدَ الْ دِ عِ اجِ سَ ةِ بِنَاءِ الـمَ اهَ رَ  (دکتر سعد رستم). ).٣٧٩، ص٢بَابُ كَ

يِب َجْعَفٍر «)، ٣٥٨، ص ٢، شيخ صدوق، (ج »علل الرشائع« -٤
َ
 َ�تَِّخْذ َشيْئاً  ÷َ�ْن أ

َ
قَاَل: ..... َوال

 ِ  َ�تَِّخُذوا َ�رْبِي ص ِمنَْها قِبْلًَة، فَإِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ

َ   َ�َ� َ�ْن َذلَِك َوقَاَل: َوال  َمْسِجداً، فَإِنَّ ا�َّ
َ

قِبْلًَة َوال
نِْبيَائِِهْم َمَساِجَد!

َ
َُذوا ُ�بُوَر أ يَن اختَّ ِ

َّ
 لََعَن اذل

َ
فرمودند: قبرم را  صیعنی: .... رسول خدا  ».َ�َعاىل
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ه کم داشت یاز آن ب ص د: رسول خدایگو ه میکشه است یث عایمضمون حد -۷
قربه إال  ألبرزلوال ذلك «راھت داشت. کن جھت از ابراز قبر خود یقبرش مسجد شود بد

 .)١(»داً جِ ْس مَ  ذَ خَ تَّ أنه خيش أن �ُ 

ه در آن زمان از ک یو اصحاب بزرگوارش به قبور ص خداغمبر یپ ییاعتنا یب -۸
ه کو ھاجر  ÷لیل حضرت اسماعیمانده بود، از قب یا دروغ باقیاء به راست یاء و اولیانب

ه در شام بود و قبر حضرت ک ÷وسفیو حضرت  ÷میه بود و قبر حضرت ابراھکدر م
ز ین ص خدارد. در زمان رسول کارت نیرا ز یکچ یه ھکمن بود یه در ک ÷ھود

ن یرد چون قبر أم المؤمنیه جا داشت قبر آنان مزار قرار گکا رفتند یاز دن یزانیعز
و بزرگان اصحاب چون عثمان بن مظعون و غیرھم که  بدر و احد یو شھدا ‘جهیخد

 صقبر فرزندان خود رسول خدا یافتند! وحتین صورت احترام نیه بدک ھیچیک
نه یه در مدکم یابراھ یعنیگانه فرزندش در دوره نبوت یه قبر ک چگاه مطاف نشد چنانیھ

تاب ک خ صدوق) و دری(ش» هیحضره الفقیمن ال«تاب کچه در  افت بنابر آنیوفات 
بْدِ اهللاِ «مزار قرار نگرفت:  آمده » یافک« ا عَ عْتُ أَبَ مِ : سَ الَ بْدِ اهللاِ قَ رِ بْنِ عَ امِ ةِ عَ ايَ وَ يفِ رِ  ÷وَ

 ِ ربْ ىلَ قَ انَ عَ : كَ قُولُ ولِ اهللاِ يَ سُ يمَ ابْنِ رَ اهِ بِسَ  ص إِبْرَ لَامَّ يَ ، فَ تْ ارَ يْثُامَ وَ سِ حَ مْ نَ الشَّ هُ مِ قٌ يُظِلُّ ذْ عَ

انُهُ  كَ لَمْ مَ عْ لَمْ يُ ِ فَ رُ الْقَربْ بَ أَثَ قُ ذَهَ قبر  یباال«فرموده است:  ÷حضرت صادق ».!الْعَذْ

ز گم یشد قبر ن که چون خشکبود  ییی نخل خرما شاخه ص م پسر رسول خدایابراھ
 .)٢(»گر معلوم نشد!یشد و د

باشد نه  ص سته بود قبر پسر رسول خدایشد شا یارت و طواف میز یپس اگر قبر
 .م معدوم األثر شود!یه در زمان خود آن حضرت قبر ابراھک نیا

نی را که قبور پیامبران خود را مساجد قرار دادند، گاه و مسجد قرار ندھید، ھمانا خداوند کسا قبله
 (ُمصحح)». لعنت کرد

وتکفینه)  صباب غسل النبی ١٧٧).  در مسند امام زید (ص٢٦٩، ص٢مصنف ابن أبي شیبة (ج -١
اللحد نلا والرض�ح «يقول:  صسمعت رسول اهللا «آمده است که فرمود:  ÷نیز از قول حضرت امیر 

لحد برای ما (مسلمانان) است و ضریح برای غیر ما. (از «فرمود:  می صپیامبرشنیدم که  .»لغ�نا
 )».…قبیل مردم عھد جاھلیت و برخی از اھل کتاب و

 .٢٥٤ص  ،٣فروع کافی، ج -٢
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ح ی. به تصر)١(ز مزار نبودین÷ دالشھدایبزرگوارش حمزه س ین قبر عمویچن و ھم
و  یم قمیبن ابراھ یر علیی ابن ھشام و تفس رهیاخبار، از جمله س تبکخ و یع تواریجم

ان و مثله یوه عرکی  جسد حمزه را در دامنه ص امبریبحار االنوار جلد ششم، چون پ
�رش يوم  حىت -يعني السباع والطري-لوال أن �زن ذلك �سائنا لرت�ناه للعافة «د فرمود: ید

ن وضع، یحمزه با ا ی ه جنازهکن بود یاگر نه ا« .»القيامة من بطون السباع وحواصل الط�
م تا درندگان و مرغان جسدش را بخورند و یگذاشت ند ما او را وامیک ن مییزنان ما را اندوھگ

 ».دان مرغان محشور شود نهیم درندگان و چکامت از شیدر روز ق
ند یگو یان میه مدعکت آن چنان مطلوب و محبوب بود اریاست اگر عمل ز یھیبد

 .شد! نمی یدان راضید شھیت درباره حمزه سیفکین یبه ا صھرگز رسول خدا
کاری) قبور وارد  ص (گچیر و تجصیاز بنا و تعم یه در نھکاست  یاریاخبار بس -۹

ست ین یفرقگر یاء و افراد دیاء و اولین انبیه در آن اخبار، بکشده است و پرواضح است 
قال: سمعت ÷ عـن عيل بن أيب طالب«آمده است:  )٢(الوسائل که در مستدرکچنان 

ن عدل و یاول« ».يُعرف رشيفٌ من وضيع القبور ال ،يقول: أول عدل اآلخرة صرسول اهللا 
ف و بزرگوار از پست و خوار شناخته یه در آن شرکآخرت قبرھا ھستند  یبرابر
 ».شود نمی

ار کان یآمده است جا انانث مسلمیتب احادکن باب در یدر اه ک یثیو صدھا حد
 ه قبر، مزار نشود.کآن است  یر قبور برایاز تعم یه نھکگذارد  مین یباق یسک یبرا

ن و از طرف یالمؤمن ریبه ام صه از طرف رسول خداک یاوامر -۱۰
 ردن قبور و تمثال صادرک ب و ھدمیاج در خصوص تخریالھ یبه اب ÷نیرالمؤمنیام

 ید و نھیراھت شدکم قبور مورد یه تعظکاست  کیرا حا ین معنیقت ایشده است، حق

یا  صنیز در زمان خالفت خویش نسبت به ساخت مزار برای مرقد مطھر پیامبر  ÷علی  -١
 نداد. (برقعی)ی اسالم دستور  شھداء و بزرگان در گذشته

 .١٤٨، ص ٧٩کتاب الطھارة، أبواب الدفن، باب  -٢
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  عْ دَ ال تَ : «هکد اسالم است کیا
َ
  َوالَ  هُ تَ �ْ وَّ إال سَ  اً رْبَ �

ً
 َهَدْمَتهُ إتِْمَثاال

َّ
 یرا باق یقبر« .)١(»ال

 ».ینکه خرابش ک مگذار مگر آن یباق یسیو تند یسان سازیک که آن را با خاک مگذار مگر آن
 یاید آن وارد شده است به وضوح تمام گویر و تحدیاز تعم یچه در باب نھ ز آنیو ن

و  ]۱۸۹، ص۱ج[ صدوق» هیحضره الفقیمن ال «ه در ک قت است. چنانین حقیا
ر یه امکع آمده است یتب معتبر تشکر یبحار االنوار و سا ۱۸و جلد  یبرق» المحاسن«

َد قرباً أو َمثََّل مثاالً، َ�َقْد َخَرَج َعِن اإلْسالمِ  َمنْ «فرمود:  ÷ین علیالمؤمن ه کھر« ».َجدَّ
 ».بسازد از اسالم خارج شده است یا ا مجسمهیرده و کد بنا یرا تجد یقبر

ع قراردادن یھا و طلب حاجات و شف ارت قبور و طواف آنیه اگر زکروشن است 
 ÷یمرتض یعلو  صغمبر خدایمحبوب بود، پ یاموات، مطلوب شارع و امر

فرستادند و قبور  ب و انھدام قبور ھمه، بدون استثناء نمییتخر یخاص برا ینیمأمور
ا یند کد یرا تجد یقبر کیند ھریه بفرماکگرفتند  مجسم نمی یھا ف بتیرد معمور را ھم

ن یه در زمان خود اک قت از اسالم خارج شده است. چنانیبسازد در حق یا مجسمه
 م.ینک و لمس می کدر یقت را به خوبیحق

ِ «): ٥٢٨؛ ص ٦ الكايف (ج -١ يِب َ�بِْد ا�َّ
َ
ُمْؤِمِن�َ  ÷َ�ْن أ

ْ
ِمُ� ال

َ
ِ   ÷قَاَل قَاَل أ  صَ�َعثَِ� رَُسوُل ا�َّ

َمِدينَِة َ�َقاَل: 
ْ
 ال

َ
 تََدعْ إِىل

َ
رْباً   ال

َ
� 

َ
 َ�َْوَ�َها َوال

َّ
ْ�َته ُصوَرةً إِال  َسوَّ

َّ
روایت  ÷از ابوعبد الله  .....»إِال

مرا به مدینه فرستاد  صفرموده است: رسول الله  ÷است که فرمود: امیر المؤمنین
ای نگذارم مگر اینکه نابودش کنم و ھیچ قبر  و دستور داد: ھیچ عکس و مجسمه

يِب �َ ». ای نگذارم مگر اینکه با خاك یکسان کنم... ساخته شده
َ
ِ وَ�ْن أ قَاَل: قَاَل  ÷بِْد ا�َّ

ُمْؤِمِنَ� 
ْ
ِمُ� ال

َ
ِ   :÷أ َورِ   َهْدمِ   يِف  صَ�َعَثِ� َرُسوُل ا�َّ رْسِ الصُّ

َ
ُقُبورِ َو ك

ْ
 ÷و از ابوعبد الله . »ال

مرا برای نابودی  صفرموده: رسول الله  ÷امیر المؤمنین «روایت است که فرمود: 
 ».فرستادھا  قبرھای ساخته شده و شکستن مجسمه

، «) با این الفاظ روایت کرده است: ٦٦٦، ص٢و مسلم در صحیح خود (ج َسِديِّ
َ ْ
َهيَّاِج األ

ْ
يِب ال

َ
َ�ْن أ

ْ�َعثَُك ىلَعَ َما َ�َعثَِ� َعلَيِْه رَُسوُل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ 
َ
 أ

َ
ال

َ
يِب َطاِلٍب: أ

َ
ُّ ْ�ُن أ ْن « وََسلََّم؟ قَاَل: قَاَل يِل يلَعِ

َ
أ

 تَ 
َ

ْ�َتهُ ال  َسوَّ
َّ

ا إِال
ً
رْبًا ُمرْشِف

َ
� 

َ
 َطَمْسَتُه َوال

َّ
 إِال

ً
از ابوالھیاج اسدی روایت شده که گفت: « ».َدَع تِْمَثاال

مرا فرستاده بود نفرستم؟  صطالب به من گفت: آیا تو را به آن چیزی که رسول الله  علی بن ابی
ای نگذاری مگر اینکه نابودش کنی و ھیچ قبر ساخته  و آن این است که ھیچ عکس و مجسمه

 (ُمصحح)  ».ای نگذاری مگر اینکه با خاک یکسان نمایی شده
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تفا کن ده حجت ایجا به ا نیم اما در ایار داریار در اختیث و قرائن بسیما احاد
 .»عرشة كاملةتلك . «نمکی می

*** 
 

 



 

 دالیل عقلی و تاریخی در نفی زیارت

 یارت از جھت نقلیه معتقدان به زکم یرا از آن جھت مقدم داشت یل نقلیما دال
ممدوح  یارت قبور را امریز یچ عاقلیھ یگرنه از جھت عقل اند و کبدان متمس

 داند. میشمارد و الزم ن مین
به  ھرگز یعنی[ ستیارت قبور از طرف شارع مأموربه نیه زکآن  ،یعقل یلیدال کنیا

 ]:آن امر نشده است
ی  ه از آیهکست، بلین عمل نیبد یا ن اشارهیتر کوچکات قرآن یآ در تمام -۱

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿ی:  شریفه
َ
ٰ ُزۡرُ�ُم  ١�ََّ�ثُرُ ٱ� یعنی:  ]٢-١اثر:ك[الت ﴾٢لَۡمَقابِرَ ٱَح�َّ

و منع آن را  ینف، »که به زیارت گورھا رفتید چنان طلبی شما را غافل کرد آن افزون«
 روند. ارت قبور مییه به زکاست  یسانکمذمت  در مقام رایتوان استنباط نمود ز می

ارت قبور نبوده و در یاز ز یز اثریقبل از اسالم ن یان و مذاھب الھیدر اد -۲
ن اسالم یه دکم یدان ست، و خوب مییاز آن ن یز خبریآن مذاھب ن یآسمان یھا تابک

ٓ ﴿ه: کغمبران است یر پیم و ساین نوح و ابراھیھمان د ا وۡ  إِ�َّ
َ
ٓ َحيۡ أ ٓ  َك إَِ�ۡ  َنا وۡ  َكَما

َ
ٓ َحيۡ أ  إَِ�ٰ  َنا

ِ َ�عۡ  ِمنۢ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  نُوحٖ  ه به کچنان  م ھمیا ردهک یما به تو وح«یعنی:  ]١٦٣[النساء:  ﴾ۦۚ ِده
 ».میردک یامبران پس از او وحینوح و پ

عَ ﴿چنین:  و ھم ٰ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َو�َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ  َوَما َك إَِ�ۡ  َنا

يۡ  ۖ  َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ان یشما ب را بر ینیخداوند آی«یعنی:  ]١٣[الشور:  ﴾وَِعيَ�ٰٓ
م و به یکرد یه کرده و ما آن را به تو وحیروشن نموده که آن را به نوح توص داشته و

 ».میسفارش نمود یسیو ع یموس م ویابراھ

ا﴿چنین:  و ھم یعنی:  ]٤٣[فصلت:  ﴾لَِك َ�بۡ  ِمن لِلرُُّسلِ  �ِيَل  قَدۡ  َما إِ�َّ  لََك  ُ�َقاُل  مَّ
 ».ز گفته شده استیش از تو نیامبران پیچه به پ شود جز آن امبر، به تو گفته نمییپ یا«



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٧٦

 صغمبر آخرالزمانین اسالم به پیه در دک یه ھر دستورکن است یھا ا ه مفاد آنک
ر یه به ساک یزیغمبران داده شده است. پس چیر پیبه سا هکداده شده ھمان است 

ست و اگر به آنان گفته شده بود به ین نین دیه در اکاست  یھیغمبران گفته نشده بدیپ
 باشد]. ارت قبور مییشد. [منظور ز ز گفته میین صرمکامبر ایپ

است غمبر در جھان آمده یست و چھار ھزار پیه بنا به مشھور صد و بک نیبا ا -۳
جز خداوند آنان را  یسکه کاست  یغمبران به قدریه به نص قرآن، تعداد پکبل

 داند. نمی

ۚ ٱ إِ�َّ  لَُمُهمۡ َ�عۡ  َ� ﴿ ُ َّ�  ٓ ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َء�ۡ َجا (شمارشان) را «یعنی:  ]٩م: ي[ابراه ﴾تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب
 ».امبرانشان با دالئل روشن آمدندیداند. پ جز خدا نمی

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ ه ک یسانکامبران ھستند یو از پ« یعنی: ]٧٨[غافر:  ﴾َكۗ َعلَيۡ  ُصۡص َ�قۡ  لَّمۡ  مَّ
 ».میا ت نگفتهیشان را برایماجرا

شان یه به اک یده نشده، و چند قبریشان دیاز ا یو مزار یگونه قبر چین حال ھیبا ا
روت یه در طبقات ابن سعد (چاپ بک ست چنانیقت آن معلوم نینسبت داده شده حق

يعلم قرب نيب من األنبياء إال  ما«ه: کفروه آمده است  یاز اسحق بن عبدالله اب )۵۳ص 
 ست مگر سه نفر:یاء معلوم نیاز قبور انب یچ قبریھ«. »....ثالثة
 من است.ی یھا وهکاز  یوھکر یگ در زیر از یا ه در تپهکقبر ھود  -۱
 عبه است.کن و خانه کن ریر ناودان بیه در زکل یقبر اسماع -۲
 .)١(»نه استیکه در مد صقبر رسول خدا -۳
 .اء است!!!یھا واقعا قبر انب نیه اک

 ÷ارت قبر داوودیارت در نظر شارع محبوب و مطلوب بود زیه اگر امر زک یدر حال
 یتر از امامزاده عل مک ÷اسیست. و قبر الیارت امام زاده داود نیتر از ز مکغمبر یپ

 .ست!!!یعباس ن
گذار  انیات بنیاند در صدر اسالم و در ح  ر گواهیس خ ویتب توارکه ک چنان -۴
و چه به شھادت  یعیه چه به مرگ طبکآن ھمه مؤمنان و مجاھدان بزرگ  صاسالم

دقیقًا  صصحیح این است که تاھنوز قبر ھیچ یک از پیامبران بجز قبر خاتم النبیین محمد  -١
 یست. (ُمصحح)معلوم و مشخص ن
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ارت یق زیھا به طر آن یکچ یا رفتند، قبر ھیا از دنیدر غزوات و سرا صاب رسولکدر ر
دالشھداء و یحمزه ساز آنان از جمله  یاریه بسک یمورد احترام قرار نگرفت، در حال

 امبر، از اعالم بودند.یم پسر پیابراھ
از اموات ھر چند از  یکچ یه ھکاست  کین در صدر اسالم خود حایعمل تدف -۵

زائر و مزار  یدام داراکچ ینداشتند و ھ یگران فرقیاسالم بودند با د یبزرگان و رؤسا
 نبودند.

 یتیفکیه به کان را ینساء عالم ۀدیفاطمه زھرا س÷ نیر المؤمنیردن امکدفن  -۶
ی خود موال برحسب  ست و دفن جنازهیقبر فاطمه تا امروز ھم معلوم ن یه حتک

نظران  األبصار و صاحب یأول یباشد برا یان مخفیه قبرش از انظار جھانکتش یوص
ع و ینش وسیخداپرست جھان را به ب یر عقالیه اعجاب و تحکادآور است یرا  یاتکن

از وراء أستار قرون و  ییه گوکدارد  یوام ÷ین علیبده خدایت دینھا یرت بیبص
ه کآن بزرگ موحد عالم است  ÷ینگرد!! عل یبعد از سال ھزار را، م یپرست اعصار، بت

ان یارتگاه آدمیه تا آن زمان زک یه قبر مردگانکشود  یمأمور م صاز جانب رسول خدا
ه مجسمه کافت یت یه مأمورک چنان د،یران نمایپرستان بود و قت بتخانه مردهیو درحق
 )١(ند.کد در مقابر آنان بود منھدم یه به صورت تمثال در معابد و شاکبتان را
ه در فتح کداشت  یچه فرق صغمبرین زمان پکش م بتیآن ابراھ÷ یعل یبرا

ھا رود  ا به قبرستانیزد و یھا را از خانه خدا فرو ر د و بتیبرآ صغمبریه بر دوش پکم
 صالله خدا و امر رسول ید، ھردو رضایو ھموار نما ین مساویران و با زمیرا وو قبرھا 
ن امت تازه یب ایه عن قرکند یب ش خود نمیید دوراندیبا د ین بزرگواریا چنیاست. آ
ه از کغمبر خود را یگانه دختر پین است قبر کت ممیجاھل یھا یکیافته از تارینجات 

فاطمة سيدة �ساء «و  »فاطمة بضعة م�«چون  یخاص یایبه مزا صجانب رسول الله

ه ک یا خانه ح به صورت ھمان بتیر صحیا به تعبیارتگاه یسرافراز است، ز، »م�ـالعال

ِ «اشاره به حدیث معروفی است که چند صفحه قبل در پاورقی ذکر گردید؛  -١ يِب َ�بِْد ا�َّ
َ
 ÷َ�ْن أ

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
ِمُ� ال

َ
ِ   ÷قَاَل قَاَل أ َمِدينَِة َ�َقاَل:  صَ�َعثَِ� رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ال

َ
 تََدعْ إِىل

َ
   ال

َ
 َ�َْوَ�َها َوال

َّ
ُصوَرةً إِال

 
َّ

رْباً إِال
َ
ْ�َته� ِ  .....» َسوَّ يِب َ�بِْد ا�َّ

َ
ُمْؤِمِنَ�  ÷وَ�ْن أ

ْ
ِمُ� ال

َ
ِ   :÷قَاَل: قَاَل أ  صَ�َعَثِ� َرُسوُل ا�َّ

َورِ   َهْدمِ   يِف  رْسِ الصُّ
َ
ُقُبورِ َو ك

ْ
 . (ُمصحح) ])٥٢٨؛ ص ٦ الكايف، كلينی (ج. [»ال

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٣٧٨

س کچ یه ھکد ینما یدفن م یمه شب او را طوریآن بود درآورند. لذا ن یرانیمأمور و یو
 .نباشد! یرا بر مزار او اطالع

س نداند جسم آن که کند ک میت یصن در خصوص دفن خود چنان ویچن ھم
ن یقیه درباره خود ھمان واقعه را به ک نیا یجا دفن شد. براکدر  د،یمجسمه توح

ه او کستودند بل می ییه او را تا حد خداکده بود یرا د یسانکات خود یح را درید. زید می
ی  دهین عقیبازگشت آنان از ا یه براک ییپنداشتند! تا جا میش یرا خدا و خالق خو

ھا از  آن ن حالیبا اند و کعمل  ید وحتیشتن و سوزاندن تھدکفاسد ناچار شد تا حد 
 ی خود برنگشتند و سوخته شدند. دهیعق

را از نظر مردم مقرون  صغمبر خداید قبر خود و قبر دختر پینبا یسکن یا چنیآ
 دارد؟ یت، مخفیبه جاھل
ن جھت القاء یرا از ا قبر فاطمه کردن پنھانن کاف نفاق یاز علما یا ه پارهک نیاما ا

 عمر) بر او نماز نخوانند خدا و رک(ابوب نیخیه شکه بدان منظور بوده کنند ک می
 ست.ین نین مسلمیذب محض و القاء اختالف و عداوت بکجز ن یاه کداند  می

گر یه دک یز در زمانین ‘ا بود و فرزندان فاطمهین در دنیخیھا بعد از ش سال یعل
چنان نامعلوم مانده و  ھم ‘بودند پس چرا قبر فاطمه ینبود باق یم و ترسین بیچن

 یت آن حضرت در اخفایاند وص ه گفتهک نیار نفرمودند. و اکآن بزرگواران آن قبر را آش
ز دروغ یی او را بسوزانند ن د خوارج جنازهیترس ه میکز از آن جھت بود یش نیقبر خو

از  یکچ یی ھ را خوارج جنازهیذب آن است. زکخ، میقت و تاریه حقکاست  یفروغ یب
ل ین اباطیه چنک یسانکست. ین یزین چیاند و در اخبار چن ن خود را نسوزاندهیمخالف

خبرند و از شناختن  ین بیقت دیا از حقینند ک ع میین شاین مسلمیو مزخرفات را در ب
 ا ھر سه!؟یو  ینکاف ا مأمور اختالفیاند و  ا متعصب احمقین عاجزاند و یاء دیاول

ارت قبور آن چنان معمول و مشھور بوده است یاز ز صرسول الله یی نھ هیقض -۷
ه کن یرد، ھمکه فوت کدر م یھجر ۵۶ا ی ۵۵ر در سال کب یه چون عبدالرحمن بن أبک

ارت قبر او رفت، از جانب یو خواھر عبدالرحمن به ز صشه زوج رسول اللهیعا
فرموده است.  یارت قبور نھیاز ز صه رسول خداکمسلمانان مورد مالمت قرار گرفت 

 اجازه داده است. یپس از نھ صه رسول خداکعذر آورد  یو
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ت شھرت یش از صد سال در غایارت قبور تا بیاز ز صرسول خدا یموضوع نھ -۸
 یل) متوفای(ابو عامر شرحب یم شعبیز گفتین نیش از ایه پک مال قوت بود چنانکو 

ده و از آنان یرا د صصد و پنجاه نفر از اصحاب رسول خدایکش از یه بکھـ  ۱۰۴سال 
هنى عن زيارة القبور  صلوال أن رسول اهللا «گفت:  بارھا می ،رده استکت یث روایحد

 یارت قبور نھیاز ز صه رسول خداکن بود یاگر نه ا« ».يا ابنتي صلزرت قرب النبي 

 .»ردمک یارت میا دخترم را زی صغمبریفرموده است من قبر پ
قرن از  یکبه  یکه پس از گذشت نزدکآن است  یو نقل یل عقلین دلیبھتر -۹

از اصحاب بزرگوار و  یکچیارت ھیقبر مطھر آن حضرت مورد ز صغمبریوفات پ
 صغمبریپ کر پایکچه مسلم است پ را آنیمقام آن جناب قرار نگرفت! ز ین عالیتابع

شه آن یخ معتبر، عایردند. و طبق توارکشه بود دفن یه منزل عاک یا را در ھمان خانه
روت) و عموم یچاپ ب ۳۱۳(ص یبرکه ابن سعد در طبقات الک رد چنانکن کمنزل را تر

جا  رده و ھمانک یزندگ صغمبریقبر پ یشه رویه عاکسند ینو ن مییمورخ
گرفت اما  ش نمییدر آن خانه بود حجاب بر خو یه وکده و تا زمان دفن عمر یخواب می
ه ک نیگذاشت تا ا د جلباب از بدن نمییعمر دفن شد مقنعه از سر و شاه کن یھم

 .)١(دیشکبر قبور  یوارید
 یرده است: زمانکت یه مسلم بن خالد رواک) آمده است ۳۰۷ ز در طبقات (صین و

 کد بن عبدالملیاز طرف ول ، یبعد از ھشتاد ھجر یھا ز در سالیه عمر بن عبدالعزک
در آن بود به علت باران خراب  صه قبر رسول خداک یا خانهوار ینه بود دیمد یوال

شه یی عا نه رفتم در خانهیرد، من به مدک ر مییز آن را تعمیشد، و عمر بن عبدالعز

گوید: ذکر نموده مراجعه نمایید که می به عنوان مثال به روایتی که ابن سعد با سندش در طبقات -١
گوید: خانه عایشه به دو بخش تقسیم شد، قسمتی که در آن از مالک بن انس روایت است که می

کرد. و میان این دو قسمت دیواری بود. چون قبر بود و قسمتی دیگر که عایشه در آن زندگی می
عمر در آنجا دفن شد به آن بخش  کهرفت، بدون حجاب بود اما زمانیعایشه به سمت قبر می

 شد مگر اینکه حجاب داشت.  میوارد ن
که ابوبکر در شنیدم پدرم گفت: زمانی«کند که: و با سندش از عثمان بن ابراھیم روایت می

که عمر در آنجا دفن شد دفن شد عایشه حجاب بر سر نداشت، اما زمانی ج پھلوی رسول خدا
 (دکتر سعد رستم)» ک نکرد.روسری بر سر نمود و حجاب را تر
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نار آن بود، کده شتر در یھنه پوسکو پاالن  یه ظرف آب خالکدم یخدا را د مقبره رسول
 ه بود.یسقف خانه به ھمان حالت اول و

 یقرن ھنوز در آن سبو یکبه  یکه نزدک یا خانه و مقبره ه درکواضح است 
ونت کاست بر س یل بارزیارتگاه نبوده و دلیآب و پاالن شتر مانده باشد ھرگز ز (کوزه)

 .شه در آن خانه!یعا
ر خانه از یدر ھنگام تعم» زیعمر بن عبدالعز«ه کتاب آمده است کن یدر ھم

ھا و  کرون بردن خایرا به بگر ید یسانکر و کو ابوب صشان رسول خدایخو
» عمر«رون برد یھا را ب روبکز خایغالم او ن» مزاحم«رد و چون کھا امر  روبکخا

رون یھا را ب روبهکه به مزاحم دادم اگر خود من آن خاک یتیگفت: مأمور دردمندانه می
 .)١(تر بود م محبوبیا برایبردم از تمام دن می

 به ه قبالً کروبه کارتگاه بود آن ھمه خایف زیشر ی است: اگر آن روضه یھیبد
رًا به یر و سالم بن عبدالله و اخکب یو قاسم بن محمد بن اب ÷نین العابدیز حضرت

 .بود! میجا ن محول شد در آن» مزاحم«
در آن بود به علت  صه قبر رسول خداک یا وار خانهیه دکدر ھمان زمان  -۱۰
آن خانه برخاست،  یاز قسمت شرق یبد یه اتفاق افتاد، بوکگر ید ی ا حادثهیباران 

شف که را یه قضکرد کاز نوادگان عمر آمده، و مردان را امر  یکیز با یعمر بن عبدالعز
ی عمر بن الخطاب  ند، عبدالله نوادهکش یاطراف قبر عمر را پس و پ یھا کنند و خاک

ه کناراحت نباش  ،ریھا األمیآمد ھراسان بود گفت: أ شین پیه از اکز یبه عمر بن عبدالعز
ور، کمذ یآمده است بو یگریدو قدم جدت عمر بن الخطاب است! و در خبر د ین بویا

ھا از دفن  را سالید زینما تر می حیو البته خبر دوم صح بوده است،  یا ی مرده گربه یبو
 .)٢(!یده بود چه رسد به دو قدم ویش ھم پوسیعمر گذشته بود و استخوانھا

 .٥٤٦وفاءالوفاء سمھودی ص  -١
 در صحیح خود آن را اینگونه آورده است: / روایت صحیح در این مورد، روایتی است که امام بخاری  -٢

طَ  قَ ، ملََّا سَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ وَ رْ امِ بْنِ عُ شَ نْ هِ ، عَ رٍ هِ سْ ُّ بْنُ مُ يلِ نَا عَ ثَ دَّ ، حَ ةُ وَ رْ نَا فَ ثَ دَّ لِيدِ بْنِ حَ انِ الوَ مَ مُ احلَائِطُ يفِ زَ يْهِ لَ عَ

مُ النَّبِيِّ  دَ َا قَ نُّوا أَهنَّ ظَ وا وَ عُ زِ فَ ، فَ مٌ دَ ُمْ قَ تْ هلَ بَدَ وا يفِ بِنَائِهِ فَ ذُ ، أَخَ املَلِكِ بْدِ تَّى صعَ لِكَ حَ لَمُ ذَ عْ ا يَ دً وا أَحَ دُ جَ امَ وَ ، فَ

 : ةُ وَ رْ ُمْ عُ الَ هلَ ِ الَ «قَ مُ النَّبِيُّ َوا�َّ دَ يَ قَ ا هِ رَ صمَ مَ مُ عُ دَ يَ إِالَّ قَ ا هِ فروه از علی بن مسھر، و او از ». س، مَ
ھشام بن عروه، و او از پدرش روایت کرد: وقتی که در زمان ولید بن عبدالملک دیوار (حجرۀ 
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ه کن زمان یه در ھمکند ک ت مییاز پدرش روا یحمن قرشمحمد بن عبدالر -۱۱
ن یف افتاده بود من از نخستیوار خانه قبر شرینه بود و دیمد یز والیعمر بن عبدالعز

ن قبر و یه بکدم یرا د صه بدان سو شتافتند، من خود قبر رسول خداکبودم  یسانک
ه کدم یوجب نبود. از آن رو فھم یکش از یب یا شه فاصلهیونت عاکوار محل سین دیب

اند از  ق وارد نشدهین طریچون از ا یعنیاند.  به قبر آن حضرت از طرف قبله وارد نشده
 .توان وارد شد! ز نمییگر نیق دیطر

ه کاز مردم  یا پاره ،ن در آن خانهیخیو ش صپس از دفن رسول خدا -۱۲
شه دستور یداشتند عا برمی کآن به عنوان تبر کردند از خاک دا مییبه قبر پ یدسترس

ز یگذاشته و چون از آن روزنه ن یباق یا ده و روزنهیشکاطراف قبر  یواریه دکداد 
ھا  ز مسدود نمودند. و دهیه ھمان روزنه را نکشه دستور داد یشد، عا ن استفاده مییھم

از  یکچیارت ھیف در آن زمان مورد زیه قبر شرکدارد  ه مسلم میکگر یقرائن د
وفاء الوفاء «خ از جمله یتب توارکد به ین بایشتر از ایاطالع ب یه براکمسلمانان نبوده 

به بعد) رجوع  ۵۴۳(ص یبن احمد السمھود ین علیف نورالدیتأل »یبأخبار دارالمصطف
 نمود.

از ھمان ابتدا  صارت قبر رسول خدایه زکموجود است  یاریاخبار و آثار بس -۱۳
 ه از آن جمله:کبزرگوار آن حضرت بوده است  یزرار یاصحاب و انصار و حت یمورد نھ
تاب وفاء ک) و در۳/۵۷۷( یعبدالرزاق صنعان«ف یقدر المصنف تال تاب گرانک: درالف

 :عبدالرزاق عن ابن عجالن عن رجل يقال له«ه: ک) نقل شده ۱۳۶۰(ص یالوفاء سمھود

 صوما عند القرب فنهاهم وقال: إن النبي قال: رأ ق ÷سهيل عن احلسن بن احلسن بن عيل

 ».قال: ال تتخذوا قربي عيداً وال تتخذوا بيوتكم قبوراً 

 ÷یفرزند امام حسن مجتب یه جناب حسن مثنکف آن است یث شریمضمون حد

حشت عائشه) فروریخت، به (تجدید) بنای آن پرداختند. در این ھنگام پایی نمایان شد. آنان و
است. آنان کسی را نیافتند که از این موضوع  صزده شدند و گمان کردند که آن پا، پای پیامبر 

نیست و  صاطالع داشته باشد تا این که عروه به آنان گفت: نه، به خدا قسم! آن پای پیامبر 
 )]١٣٩٠، ح (١٠٢، ص ٢[صحیح بخاری، کتاب جنایز، ج ». است سبلکه از آِن عمر 

شود، در روایت ذکر شده در صحیح بخاری، از بوی بد قدم شخصی و یا   حظه میطوری که مال
 وجود گربه، ھیچ صحبتی نیامده است.  (ُمصحح)
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ھمانا  :رد و فرمودک ین عمل نھیشان را از اید، اید صغمبریرا در نزد قبر پ یگروھ
تان را یھا د و خانهیرید (محل آمد و شد) مگیقبر مرا ع :فرمود صغمبر خدایپ

د نماز خوانده شود و ھمانند قبرستان نباشد که یھا با در خانه یعنید، (ینکقبرستان ن
ست یز نین است که در قبرستان جایمفھوم مخالف ا یعنیشود،  در آن نماز خوانده نمی

 نماز خوانده شود).
 تاب آمده است: کن ی: درھمب

فيها  فيدخل صأنه رأ رجال جييء فرجة عند قرب النبي بعن عيل بن الـحسنيروي «

قال:  صسمعته عن أيب عن جدي عن رسول اهللا فيدعوه، فنهاه فقال: أال أحدثكم حديثاً 

 ».ن تسليمكم يبلغني أينام كنتمإف ،بيوتكم قبوراً  التتخذوا قربي عيداً وال

است  صغمبریقبر پ یکه نزدک یا چهیه از درکد یرا د یمرد ÷نین العابدیز -
 ین عمل نھیخواند، حضرت او را از ا را می صغمبریگاه پ شود و آن داخل محل می

دم از پدرم از جدم از رسول یچه شن نم به آنکث نیا شما را حدیرده و فرمود: آک
د، ھمانا ینکخود را قبرستان م یھا د و خانهیرید مگیه فرمود: قبر مرا عک صخدا

 رسد. د به من مییا ھرجا باشسالم شم
 یاز قاض» صغمبریصلوات بر پ«بحث  در» یسمھود«تاب کن یج: و باز در ھم

 ه: کرده است کل نقل یاسماع
يتعىش  بوحسن بن حسن  صعن سهل بن أيب سهيل قال: جئت ألسلم ىلع انليب«

يف عند القرب وهو  برآ� احلسن بن احلسن  ...، و� رواية:ص و�يته عند بيت انليب

د، فقال: ما يل رأيتك عند يتعىش قال: هلمَّ إىل العشاء فقلت: ال أر� لبيت فاطمة 
م ىلع انليب :و� رواية القرب؟

ِّ
! فقال: إذا دخلت صما يل رأيتك وقفت؟ قلت: وقفُت أسل

قال: ال  صفسلم عليه! و� رواية: إذا دخلت املسجد فسلم عليه! قال: إن رسول اهللا
 ».!وا بييت عيداً! وال بيوت�م مقابر ثم قال: ما أنتم ومن باألندلس إال سواءتتخذ

تا به  صغمبریقبر پ یکه گفت: آمدم نزدکت شده یل روایاز سھل پسر ابو سھ -
 ÷یفرزند امام حسن مجتب ÷یه حضرت حسن مثنک ینم در حالکحضرت سالم 

 بود. صغمبریخانه پ یکی او نزد خورد و خانه شام می
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ه او ک ید در حالید صغمبریگر: حسن بن حسن مرا در نزد قبر پید یتیروا و در
ا شام بخور! گفتم: یرد، فرمود: بک ل مییبود و شام م لفاطمه ی در خانه

 .دم؟!ینار قبر دک خواھم، پس گفت: چرا من تو را در نمی
به  ام تا ستادهینم؟ گفتم: ایب جا متوقف می نیگر: چرا تو را در اید یتیو در روا

 ن.کبر او سالم  یه داخل شدکن ینم، گفت ھمکسالم  صغمبریپ
او در خارج و  یعنین (کسالم  یه داخل مسجد شدکن یگر: ھمید یتیو در روا

د یفرمود: خانه مرا ع صرون از مسجد بوده است) پس گفت: ھمانا رسول خدایب
: شما و آن فرمود یگاه حسن مثن د آنینکخودتان را قبرستان ن یھا د و خانهیریمگ
دور و  صغمبریدر سالم دادن بر پ یعنید. یسانیکا) ھست یه در اندلس (اسپانک یسک

 .ست)!ینه الزم نیاند! (و آمدن به مد یمساو یکنزد
بن  یه سند آن را به حضرت علکگر ید یثیل در حدیاسماع ین قاضیچن : ھمد
ويصيل عليه  صأن رجال كان يأيت كل غداة فيزور قرب النبي «سد: ینو رساند می ن مییالحس

فقال له عيل بن الـحسني: ما حيملك عىل  إ ويصنع من ذلك ما انتهره عليه عيل بن الـحسني

: هل لك أن أحدثك حديثا عن أيب؟ ÷فقال له حسني  صهذا؟ قال: أحب التسليم عىل النبي

ال جتعلوا  صعن جدي أنه قال: قال رسول اهللا قال: نعم، قال له عيل بن الـحسني أخربين أيب

 ».قربي عيدا

رد و بر آن ک ارت مییرا ز صغمبریآمد و قبر پ ه ھر بامداد میکبود  یمرد -
ن را به یبن الحس یه علک یرد به طورک ارھا میکن یفرستاد! و از ا حضرت صلوات می

ز یه او فرمود: چه چزد! (ناچار) حضرت ب غضب بر او بانگ می یآورد! و از رو خشم می
سالم  صغمبریه بر پکدارم  دارد؟ آن مرد گفت: من دوست می ار وامیکن یتو را به ا

ام  خواھد که حدیثی که از پدرم شنیده دلت می فرمود: ÷نیبن الحس ینم، علک
خبر داد مرا پدرم از  فرمود: ÷برایت بیان کنم؟ گفت: آری، حضرت علی بن الحسین

د (محل رفت و یفرمود: قبر مرا ع صه گفت: رسول خداک) ÷نیرالمؤمنیجدم (ام
 .د!!یریآمد) مگ

رْبِي ِ�ْيداً «ث: ین حدیه اکاز غرائب امر آن است 
َ
ه به نحو تواتر از ک» ال جتعلوا �

 یاند حت ردهکت یث را رواین حدیه اکصادر شده است، و تمام آنان  صرسول خدا
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آن  یواقع ین آن را به معنایبن الحس ینوادگان بزرگوارش چون حسن بن حسن و عل
 صغمبریارت قبر پیرار آمد و شد گرفته و عمال بنا به مفاد آن، مردم را از زکت یعنی

ن یه اکاند  دهیدوست چون د شان بدعتیاند جکاز  یا ن حال پارهیردند. با اک منع می
د یقبر مرا چون ع یعنی »ال جتعلوا قربي عيداً «اند:  ست، گفتهیعبارت با بدعتشان موافق ن

شه و ھر روز زیارت کنید!!! یه ھمکد بلینکارت یدوبار ز یکی یه سالکد یقرار مدھ
ث یآن حد ۀذاب دربارکردن جعاالن ک یث چون معنین حدینان از ایردن اک یمعن
ه ک یسک« .»متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار من كذب يلعَّ «ه فرمود: کاست  صینبو
غمبر یگفتند پ می» ندکا یرا در آتش مھ گاه خودید جایباد یث دروغ بر من بگویحد
) يث (علی) ما حدذب يلكمن ( :) و نفرموده استذب عيلَّ كمن ( :فرموده است صخدا

غمبر یث دروغ ما به ضرر پیحد یعنیم، ینک ) جعل میيث (لیه حدکم بلینک جعل نمی
 .ه به نفع آن حضرت است!!!کست بلین

) ۱۳۶۸تاب وفاء الوفاء (صکارت است دریطرفداران ز ه خود ازک یضا سمھودی: اـھ
روي عن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري أنه قال: ما «سد: ینو می

 ».وكان يكره إتيانه ص رأيت أيب قط يأيت قربالنبي
ت یغمبر بزرگوار است روایه از صحابه پکاز فرزندان عبدالرحمن بن عوف  -

 یکنزد صغمبریه به قبر پکدم یسرش گفته است: من پدرم را ھرگز نده پکنند ک می
 .داشت! را ناپسند می صغمبریشود و او آمدن نزد قبر پ

ن اصحاب مردم را از یو تابع صغمبریقرن اصحاب پ یکب ی: درصدر اسالم قرو
وره و که مراتب مذک داشتند چنان یتًا بازمیناکا یغمبر صراحتًا یارت قبر پیآمد و شد از ز

تاب المصنف عبدالرزاق کدھد از جمله در  می یقت گواھین حقیاخبار مأثوره به ا
عبدالرزاق عن الثوري عن أيب الـمقدام أنه «آمده است:  یھقی) و سنن ب۳/۵۷۶( یصنعان

يف األرض أكثر من  قال: ما مكث نبي ص سمع ابن الـمسيب ورأ قوماً يسلمون عىل النبي

 .»أربعني يوماً 
 ین متوفاینه و از تابعیسبعه مد یه از فقھاکب (ید بن مسیالمقدام از سعابو  -
گفت:  نند،ک میقبر) سالم  غمبر (نزدیه بر پکد یرا د یاست) گروھ یھجر ۹۵سال 
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غمبر به یارت پیز یعنیماند.  مین نیش از چھل روز در زمیبعد از مرگ ب یغمبریچ پیھ
 .ده و غلط است!یفا یقبر است با در اطراف یه آن حضرت در قبر ک نیتصور ا

ه در صدر اسالم و زمان کشود  خ معلوم و مسلم مییتب توارکدقت در  تتبع و با
ارت یز ی از مسأله یچ خبر و اثریھ ین طبقه اولیو تابع صی رسول خدا ات صحابهیح

اران ابرار آن بزرگوار قرار یھرگز مزار  صغمبرین مسلمانان نبوده و قبر مطھر پیدر ب
د بن یز از جانب ولیه عمر بن عبدالعزکبه بعد  یھجر یکفته است! و در سال نود و نگر

 صه از اتاق مقبره رسول اللهک یوارید یر خرابیمأمور تعم یفه امویخل کعبدالمل
رفت  نمی صغمبریارت قبر پیس به زکچ ید، تا آن زمان ھیساقط شده بود گرد

ن نوادگان بزرگوار رسول یبن الحس یو عل یه قبال گذشت، جناب حسن مثنک چنان
شدند مانع  ف وارد مییت شریارت وسالم به آن بیه به قصد زکرا  یسانک، صخدا
س بھتر کبودند و از ھمه  که آن قبر مبارین بزرگواران ھمسایگشتند! و چون ھردو ا می

به لذا بیش از ھمه کس خود را مأمور  بودند و آیین دین مبین و آشناتر به مقررات شرع
 دانستند. ام اسالم میکاح رعایت

م مک یلیاز جمله دال برحسب مضمون  صرسول خدا که قبر مبارکدارد  یه مسلَّ
قرن اصال محل آمد و شد زائران آن  یکتا گذشت  »جتعلوا قربي عيداً  ال«ف: یث شریحد

از  یبن احمد السمھود ین علیه بر طبق نقل نورالدکحضرت قرار نگرفت، آن است 
ز یه عمر بن عبدالعزک ی) درھمان زمان۵۴۸-۵۴۷(ص » وفاءالوفاء«در  یبخارح یصح

اطراف  یھا د خانهیو خر کمقبره مبار یر خرابیمأمور تعم کد بن عبدالملیاز طرف ول
 یپا و قدمی رو یجا اثر جا ر در آنیبود قبل از تعم کدادن به روضه مبار وسعت یبرا
نندگان دست داد و تصور یبر ب یآن وحشتدن یه از دکدند یاطراف قبر د یھا کخا
عمر است  یپا یه آن جاکغمبر است! و بعدًا معلوم شد یخود پ یپا یه آن جاکردند ک
 .نزد آن قبر منور نرفته بود! یسکاز زمان عمر بن الخطاب تا آن روز  یعنی

نقل  ÷ه) از حضرت صادقیچاپ اسالم ،۲۰۱تاب الجنائز (ص ک یافکتاب ک: درز
رْبُ َرُسوِل اكن «فرمود: ه کشده 

َ
ٌب َحْصَباَء مَحَْراءَ  ص اهللاِ �  .»ُ�َصَّ

) از عمرو بن عثمان از قاسم بن ۲/۳۰۷ث در طبقات ابن سعد (ین حدیمانند ا و
ه گفته است: کآمده است  ÷حضرت صادق یق جد مادریر الصدکمحمد بن ابوب

 .»اطلعُت ىلع ِصَغٍر ىلع القبور فرأيت عليها حصباء محراء«
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ه ک ÷ه تا زمان حضرت صادقکن است یو طبقات ا یافکث یمضمون ھر دو حد
ه کو روپوش آن  صست سال از ھجرت گذشته بود قبر رسول خدایش از صد و بیب
اش قاسم  ید حضرت صادق و جد مادریه باکسرخ بود بر مردم مجھول بود  یھا گیر

ه ک ید او در زمانیگو قاسم میث یه حدک آن خبر دھند و چنان ر از کب یبن محمد ابن اب
 ده است.یف را دی، آن قبر شریا ا پشت پردهی یا چهیدن از دریشکبوده با سر کودک

 یا گلی یاسه چوبک یکدر آن بود  که قبر مبارکوار خانه یر دی: درھنگام تعمح
ست! (طبقات ابن سعد کاسه شکوار آن یختن دیه با فرورکا طاقچه بود ینار قبر کدر
  .)۵۴۹وفاء الوفاء ص و  ۲/۳۰۷

 کد بن عبدالملیه ولکوار خانه افتاد سه قبر در آن مشاھده شد یه دک نی: ھمط
ز صاحبان آن قبور (رسول خدا یه عمر بن عبدالعزک نیھا را نشناخت تا ا آن یفه امویخل

ن مجھول یچن نین قبور ایا معمول بود،  یارتیرد، اگر تا آن روز زک ین) را معرفیخیو ش
 ه محتاج سؤال باشد.کد نبودن
ر کب ی) عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن اب۳/۵۰۳( عبد الرزاق مصنف: در ی

دار آن  خت من به پردهیفرو ر صوار خانه قبر رسول خدایه دک یگفته است: ھنگام
دم ید یا دهین خراشیچنین کرد و من در اطراف قبر زم نین و اکگفتم: پرده را بلند 

ه از ک نیه عبدالرحمن با اکد دانست یعرصه. با یھا آن رمل است مانند رمل یه روک
 )١( ده بود!یشه بود ھنوز تا آن زمان قبر را ندیوارثان عا

 یکش از یب ، »الجتعلوا قربي عيدا« ف:یث شریه حدکل است یگانه دل ن عالمات دهیا
 تلك عرشة كاملة.مال قوت بود! کقرن عمال در

ن یاء، ھرگز در بیارت معمول در زمان ما از قبور اولیه زک نیل بر این دلیتر مھم -۱۴
ارت را یز یھا ث در ثوابیات و احادین ھمه روایه اک‡ ین صدر اول ائمه ھدیمسلم

خ یچ تاریه در ھکاعتبار است، آن است  یمعمول نبود و ب  اند، شان نسبت دادهیبه ا
گر ید یایا انبیغمبر یارت قبر پیز یبران بزرگواران یاز ا یکیه کشود  یده نمید یمعتبر

گوید: نزد عایشه رفته و اند که میرا از طریق قاسم بن محمد روایت کردهابوداود و حاکم آن -١
پس ام المومنین عایشه سه قبر را  قبر رسول خدا و دو یارش را به من نشان ده؛ ،گفتم: ای مادرم

ھای قرمز به من نشان داد که نه ارتفاع داشت و نه کامًال به زمین چسبیده بود و با سنگریزه
 پوشیده شده بود. نگا: سنن ابوداود: کتاب الجنائز، باب في تسویة القبر. (دکتر سعد رستم)
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ه خود از ک یه امامکست ین یردنکرده باشد. و باورکاز امامان سفر  یکیارت قبر یا زی
امر  یمسلمان معتقد، مردم را به عبادت یک یه حتکن بندگان خداوند است، بلیبھتر

 هکست یه قرآن نیمشمول آ یسکن یا چنید!! آینما یند و خود از آن خوددارک

َهاَ�ٰٓ ﴿د: یفرما یم ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
 أ

 ْ  .]٣ ،٢[الصف:  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُوا
نزد خداوند بس منفور است  ،دیدھ ه انجام نمیکد ییگو زی مییای مؤمنان چرا چ« -

 ».دیدھ ه انجام نمیکد ییزی را بگویه چک
تِي أَنَّ «فرموده است:  ÷ه حضرت رضاکاند  ارت آوردهیث زیمثال در احاد يعَ لِغْ شِ بْ أَ

؟؟  ةٍ جَّ رٍ عليه السالم أَلْفَ حَ فَ عْ َيبِ جَ لْتُ ألِ قُ : فَ الَ ! قَ ةٍ جَّ لَّ أَلْفَ حَ جَ زَّ وَ نْدَ اهللاِ عَ لُ عِ دِ يتِ تَعْ ارَ يَ زِ

أَلْفَ  اهللاِ وَ : إِي وَ الَ !قَ هِ قِّ فاً بِحَ ارِ هُ عَ ارَ ةٍ ملَِنْ زَ جَّ  ».أَلْفِ حَ

برابر با ثواب ھزار حج  أل یارت من در نزد خدایه ثواب زکان ما برسان یعیبه ش -
ردم: برابر با ثواب ھزار کعرض  ÷پسر رضا ید: به امام محمد تقیگو یم یاست! راو

 یون) حج است برایلیم یکبه خدا سوگند برابر با ھزار ھزار ( یحج است؟! فرمود: آر
 .)١(ه عارف به حق آن جناب باشد!!!ک یند درحالکارت یه زک یسک

ارت یه ثواب زکن سخن درست باشد یه ھرگاه اکد یآ ش میین سوال پیجا ا نیدر ا
ه برابر با ثواب ھزارھزار [یک ک نیبرابر با ثواب ھزار حج باشد تا چه رسد به ا ÷رضا

ده ین بزرگواران رسیه از ھمک یثیطبق احاد یمستحبمیلیون] حج باشد، و ثواب حج 
از  یتیطبق روا یردن برده و حتکباالتر است از آزاد یافضل است از نماز و روزه و حت

 صه از فوت حج متأسف بود و از رسول خداک یبه مرد صغمبر خدایپ ÷صادق
 صرا داشته باشد، رسول خدا یه اجر حاجکند کت یھدا یه او را به عملکخواست 

تو طال باشد و تو آن  یس برایوه ابوقبکن! اگر ھمه کس نگاه یوه ابو قبکن یفرمود: به ا
ا ید! یرس یابد نخواھی یبدان دست م یه حاجک یبه ثواب ینکرا در راه خدا انفاق 

 آمده است. یخ طوسیب شیه در تھذک یاریبس یھا ثواب
جده سال در یھ یکه نزدک ÷ین باشد حضرت امام محمد تقیھرگاه مطلب چن

ه در آن قبر کارت دامادش از قبر پدرش یست و زیز یم یدربار مأمون به عنوان داماد و

 .٢/٢٢٥مستدرک الوسائل  -١
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درک  شد! چرا از یاو ھم م یه موجب خوشحالکنداشت، بل یچ مانعیھارون ھم بود ھ
ون یلیم یکثواب  چنین ثواب بزرگی خودداری فرمود؟! درحالی که عالوه بر درک

تاب خود حضرت که در ک یالأقل ثواب ھزار حج شد، وه خود قائل بود غافل ک یحج
 گر ھم داشت:یآمده بود، چند فائده فوق العاده د ÷رضا

ارت، ثواب بر یز کبود. عالوه بر در ÷یپدر امام محمد تق ÷: حضرت رضاالف
 برد! یوالد ھم م

مشروع و مستحب  یارت را امریه زک یسانک ین عمل او حجت و سند بود برای: اب
 تند.دانس یم

 نند.کن عمل اقدام ینان بدیمال اطمکگران ھم با یه دکشد  یارت او موجب میزج: 
را از یز ،مشقت مسافرت داشت یه تا حدکن عمل یبه ا ÷ینه تنھا امام محمد تق

 یت و وسایلیبود ھرچند با رفاھ یطوالن یھا در آن بود تا خراسان مسافت ه مدتکبغداد 
 یه حتکرد، بلکل نبود، عمل نکگذاشت، چندان مش یارش میفه در اختیمون خلأه مک

ش یقر ربغداد در مقاب یکیه در ھمان نزدک ÷بن جعفر یارت جد بزرگوارش موسیبه ز
ه از پدر ک یاریه طبق اخبار بسک ین امروز واقع است نرفت! درحالیاظمکآن روز و 

ار یبسز فواید ین عمل آن حضرت نیاند ا ث آوردهیتب احادک در ÷بزرگوارش رضا
بودن  ن، شھرت زندهیثواب بر والد کارت و دریار آن زیثواب بس که عالوه بر درکداشت 

ن امام یه قائل بودند و آن حضرت را قائم آل محمد و آخریه طائفه واقفک ÷اظمک
ثرت و شدت کار و به ھر صورت از کرا قبول نداشتند عمال ان یدانسته و ائمه بعد از و

ه از پدرش در ک یاتیق روایاست و موجب تصدک یم یاریحد بس تا ن عمل، یه با ایواقف
 .گشت! یارت جدش آمده بود میثواب ز

 ÷حضرت جواد األئمه یه براکات یات و مالحظه آن رفاھین روایبه موجب ا
را آن یم! زیم از چند جھت مقصر بدانیتوان یم -اذ باللهیالع -حاصل بود جنابش را 

ار داشت یه در اختک یاناتکبا ھمه ام ÷پدر و جدش ارتیه از زک حضرت عالوه بر آن
ه بر تمام مسلمانان کس نه تنھا بر حضرت جواد بلکه ھمه ک یسکن یارت بزرگتریاز ز

 ÷طالب یبن اب ین علیرالمؤمنین امیالموحد یحضرت مول یعنیار داشت یحقوق بس
روز مقر و ه آن کبغداد است  یکنزد یعنیش بنابر قول مشھور در نجف که قبر مبارک

 .رد!!!ک یفه بود خوددارین داماد خلکمس
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از چند جھت بر حضرت امام محمد  ÷نیر المؤمنیارت حضرت امیه زک یدرحال
 نمود! می واجب ÷یتق

زائر قبر  یبرا یشمار یثواب ب ‡از ائمه یاریث بسی: در احادالف
 یداتیآن قبر نکند تھد ته زیارک یسک یبرا یوارد شده و حت ÷نیرالمؤمنیام

من ترك « ه فرمود:کاند  آورده ÷ه از حضرت صادقک یتیزا آمده است، مثًال روا وحشت

 ».اهللا إليه زيارة أمريالـمؤمينني مل ينظر
 .نگرد! یخدا به نظر رحمت بر او نم ند،ک کن را ترینیرالمؤمیارت امیه زک یسک-
 ح باشد بتوان آن را آسان گرفت.یت صحیه اگر رواکست ین یدین تھدیو ا
ز وجود داشت ین نیوالد به ھا، ثواب بّر  ن عالوه بر آن ثوابیر المؤمنیارت امی: در زب

 را آن حضرت ابواألئمه است.یز
داد!  ف مییراھت مشھور است تخفکه در کارت قبور را ی: عمل آن حضرت مسأله زج

است بر  یل بزرگیدل ‡بعد او قبل و ما حضرت جواد و ائمه ما ین خودداریاما ھم
 ارت!یراھت زکصحت 

 یق او از مزاریدر نجف، دلیل تصد ÷نیرالمومنیام  ارت قبری: آن حضرت با زد
ان، در یمتق یدھقان از قبر موال یک ۀد به حدس وگمان و گفتیه ھارون الرشکاست 

 .ثر مورخان از قبول آن اباء دارند!!که اکاد نھاد یابان بنیآن ب
ش از ھمه، یگرفت ب می در آن مزار صورت ÷ارت از طرف حضرت جوادیز یکاگر 

را پدر مأمون اساس بارگاه نجف را بنا نھاد، و یز ،شد یمأمون از آن جناب ممنون م
 شد. یارت میات زیبزرگ بر صحت روا یلیضمنًا دل

ان عمل کش از ائمه ماقبل خود امیه بک ÷م حضرت جوادینیب یم یپس وقت
ات منتسبه به آن یخود را دارد و بنابه نقل رواارت قبور پدران بزرگوار یرالثواب زیثک

ارت حضرت یز یکه ثواب ک ارت ثواب قائل است، چنانیز یشتر برایجناب از ھمه ائمه ب
د: ھزار یفرما یم ÷داند، حضرت جواد یه خود حضرت برابر ھزار حج مکرا  ÷رضا

ست ین نیچنه مطلب کم یدان یند، مک ن حال بدان مبادرت نمییو با ا )١(ھزار حج است

داند که اگر زیارت مرقد انبیاء و  ردید نیست و ھر عاقل منصفی میگونه روایات ت در بطالن این -١

ءٖ ﴿ائمه؛ واجب بود در قرآن کریم که  ۡ�َ ِ
إِنَّ َ�َٰذا ﴿بوده و به صفت   ]٨٩[النحل:  ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ
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  ست.یش آن حضرت نین گفته، فرمایو ا
ھا  ارتیات ثواب زین روایه دراکنقل شده  ‡ ر ائمهیاز حضرت جواد و سا یاتیو روا

ی  هیرا در آن صورت ناچار مشمول ھمان آیست، زیح نیاند، صح شان نسبت دادهیرا به ا

 ین اعتقادیشوند! و ما ھرگز چن یم )١(]٢[الصف:  ﴾٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ ﴿
 م.یدرباره آن بزرگواران ندار

را از طرف  یچ امامیارت قبر ھیه اگر دقت شود، زکن است یته قابل توجه و مھم اکن
ارت یچه در خصوص ز افت! و اما آنیتوان  ینم یخ معتبریچ تاریدر ھ یچ امامیھ

تاب از کن یھم ین آمده است در صفحات بعدیرالمؤمنیاز قبر ام ÷حضرت صادق
 د شد.یآن مطلع خواھ یضعف و سست

*** 
 

ۡقَومُ 
َ
نه اینکه در آن به به چنین ثوابی امر شود،   ممتاز است، ]٩[اإلرساء:  ﴾ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

تر امر شود، اما درباره عملی که از حیث اجر و ثواب ھزار بلکه  حج و حتی امور جزئی و کم ثواب
 ترین سخنی به میان نیاید!!!. ھزاران برابر آن است کم

 ».شوید دھید بدان قائل می چرا کاری را که خود انجام نمی«یعنی  -١

 

                                                                                                       



 

 حل مشکل و رفع معضل

ارت یز ی م معلوم شد مسألهیه آوردک یو نقل یل عقلیه گذشت و دالک یانیپس با ب
 یکیه کپندارند  یثر مردم مکافته است و این حد وسعت و گسترش ین امت تا ایه در اک

ن یاز اصول د یچ اصلیاست، به ھ یم اسالمیان عظکاز ار ینکر و یاز فرائض مھم الھ
 .رد!!یگ یم سرچشمهھا  ثر تبعاتش از بدعتکو ا ست،ین کیمت

ارت یه در خصوص زک یثیات و احادین ھمه روایبپرسد پس ا از خود د خوانندهیشا
 یشورھاک ه درکو بقاع ن ھمه مزارات یوجود دارد و ا یعه و سنین از شیقیتب فرکدر 

 چپو  راسته از کار زوار یبس یھا هن قافلیبر قبور اموات بنا شده است و ا یاسالم
 یم و ثابت و گروھیمق یا فرقه هک نیا ھر مزار و یرھسپار به سو روستاھاو شھرھا 

ه از جانب کارت و آداب آن را یتب و رسائل زکن ھمه یست؟ و ایارند چیو س کمتحر
 ؟!لش چیستیدلشود،  یمنتشر م رشادا

و  یافکب و استبصار و یاره و تھذیامل الزکعه چون یتب شکد بتوان تنھا از یشا
ارت یه در ثواب زکافت یت یث و روایبه ھزار حد یکف نزدیصحا ر رسائل ویمصباح و سا

 یعبارات یدارا یا ه پارهک یارات متعددیخواندن ز و آداب و رسوم دخول به مشاھد و
ند و یب یسالم بر چشم خداوند که م« .(السالم عىل عني اهللا الناظرة ويده الباسطة)مانند: 

تاب ک! در یت الله العظمیھا جناب آ ه از آنکاست وارد شده » دیگشا می دستش را که
ھوده سخن ین است بکا ممیآ امام نموده است،  ینیوکت تیاستناد به وال )یامراء ھست(

 .باشد؟! ین درازیبه ا
ه بگنجد مسأله را روشن ک یحد ن مختصر تایدر ا یالله تعال یاریه ما ب کنیا

 م:ینک یم
تب ک یاریث و بسیثرت احادکه از کم یته را درنظر داشته باشکن نیه اکالزم است 
تب کبا  یسکرا اگر ید وحشت داشت، زینبا یچ موضوعیه در ھکن باب بلیو رسائل در ا

ند و یب یم د،یث و اخبار احاطه حاصل نمایداشته باشد و بر احادار کو رسائل سر و 
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ت ین خدمت به بشریه بھترکھا ارزش اعتناء نداشته بل ن نوشتهیاز ا یاریه بسکداند  یم
 یا ث ھم در پارهیثرت احادک زند!! ویا بریمال احترام به درکھا را با  ه آنکآن است 

و  یو حس یل عقلید در مقابل دالیبا و ھمان مثل معروف را ،ندارد یتیمواضع اھم
 توان َپراند! یلوخ مک یکبا  الغ راکه: ھزار کار برد کد به ینما یه آن را باطل مک یخیتار

ارت آمده است مسلمًا یه در خصوص زک یثیه در مقابل صدھا حدکد ینیب یشما م
در خصوص  یعه و سنیه شک باشد،  صغمبر خداید قبر منور پین آن مزارھا بایبھتر

م یردکثابت  یو نقل یل عقلیاند! اما با دال آورده یثیتب خود احادکارت آن حضرت در یز
ھرگز  ات داشتند، یه اصحاب بزرگوار او حکقرن  یکز تا حدود ین صه قبر رسول خداک

اء مورد یگر ائمه و اولیقرار نگرفت تا چه رسد به اینکه قبر د یچ مسلمانیارت ھیمورد ز
 گرفته باشد.زیارت قرار 

ارت مسلمانان نبوده و یگاه در صدر اسالم محل ز چیھ صقبر رسول خدا پس
ارت یام اسالم را از زکاطالع از اح یاز مردم ب یا شاوندان آن بزرگوار، پارهیاصحاب و خو

ن موضوع خواھد یث وارده در ایبه احاد یگر چه اعتبارینمودند، د یمنع م صغمبریپ
 گران بر اسالم است.یاز آثار وارده از د ناً یقیه کبود 

محبوس نماند،  نه)یه و مدکمحل ظھور خود (م ه اسالم تنھا درکم یدان یھمه م
ثر نقاط کافت و اینقاط جھان راه  نیدورتروشش مسلمانان به کخدا و  اجازه اه بکبل

ه از کبودند  یآداب و سنن خاص یم شدند و دارایبرابر اسالم تسل ه درکمعموره عالم 
متمدن آن  یشورھاک از یا گرفت و از آن جمله در پاره یه میتمدن مخصوص آنان ما

ه در آن مقابر کآنان بود. چون مصر  بارگاه برگور اد بقعه ویاحترام به مردگان و بن روز،
 شد و اھرام ثالثه موجود، یوجود داشت و قبور فراعنه با عظمت فوق العاده بنا م کملو

 وش ویدار ر ویبکورش که قبر کران ین در ایچن ده است، ھمین عقیاز آثار روشن ا
نار آن موجود کاز احترام به اموات در گوشه و  یر آثار ناشیسا وردختر وکپاسارگاد و 

قائل  یا به مزار مردگان اثر و قدرت فوق العاده ،تیجاھل و در خود حجاز ھم در است،
ت یی فاسد جاھل دهین عقیارت قبور، ھمیاز ز یمت نھکاز علل وح یکیظاھرا  و بودند.

وشش در که اسالم با تمام کتصرف مردگان در امور زندگان بود  احاطه و به قدرت و
د نبوت، بازھم به یم بعد از غروب خورشینیب ید. اما میوشکت یمحو آثار غلط جاھل

مردم  مسلمانان باه ک نیا الخصوص پس از یشود عل یت، زنده میج آثار جاھلیتدر
شوند،  ین میداشتند ھمنش یآنان برتر ت بریمدن ث قدمت ویه از حک یگرید کمالم
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ران یار اشراف ایسره در اختیک یه دولت و خالفت اسالمکان یژه در زمان عباسیبه و
 .قرار گرفت!

ج شد، مخصوصا ین رایان مسلمیران به نام آداب اسالم در میثر آداب و عادات اکا
رنا و کعلم و بوق و  ع جنائز اشراف با توق وییچون تشز اموات یآداب و سنن تجھ

ب ین ترتیگر. بدیفات دیردن چراغ و تشرک اد بقعه و دخمه و روشنیبرافراشتن و بن
 افت.یتازه  یارت اموات رونقیمسأله ز

ر یت از سنن و آداب ملل غید و تبعیت ھمان تقلیفکین یا ی هپس، علت ساد
 افت.یان آنان رواج یر نھاد و در میلمانان تأثه خواه ناخواه بر مسکاست  یاسالم

ث و یتب احادکارت اموات در یز یلت براین ھمه ثواب و فضیچه ا ید براید دیاما با
ت ین وضعیق ھمیتحق ن رساله،یف ایما ھم از تأل یه منظور اصلکارات آمده است یز

ن یبزرگترعه از یدر مذھب ش ن اسالم خصوصاً یارت در دیم مسأله زینیب یه مکاست 
تحت الشعاع آن قرار  ر عبادات به لحاظ ثواب،یه ساکجا  عبادات شمرده شده تا آن

 .گرفته است!!
*** 

 

 



 

 علت توجه به زیارت و اهمیت یافتن آن

 ز است: یعه دو چیاء در مذھب شیارت اولیعلت توجه به ز
بود. و علتش  یاساس یارت، نقشیز ی مسألهانت و در یکه در امر د عهیاست شیس -۱

ات یه در اواخر زمان حک ÷نیرالمؤمنیم: طرفداران حضرت امیدان یه مکآن بود 
با  ÷دادند پس از صلح امام حسن ل میکیرا تش یی مخصوص عده صرسول خدا

ه ناچار به اختفاء و کش آمد یپ یتیه وضعیام یجه فشار دولت بنیو در نت ،هیمعاو
و چه بعد از  ÷ه چه در زمان حضرت امام حسنک ییھا شدند، و با تمام تالشاستتار 
ه ک نینگرفتند تا ا یا جهینت ÷یه به آل علیام یار بردند، در انتقال دولت از بنکآن به 
م و کس که ھمه ک یش آمد به صورتیربال پکگداز  ن و جگرسوز و دلیی خون فاجعه

گاه است. از ایب از آنان در  یاریه البته بسکان یومت اموکن حن رو مخالفایش از آن آ
بودن  ان و اقناع مردم به نامشروعیف امویتضع یاند برا شمار دوستان نادان بوده

سو به انتشار  یکه از یه آل امین خاندان و جنباندن و شوراندن مردم علیومت اکح
نه یمواج در س یایه ھنوز چون درک إنیحضرات حسنَ  و ÷یعل مثال مکفضائل 

ن عرصه از یدر ا ید، پرداختند و حتیجوش یم صماندگان اصحاب رسول اللهیباق
ه از ستمگران ک یر متاعب و مصائبکگر به ذید یدند و از سویغ نورزیز دریجعل اخبار ن

 إین بن علید األحرار حسیبه خصوص حضرت س ÷یعل ار آلیبر ابرار و اخ یامو
ز یز نداشتند و سرانجام نیاز جعل خبر پرھ زیدان نین میوارد آمده بود پرداختند و در ا

ز از یعباس ن یارآمدن بنک یشد، اما با رو یکه به زوال و اضمحالل نزدیام یدولت بن
ر مظالم کذ یعنیقه ین طریجه ھمیاسته نشد، و در نتک ÷یعل اب مظالم به آلکارت

ه کاست  یھیافت. بدیار آنان ادامه یان فضائل بسیو ب †تیب ن و مصائب اھلیمخالف
ن یارآمدترکه خود از ک) یارت و عزاداریگونه اعمال (ز نیافراد به ا یکق و تحریتشو

دادن  ت و نسبتیارت و تعزیث در ثواب زینگونه احادیھا در آن زمان بود، جعل ا روش
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مورد انتظار  ی، امر†تیاھل ب ی ائمه یعنیه مقبول القول ھستند ک یسانکآن به 
 .موقت و زودگذر! یگذشت اما اثر یار میر بسیثأرا در مردم تیبود!!! ز
ن آنان یکل د،یاین یردنکاز خوانندگان باور یا ث در نظر پارهید نسبت جعل احادیشا

استمداران و ین امر در نظر سیه اکدانند  یند میآن آشنا ریث و سیخ حدیه به تارک
 ن شاءإن خواھد آمد یه پس از اکمختصر  یبه شرح آسان است  یشان بسیاند مصلحت

 الله.
 یاریسان بسکشتر داشت و یب یث اثریگونه احاد نیه در جعل اک یگریعلت د -۲

را یم قرآن بود. زیق اسالم و تعالیبا حقا یباطن یخت دشمنیانگ یرا به جعل آن برم
 ،ده بودیعت تراویت برافروخته و از قلب طبیانون ربوبکه از کبود  ینیقرآن چنان نور مب

 فرمود: یشناخت و م یردار خود مکن عمل و یانسان را رھ و

در گرو اعمال  یھر انسان«یعنی:  ]٢٠[الطور:  ﴾٢١ رَهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ ﴿
 ».خودش است

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿  �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
ه قدر کو ھر ندیب یند (پاداش) آن را مک یکین یا ه به مقدار ذرهکھر«یعنی:  ]٨-٧: الزلزلة[

 ».ندیب ی) آن را میند (جزاک یبد یا ذره
 یخواستند در یه مکرا  یسانک! یافکبه اصطالح موش و دقت و ینیب گونه ذره نیو ا

بودند  یبه دنبال بازار طبعاً  و شھوات داشته باشند یاجرا یآزاد برا یدانیگشاده و م
 ی هآنان را از محاسب یبندوبار یو ب یه تا تمام ولنگارکافت شود یدر آن  یه متاعک
م نجات بخشد و از یوم عظیعذاب  و شدت یالحساب در امان دارد نه تنھا از سخت ومی

پرسرور حور و قصور بھشت و رضوان  یھا ه از وعدهکند بلکمه یوم الحسره بیندامت 
 مسرور دارد.ز ین

فاسقان از متاع  ه ھم فاجران وکبه وجود آورد  ینندگانکعرضه  ییھا ن خواستهیچن
 یا له توسل و تضرع در برابر بندهیاز به وسین امتیشدند و ا یشفاعت برخوردار م

نامفھوم به  ی هلمک خواندن چند و در گور یا مردهارت یافت و با زی یمسؤول انجام م
نگونه یله ایوھم به وس !!شدند یوب و مغفور الذنوب میمأثور، مسلوب الع یعنوان دعائ

 ت حالل و حرام و تحمل انواع مشقات عبادت،یام و رعاکتمام اح دادن انجامھا از  بدعت
 .شدند! ین مین داخل بھشت بریمال احترام در روز واپسکآسوده گشته و سرانجام با 
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 یبردن اوامر و نواھ انیه ھدف از آن از مکن ث از جاعالینگونه احادیش ایدایابتدا پ
به ظاھر مسلمان  اِن ینما له عالمیه دشمنان اسالم به وسیاز ناح کش یقرآن بود و ب

 ییتا جا شد نیز کم و بیش دیده می صدر ھمان زمان حیات رسول الله شد یصادر م
 ،برحذر داردن خطر بزرگ یام فرموده و مردم را از ایه قکه خود آن حضرت ناچار شد ک

خواند و فرمود:  یا خطبه صخود رسول خدا ÷نیرالمؤمنیی ام ه به فرمودهک چنان
ِذَب ىلَعَ َرُسوِل اهللا «

ُ
داً  صلَقْد ك َّ ُمَتَعمِّ َذَب يلَعَ

َ
 َ�َقاَل: َمْن ك

ً
اَم َخِطيبا

َ
ىلَعَ َ�ْهِدهِ َحىتَّ ق

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ 
ْ
َيتََبوَّأ

ْ
ل
َ
 یمن دروغ ھرکه عامدانه بر ...بسیار شده غ بستن بر منورد« ».ف

 ».باید که جایگاھش را در دوزخ بگیرد بگوید،
و بالد بودند که بازار حدیث که در اوایل  یاما ھنوز اصحاب امجاد آنحضرت در قر

بسی کساد بود بعدھا به علت رواج، رو به ازدیاد نھاد و به ھمان علت گشادبازی به 
 )1(لجأ و پناھگاه فراریاِن از قرآن قرار گرفت.فرمایش جناب سلمان محمدی م

کسی بر ایشان دروغ نبسته و تمامی  صت رسول خدا به اتفاق تاریخ نویسان در زمان حیا -١
ھا بعد از وفات ایشان به وجود آمده است. زیرا اصال از اصحاب  احادیث دروغین، سال

نمودند و در راه اسالم، قوم و  صکسانی که جان و مالشان را فدای  پیامبر-، صالله رسول
توان تصور نمود  نمی -وطنشان را ترك کردند و ترس و محبت الله با رگ و پوستشان آمیخته بود

فرموده  صخدا  ھنوز به یاد داشتند که رسولدر حالی که که آنھا به جعل حدیث بپردازند؛ 
 يلعَّ ليس ككذب يلع أحد ومن كذب يلعَّ متعّمداً «است: 

ً
افترا و «یعني:  »فليتبّوأ مقعده من انلار إّن كذبا

دروغ بستن بر من، مانند افترا بر کسی دیگر نیست؛ ھر کس، عمدًا بر من افترا ببندد، باید 
[این حدیث مشھوری است؛ برخی از علما معتقدند که این حدیث ». جایگاھش را در جھنم آماده کند

اند و بعضی ھم گفته اند: بیشتر از ھفتاد صحابی..  نمودهبه حد تواتر رسیده و ھفتاد صحابی آن را روایت 
  این حدیث در تمام کتابھای سنت آمده است.]

و چه پس از آن، گواه روشنی است بر اینکه آنھا، دارای  صتاریخ صحابه، چه در عصر پیامبر  
ندند. دادند بر خدا و رسولش افترا بب چنان خشیت و تقوایی بودند که ھرگز به خود جرأت نمی

آنان، شدیدًا بر شریعت و احکام آن و نیز دفاع از آن و ابالغش به انسانھا به ھمان شکلی که از 
دریافت نموده بودند، عالقمند و حریص بودند و در این راستا از ھیچ فداکاری و  صپیامبر

دا کردند و با ھر امیر و حاکمی و یا ھر فردی که در او انحرافی از دین خ تالشی دریغ نمی
ترسیدند و نه از مالمت و سرزنش یا  نمودند و برای این منظور نه از مرگ می دیدند، مبارزه می می

طور قطع بیانگر این  کثرت وجود دارد و به ھراسیدند. و در این مورد، مثالھا به آزار کسی می
حق،  مطلب است که صحابه، دارای چنان جرأتی در بیان حق و دفاع از باورھای خویش بودند و
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ای بر روابط و خویشاوندی آنھا غلبه یافته بود که امکان نداشت در راه ھواھای نفسانی یا  بگونه
نسبت دھند! بلکه آنان، قھرمان  صخدا ، حدیثی جعل کنند و آن را به رسولیھای دنیو خواسته

قیه کرد، ب باشد. حتی اگر کسی چنین می بودند و دروغ گفتن، کار انسانھای ضعیف و ترسو می
ایستادند، پس  نشستند. وقتی آنان، در مقابل اجتھادات برخی از بزرگان قوم، می ساکت نمی

چگونه ممکن است در برابر جعل حدیث، ساکت نشسته باشند؟ در این مورد بھتر است به 
چنین نقل نموده  تمراجعه نماییم. بیھقی از براء -بطور نمونه- صاظھارات خود صحابه

را بشنویم.  صخاطر مشغولیتھایی که داشتیم، احادیث پیامبر توانستیم به یی ما نم ھمه«است: 
شنیدند، آنھا را  را می صگفتند. از اینرو کسانی که احادیث پیامبر مردم در آن زمان دروغ نمی

 ».نمودند برای غائبین نقل می
آیا : «حدیثی را نقل نمود؛ فردی خطاب به وی گفت تکند که انس بیھقی از قتاده نقل می 

گفت: آری. یا اینکه گفت: من، این حدیث را از  ت؟ انسیا شنیده صاین سخن را از پیامبر
دانستیم  گفتیم و نمی ام که دروغ نگفته است. سوگند به خدا، ما ھرگز دروغ نمی کسی شنیده

 ». احادیث دروغین چیست
و نه پس از وفات  صالله رسولبنابراین، جای ھیچگونه تردیدی نیست که از صحابه، نه در عھد  

، دروغی در باب نقل حدیث، سر نزده است. آنھا به یکدیگر اعتماد کامل داشتند و یکدیگر را یو
کردند. اختالفاتی که با ھم داشتند، چیزی جز اختالف نظر در امور دینی نبود و  تکذیب نمی

 ھرکدام از آنھا، طالب حق بود و بس.
ت که جعل حدیث در دوران بزرگان تابعین کمتر بود تا دوران تابعین اما دوران تابعین؛ شکی نیس 

و نزدیکی با زمان صحابه و تدین و دینداری در آن زمان،  ص. زیرا احترام مقام پیامبرککوچ
ی چندانی نداشت. از اینرو عوامل جعل حدیث دراین  بیشتر بود و اختالفات سیاسی نیز پیشینه

ی خیلی کمتر و محدودتر بود. ھمچنین در این دوره، یعنی در ھای بعد دوران، نسبت به دوره
گاھی شھرت  زمان کبار تابعین، وجود صحابه ی بزرگ و تابعین مشھور که در علم، دین، عدالت و آ

کنندگان حدیث بود و اھداف شومشان را برمال  ھای جعل داشتند، عاملی برای از بین بردن توطئه
 کاست.  ان میکرد یا حداقل از فعالیتھایش می

از سال چھلم ھجری به بعد  صقابل ذکر است که جعل احادیث و دروغ بستن بر رسول الله  
ایی به وجود آمد؛ ھر فرقه و گروھی،  آغاز گردید، آن زمانی که میان مسلمانان اختالفات فرقه

نمودند. و الحمدلله، در مقابل  دانست و برای اثبات عقاید خود، احادیث جعل می خود را برحق می
ساختگی و دروغین مشخص  آنھا علمای ربانی قد علم نمودند و احادیث صحیح را از احادیث

 [برای معلومات بیشتر، نگا: کتاب سنت و جایگاه آن در شریعت اسالمی، نوشتۀ دکتر مصطفی السباعی]کردند. 

راجع به این حدیث مشھور و متواتر به آن استدالل  /سبب ورودی را که مؤلف  ثانیا:
نشده است، بلکه تمامی است، در ھیچ یک از کتب معتمد و معتبر حدیثی چنین سببی ذکر  کرده
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ذاك سلامن الـمحمدي «فرمود: یه مکت شده یروا ÷از حضرت باقر یشکدر رجال 

دقيقاً  نه كان يقول للناس: هربتم من القرآن إىل األحاديث وجدتم كتاباً أأن سلامن منا أهل البيت 

حوسبتم فيه عىل النقري والقطمري والفتيل وحبة خردل فضاق عليكم وهربتم إىل األحاديث التي 

 ».اتسعت عليكم

نام سلمان برده شد  ÷ه در نزد امام محمد باقرکف آن است یث شریمضمون حد
ه کت است، او بود یاست، ھمانا سلمان از ما اھل ب یحضرت فرمودند: او سلمان محمد

د از آن جھت یث پناه بردیخته به احادیگفت: شما مردم از قرآن گر یبه مردم مھمواره 
 کبه اند یعنیل و خردل (یر و فتیر و قطمیه شما را بر نقکد یافتی یتابکه قرآن را ک
ن یشد، از اک یی خرما و خال پشت ھسته) به حساب م ھسته  ی چون پوسته یزیچ

را ید زیث پناه بردید، لذا به احادیتنگنا افتادرش قرآن سخت آمد و به یجھت بر شما پذ
 .)١(ش داد!یبر شما گشا

افتاد و از  یم اتفاق مکث ینقل احاد صات رسول اللهیه در ابتداء و زمان حک نیبا ا
ات قرآن مشتبه و مخلوط گردد، از نقل آن یث با آیه مبادا عبارات احادک نیجھت ا

ان اصحاب به عبدالله بن عمرو بن یات، تنھا از میاز روا یا شد و بنا به پاره یم یریجلوگ
گران یو د ،سدیشنود بنو یم صغمبر خدایچه از پ ه آنکالعاص اجازه داده شد بود 

در حدود پانصد  ،شهیر بنا به نقل دخترش عاکه ابوبکجا  نداشتند تا بدان ین حقیچن
مضطرب بود ه تا صبح ک یشب ینوشته بود ول یا در دفترچه صث از رسول خدایحد

ه مبادا ک ث را از ترس آنیاز دخترش خواست و آن احاد یا آتشیآب » عهیالطل یعل«

روایات این حدیث، خالی از سبب ورود آن است. بنابراین، سبب ورود آن، ضعیف و ساختگی 
است. و آن عقوبت شدیدی که در این حدیث ذکر شده، به سبب آن نیست که شخصی بر 

در زمان حیات شان دروغ بسته است، چون انسان عاقل و ھوشیار بر شخصی که در  صپیامبر
شد و شخصی که بر  ، زیرا وحی نازل میصبندد؛ خصوصا پیامبر قید حیات است دروغ نمی

شد، ھمانطوری که منافقین در مسایل مختلفی با  پیامبر دروغ بسته بود، توسط وحی رسوا می
برای حمایت و پاسداری و عدم تحریف و تبدیل  صبلکه پیامبر نزول آیات قرآنی رسوا شدند. 

 صشریعت و احکام اسالمی، در این حدیث، از دروغ بستن در آینده نھی کرده است، زیرا پیامبر 
 (ُمصحح) ھای آینده، افرادی بر ایشان دروغ خواھند بست. دانستند که در زمانه از طریق وحی می

 .٢٣و ٢٢ص  رجال کشی، چاپ کربال،  -١
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ه کقرن  یکپس از گذشت  یعنی ن حال بعداً یبا ا )١(ن برد!یط شده باشد از بیتخل
ث آن چنان رواج گرفت یز آزاد شد بازار حدیث به فرمان عمر بن عبدالعزینوشتن احاد

 ییار به جاکد! و یازات آن زمان گردیاز مفاخر و امت یکیثرت و حفظ و نقل آن که ک
ه قبل از آن در کمعروف است ن متاع روزگار شد! ید و فروش آن گرانبھاتریه خرکد یرس

بن جندب یا شخص دیگری برای نقل  ۀابوھریره و سمر ه بن أبی سفیان،یزمان معاو
 .)٢(شتندیک حدیث دروغ! ھریک چھارصدھزار درھم از معاویه دریافت دا

ه او مسند خود کد یرس یث در زمان احمد بن حنبل به حدیثرت احادکو باالخره 
ف یث انتخاب و تألیون حدیلیم یکان یث است از میو چند ھزار حد ینون سکه اکرا 
ان یث است از میب ھفت ھزار حدینون قرکه اکح خود را یصح ،یرد! و امام بخارک

متر از که کح خود را یصح ،ن مسلمیچن رد و ھمکن یث تدویصد و پنجاه ھزار حد ھفت
 .)٣(صد ھزار!یاست از س یح بخاریصح
مشھور ھستند  یه امروز به طائفه عامه و سنک ین عمل آن روز به مسلمانانیا

 یشوند و در آن روزگار رافض یده میعه نامیه امروز شک یه در گروھکمنحصر نبود، بل
را معارف و یشتر بود، زیبودند، شدتش ب یعلنر یقت احزاب غیشدند و درحق یخوانده م

 یباق یگروه وحزب خاص یکنترل و چندان مشھور نبود و در کشان تحت یآثار ا
ا یگروه، ده گروه  یکماندند و ھمه روزه در استتار و انتشار و انفجار بودند! و گاه از  ینم

 .شدند! یرده و جدا مکشتر انشعاب یب

، و سیوطی بعد از آوردن این روایت نوشته: این روایت صحیح ٥، ص١تذکرة الحفاظ، سیوطی، ج -١
 نیست. (دکتر سعد رستم).

منبع این اتھام نادرست را در مورد اصحاب  -رحمة الله علیه وغفر الله له-کاش مولف محترم  ای -٢
ت و سقم اتھام مذکور معلوم کرد تا با شرح حال راویان آن، صح ذکر می صپیامبر اکرم 

توان گفت که این روایت ھیچ اصل و  اند. در نتیجه می اما متأسفانه چنین نکرده ؛گردید می
 باشد. اساسی ندارد و جعلی می

و دیگر اینکه پژوھشگران علم حدیث با استقراء و پیگیری احادیث روایت شده از طریق صحابه 
، اصحاب ایشان صوترین افراد در نقل احادیث پیامبر اند که راستگ کرام به این نتیجه رسیده

 اند. نسبت نداده صباشند، و ھیچ کدام از آنھا، حدیث دروغی بر پیامبر اکرم  می
 بنابراین، آنچه در این مورد ذکر گردیده، اتھام و دروغی بیش نیست، و حقیقت ندارد. (ُمصحح) 

بیشتر از آن است که در صحیح بخاری،   صقابل ذکر است که تعداد احادیث صحیح رسول خدا  -٣
 صحیح مسلم و مسند احمد، آمده است. (ُمصحح) 
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ث یھزار حد یکاند در  ه گفتهک یودند به طورثرا در عراق بکذاب اکجعاالن 
 .د است!!یز محل تردیگر نیث دیحد یکث دروغ و یحد ۹۹۹ ن عراق،یمحدث

داشتند غالبًا  یه آن روز با اسالم دشمنک یسانکه کرفت ید پذیقت را بایبه ناچار حق
ر اسالم وارد یکبر پ کمھل یدرآورده و ضربت ÷یان علیعیف شیخود را در رد

 .ث بود!یشان جعل حد ن حربهیتر ه مھمکردند ک یم
 تب ملل و نحل را خصوصاً که کق قرار خواھد گرفت یگاه مورد تصد قت آنین حقیا

تاب کل یمطالعه شود، از قب اند  ن خصوص نوشتهیعه، در ایبزرگ ش یه علماک یتبک
از ه خود ک یھجر ۳۰۱ یمتوف» یالقم یسعد بن عبدالله االشعر«المقاالت و الفرق 

أبو محمد «عه أثر یتاب فرق الشکبوده و  ‡عه و از خواص اصحاب ائمهیاعالم ش
ن فرقه است. یا یز از بزرگان علمایه او نکھـ  ۳۰۰ یمتوف» یالنوبخت یحسن بن موس

ه و یریه و مغیسانکیه و یاند چون سبائ عه شمردهین حق را از شیثر فرق خارج از دکا
رھم. و نام یه و غیریه و نمیه و خطابیه و واقفیفطحه و یلیه و اسماعیه و رافضیسرحوب

ه به ُحسن شھرت در کت آن حضرت و فرزندان بزرگوارش یو مظلوم ÷یعل کمبار
ه در صدد ک ینانید یشان و بیبد اند یبود برا ین ممتاز بودند، پناھگاھین مسلمیب
مذاھب  ث و احداثیه با جعل احادکب بود ین ترتیان اسالم بودند و بدیبن یرانیو

 .نند!کرا قطعه قطعه  یف جامعه اسالمیر شریکتوانستند پ
به  فرار از قرآن: تا یه داشت نخست برازیث دو انگیم جعل احادیدیه دک پس چنان

 یاجرا یفات آن در امان باشند و برایله اشتغال و توجه به آن از انذارات و تخویوس
ان اسالم بود و یب بنیتر تخر داشته باشند و منظور دوم و مھم یشھوات وسعت و آزاد

 .زه موجود بود!یگروه ھردو انگ یک داشت و گاه در یا زهیھر گروه انگ
و حسن  یعه (سعد بن عبدالله اشعرین دو عالم شیه از اک یتابک ن دویشما به ھم

و جعل س مذاھب یه تأسک ید فرقینید و ببینکاست، مراجعه  )ینوبخت یبن موس
 داند و ع ھدف قرار میییتض یام حالل و حرام اسالم را براکردند چگونه احک یاخبار م

 .نمودند! یق میاب محرمات تشوکمردم را به ارت
دادند  ل میکیعه را تشیاز ش یا ه آن روز فرقهکالخطاب  یاز اصحاب اب یا مثال فرقه

 چاپ تھران) ۵۱طبق نقل المقاالت و الفرق (ص 
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محارم من الزنا والرسقة ورشب اخلمر وتركوا الزكاة والصالة والصيام واحلج، ـالأحلُّوا «

 .»وأباحوا الشهوات بعضهم لبعض
 یات و اداکو شرب خمر را حالل شمرده و پرداخت ز یامور حرام چون زنا و دزد«

 »گر مباح ساختند!یدیکت را نسبت به ارده و شھوک کحج را تر نماز و روزه و
اختالف  کچاپ نجف) با اند ۶۱(ص یعه نوبختیتاب فرق الشکر ن عبارات دیھم

رده است!! و درباره فرقه کجا لواط و سرقت را ھم اضافه  ه در آنکاست » المقاالت«در 
وأباحوا الفروج كلها وأبطلوا «) آمده است: ۵۷(ص» المقاالت و الفرق«در » مجسمه«

زنان را حالل شمرده و ازدواج و طالق را باطل اعالم  یتمام«». النكاح والطالق
 .»کردند!
گاھ یبرا ه به یریه و نمیریه و نصیلینان درباره اسماعید فاسده ایر عقایاز سا یآ

عه ی، فرق الش۱۱۶و  ۱۰۵و  ۸۱المقاالت و الفرق و صفحات  ۱۰۰و  ۹۲و ۶۳صفحات 
ن یث و مؤسسین حدیجاعلن مقصد یتر ه مھمکد، تا برشما معلوم شود ییمراجعه نما

 ب آن بوده است!یمذھب، فرار از مقررات اسالم و تخر
عه یر شد از فرق شکه نامشان ذکن گروه ین مورد گفته شود: اگر اید در ایشا

 اند.  بوده
شان ی: در زمان ما بحمد الله از ااً یثانه مطرودند، یعه امامی: امروز از نظر شالً او
م یچه ما در آن ھست به آن یه، چه ربطیقض این ست، پسین نیزم یدر رو یا فرقه

 دارد؟
مطرودند،  ه گروه ضاله بوده ویعه امامین فرق از نظر شیه اکم درست است ییگو یم

 ه موجود است و حق ویعه امامین شیھم، در ب از آنان ھنوز یاریاما آثار و اخبار بس
 ینون اقدامکسفانه تاگر مخلوط است و متأیدیکمانده از گذشتگان با یباطل آثار باق

 .امده است!یاصالح آن آثار به عمل ن و کیکتف یبرا یجد
ه ھمان معتقدان به مذاھب باطله چون یعه امامیان اخبار شیاز راو یاریبه عالوه بس

 ند بساھستمشھور  یه به امامکھم  یسانک یه ھستند و حتیه و شلمغانیه و واقفیفطح
ه رجوع یرده و بعدًا به مذھب امامک یسپر یھمان مذاھب باطله روزگار ه قبال درک
 رھم.یس وغیبن خن یجه و معلین و ابوخدیل فرزندان اعیاند از قب ردهک
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نان در یه اک یق اخبار و آثاریو تفر کیکم، تفیرکبه قرآن  کدر صورت عدم تمس و
به ه در زمان اعتقاد ک یاز آثار  اند و ثبت شده، ردهکت یزمان اعتقاد به مذھب سابق روا

ه یدن به مذھب امامیه در زمان گروک یاند و ثبت شده از آثار ردهکت یمذھب سابق روا
 ل است.کار مشیبس اند، ردهکنقل 

*** 
 

 



 

 احادیث باقیمانده از فرق ضاله

موجود  یثیه احادیعه امامیتب معتبر شکدر  کنیا ب،ین معاینظر از تمام ا صرف
مور اچنان انسان را به جرأت بر  و ھم مذاھب باطله را دارد، یھمان رنگ و بوه کاست 

 از آن جمله: خواند! یخالف قرآن فرا م
لت ماه رجب و یضمن فض »المجلس الثمانون«در  یدر امال »یه قمیابن بابو« -۱

له ولوكان  ألغفر اهللا  عة وعرشين يوماً ومن صام من رجب تس«سد: ینو می ثواب روزه در آن،

ة (امرأً) بعد ما  رادت به وجه اهللا والـخالص من أعشاراً ولو كانت امرأة فجرت بسبعني مرّ

 ».جهنم لغفر اهللا هلا!
 ه ھفتاد بار باک یست و نه روز روزه در ماه رجب گناه زنید با بییفرما یمالحظه م

 ۴۹۰۰ جمعاً  مرتبه،د با ھر مرد ھفتاد یوشا شود!! یده میرده باشد آمرزکھفتاد مرد زنا 
 زاده جستجو نمود؟! حالل یک یتوان حت یا مین صورت آیدر ا مرتبه!!

 سد:ینو یه مک ) ضمن آن۱/۴۶۱( یالمطلب، عالمه حل یتاب منتھکدر  -۲
ا للربكة واالحرتاز من طلبً  ÷الـميت) شيئاً من تربة الـحسني ب أن جيعل معه (=حيست«

از عذاب و  یت و دورکاست به منظور طلب برمستحب « ».العذاب والسرت من العقاب

 .»ز قرارداده شودین ÷نیاز تربت امام حس یت مقدارینارماندن از مجازات، با مکبر
آورد، از ترس  یه مک یشد و فرزندان یب زنا مکه مرتکآورد  یرا م یسپس داستان زن

و دفن ه ُمرد ک یارش خبر نداشت. ھنگامکجز مادرش از  یسکد! ویسوزان یم یرسوای
ن بود، یه بردند وضع چنکرد! و به ھرجا کرون انداخت و قبول نیاو را ب کشد خا
ه کد یه را گفتند، امام از مادر آن زن پرسیرفتند و قض ÷اش خدمت صادق خانواده

ت را به یر واقعیشد؟ مادرش ناگز یب مکمرت یتیاتش چه معصین زن در زمان حیا
را او خلق خدا را یرد زکن او را قبول نخواھد یاستحضار امام رساند، حضرت فرمود: زم

از تربت  یرده است!! در قبر او مقدارک یه خاص خداست معذب مک یبه عذاب
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 کخا یبا مقدار یردند و خدا آن زن را مستور داشت!! آرکن ید! چنیارذبگ ÷نیحس
 .د!!!یه نتواند دک ور شود ھر آنکافت!! تا یف ین عظمت تخفیبد یتیتربت، معص

د بن یس«) از مھج الدعوات یمپانکچاپ  ۳۰۲(ص در جلد نوزدھم بحاراالنوار -۳
ث را تا به یگاه سند حد سعد بن عبدالله، آن ینا باسنادنا الینقل شده است: رو »طاووس

 ».إن عندنا ما نكمته واليعلمه غرينا«ه فرمود: کرساند  یم ÷حضرت صادق
 .»داند یما آن را نم ریم و غینک یتمان مکه آن را کم یدار یزیچ«

ه کجا  ن سر از اسرار آل محمد است! تا آنیه نعوذ بالله اکخواھد برساند  یو م
رد از کث یه او مرا حدکدھم  یبر پدرم م یفرمود: گواھ ÷د: امام جعفر صادقیگو یم

ام آن، کو اح یر الھیمن، ناچار تقد کپسر یفرمود: ا ÷یه علکپدرش از جدش 
 یرید: تو را از خیفرما یه مکجا  تا آن ..شود. یقضا و امضا مبرآنچه من دوست دارم 

گاه م گفت و بدان ھزار  یه تو آن را صبح و شام خواھکه اصل آن از خداست کنم ک یآ
 یرویه بر ھر فرشته از آن ھزار ھزار فرشته، نکداشت  یھزار فرشته را مشغول خواھ

ن، آن یا یخداوند برا شده است. وا داده یس داده خواھد شد یسنده تندنویھزار ھزار نو
ه به ھر ک ینند در حالکتو استغفار  یه براکرده است کھزار ھزار فرشته را مأمور 

(بھشت)  تو در دارالسالم یتند داده شده است و برا یھزار ھزار سخنگو یرویفرشته ن
در تو  یبود و برا یه جد خود خواھیجا ھمسا ه در آنکھزار خانه در صد قصر بنا شود 

ن شھرھا و یا یھا عدن ھزار ھزار شھر بنا خواھد شد! ودر قبر تو نوشته یھا بھشت
 یوخوف یچ ترسیتو ھ یھا!) با تو محشور خواھد شد تا برا ت آنکیقصرھا (سند مال

تو ھر روز به  ینباشد و برا یچ عذابیچ تزلزل و لغزش در صراط و ھینبوده و ھ
ھا ھزار ھزار حسنه نوشته و ھزار ھزار گناه  آنن (جن و انس) به ھر نفس یی ثقل شماره

رد کاستغفار خواھند  یرسکتو عرش و  یمحو و ھزار ھزار درجه بلند خواھد شد و برا
 و... یریه تو در مقابل خدا قرار گکگاه  تا آن

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله «: ییه تو بگوک نیا یست؟ برایچ یھا برا ، تمام ثوابیبار

 گر.یلمه دکو چند » إال اهللا واهللا أكرب

مان یپ ÷نیا حضرت حسی ÷ن از حضرت حسنیر المؤمنیالبته حضرت ام 
ن یشف و در اکن راز یند اما متأسفانه ای(نامحرم) نگو یسکن راز را به یه اکگرفته است 

 ینون ھر فاسق و فاجرکا است ورده ک ھا را پر تابکم باز شده و یب و عظیگنج عج
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چ گرفته و با خاطر جمع به فسق خود ادامه دھد! و یتواند تمام انذارت قرآن را ھ یم
ن یه بازار اکآن بوده است  ین راز برایتمان اکن اصرار در یه اکدانند  یم یاھل معن

ه ک یزیص است بر آن چی. (انسان حر»ما منع حر�ص ىلع اإل�سان« هکاّدعا گرم باشد 
روند) و مفت و  یشتر به دنبالش میب یز ممنوعی(ھر چ .»لك منوع متبوع«منع شده) و 

 ارزان ازدست ندھند!
ه کر آن فراوان است یو غ» تامھج الدعو«تاب ک ل درین قبیاز ا یثیباز ھم احاد -۴

است در دعا  یثیاز آن جمله حد  بودن از انذارات قرآن است، مأمون ی! برایپناھگاه خوب
آن دعا آن  یھا آمده است و از جمله ثواب» تامھج الدعو«بحاراالنوار از  ۱۹در جلد ه ک

 .شود! یده میبا مادر ھم آمرز یزنا یه حتکاست 
عبد اهللا عن محيد البرصي قال حدثنا ابراهيم بن أدهم عن موسى عن «ث: یآن حد کنیو ا

قال: من دعا هبذه األسامء  ص يالفراء عن حممد عن عيل بن أيب طالب صلوات اهللا عليه عن النب

 »....أل استجاب اهللا

ه کاند آن است  رسانده ÷ین علیرالمؤمنیه سندش را به حضرت امکت ین روایا -

آھن بخواند ھر  یھا ھا را بر پاره ن نامیه اکھر«فرموده است:  صغمبر خدایفرمود: پ
بخواند خدا ھرگونه ن دعا را چھل شب جمعه یا یھا آب شود و اگر مرد نه آن آھنیآ

رده باشد البته خدا کامرزد، ھرچند با مادر خود زنا ین او و خدا ھست بیه بکرا  یگناھ
 »....آمرزد، و ین دعا میاو را با ا

و  »اللهم إين أسألك يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه«: ییگو ین است، میدعا ا
 گر....یچند سطر د

 دگاه خلقش دریه با پرتو نورش از دک آن یخواھم ا می ھمانا از تو ،پروردگارا -
 حجاب است.

ن دعا را به یتو باد ا یپدر و مادرم فدا ،ا رسول اللهیرد که سلمان عرض کاند  گفته
ن دعا) نماز را یه (خوانندگان اکاباعبدالله نه  یفرمود: ا صغمبرینم؟ پکم نیمردم تعل

شان و یھا ھا و خانواده خدا ھمه آنه ک یشوند درحال یب زنا مکنند و مرتک می کتر
ھا ھستند و تمام مردم شھر خواننده  ه در مسجد آنک یسانک یگانشان را و حتیھمسا

 .آمرزد! یدعا را م
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ه که نه تنھا موجب آمرزش خواننده دعا کز است یقدر تند و ت ن دعا آنیثواب ا یعنی
ه در ک یه تمام مردمکبلشود  یبا مادر خودش م یب زنا حتکند و مرتک یم کنماز را تر

 .ده خواھند شد!یند آمرزھستن کن دعا سایشھر خواننده ا
ه در طول عمر کشود  یافت نمیتن  یکشھر  یکه در کد یتواند بگو یم یسکچه 

 ده شوند!؟یشھر آمرز ین دعا را بخواند تا تمام اھالیبار ا یک
چون  یا نندهک تید بن طاووس و روایچون س یا سندهین بھتر!؟ نویث از ایحد

 یخواھ یا و آخرت! مرگ مین حساب دنیا .صغمبریچون پ یا ندهین و گویالمؤمن ریام
 .الن!!یبرو گ
است  یثیتب معتبر فراوان است حدکه در کث خصم قرآن یات احادکبازھم از بر -۵

د بن طاووس بنا به نقل بحار االنوار جلد یس» مھج الدعوات«تاب که در ھمان ک
ا « :ن عبارتی) است به ایمپانکچاپ  ۲۹۶نوزدھم (ص  نَ الَ عٌ ملَِوْ امِ اءٌ جَ عَ لِكَ دُ نْ ذَ مِ وَ

ريِ  ا أَمِ انَ تَدَ قْ مُ الِبٍ الْـوَ ِّ بْنِ أَيبِ طَ يلِ نِنيَ عَ مِ ؤْ بْدِ اهللاِ يفِ كِتَابِهِ كِتَابِ  ÷مُ دِ بْنِ عَ عْ ا إِىلَ سَ نَادِنَ نَاهُ بِإِسْ يْ وَ رَ

 ُّ يسِ ارِ نُ الْفَ لْامَ الَ سَ الَ قَ هُ قَ عُ فَ رْ يدَ يَ زِ قُوبُ بْنُ يَ عْ نَا يَ ثَ دَّ الَ حَ اءِ قَ عَ لِ الدُّ  ».)١(سفَضْ

ود: فرم یه مکدم یشن ÷طالب یبن اب یه از علکند ک یت میروا یسلمان فارس
ھا ذوب شوند،  آھن بخواند آن یا ن دعا را بر پارهیه اکھر یا علیفرمود:  صرسول خدا

 یا خته است اگر خوانندهیبرانگ یغمبریه مرا به پک یسکه فرمود: قسم به کجا  تا آن
ان ین او و آدمیه بکجمعه بخواند خدا گناھان او را  یھا ن دعا را چھل شب از شبیا

 .)٢(رده باشد! (ولو فجر بأمه)کامرزد ھرچند با مادر خود زنا یاست ب
ن دعا ھزار یاز ا یخوابد خدا به ھر حرف یه مک ین دعا را در حالیه بخواند اک یسک

بار بھتر از آفتاب و ماه باشد  ه رخسارشان ھفتادک(فرشتگان) را  ونیھزار از روحان
 .سند!یاو حسنات و درجات بنو یبرا نند. وکش استغفار یه براکزد یبرانگ

ن یه اک یسکا ین آیر المؤمنیا امیتو  یردم پدر و مادرم فداکسلمان گفت: عرض 
دم یامبر پرسیفرمود: من از پ ÷یعل ؟ھا را خواھد داشت ن ثوابیدعا را بخواند ھمه ا

ه بخوابد ک یسکھا،  نیتر از ا میتو را خبر دھم به عظ ،یا علیفرمود:  صو رسول خدا
رد در ین دعا را بخواند و بمیب شده باشد اگر اکره را مرتیبکه تمام گناھان ک یحال در

 از انتشارات کتابخانه سنائی. ١٣٧و ص  ٧٦کتاب مھج الدعوت، چاپ جدید، ص  -١
 از انتشارات کتابخانه سنائی. ١٣٧و ص  ٧٦کتاب مھج الدعوت، چاپ جدید، ص  -٢
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اش را و والدینش را  او را و خانواده رد، خداید است و ھرچند بدون توبه بمینزد خدا شھ
 .امرزد!یش بیمسجدش را و امامش را به عفو و رحمت خو و فرزندانش را و مؤذن

 یعنی:». اللهم إنك حي ال يموت«ن دعا در بحار چند سطر است و با جمله: یا
 شود. یآغاز م »ردیم یه نمک یھست یا پروردگارا ھمانا تو زنده«

و  یعالمه حلو  خ صدوقیشچون  یه بزرگانکتب معتبر! کن یه در اکن دعاھا یحال ا
 یکفقط  ه موجود است، یتب ادعکاند و در  شان نوشتهیو امثال ا بن طاووس دیس

له یه را به دست آورد و وسین ادعیبامحارم الزم دارد تا انسان ا یاستعداد مخصوص زنا
ند که رغبت ک یب شود و از ھر زنکخواھد مرت یه مکآمرزش خود قرار دھد! و ھر گناه 

ز یبا مادر ن یه زناک یست، در صورتیه نکبا مادر  یبدتر از زنا ییرا زنایرد زیام دل گک
ن دعا، تاب مقاومت یمقابل ا در یگر چه گناھین دعا بدون توبه مغفور است! دیبا ا

 .دارد؟!
ارت یه ثواب زکث است یگونه احاد نیست و در اا ما تب معتبرکث دریات احادکبر نیا
 .گران است!یون حج با دیلیم یکش از یش از نود حج با رسول الله و بیقبر ب یک

ن یاند چون با چن حجت یحق خصم ب شق ھر بدعت و بااع هکاز مخالفان ما  یا پاره
ن نوادر یرده اکه جستجو کند فالن را چه شده یگو یشوند م یدر آثار ما آشنا م یانتقاد

 .شد!ک یرده و به رخ ما مکگاه آن را بزرگ  دا نموده آنیرا پ
 م:ییگو یدر پاسخ م

ارند و در یه بسکستند بلینوادر نم یا ن آوردهکش سنت یھا ن بدعتیچه ما از ا : آناوالً 
 دسترس ھمه.

 یا برایھاست، آ تب مملو از آنکه ک ھا نوادر باشند و حال آن نیه اک: فرضًا اً یثان
 ست؟!ین یافکھا  از آن یکی یو حت یکعت ھریان شریبن یرانیه وکن بلیان دکتزلزل ار

بدون توبه مغفور ب و کمسند و مختصر بتوان انواع گناھان را مرت یدعا یکھرگاه با 
ش از نود یثواب ب ،قبر یکارت یبار ز یکبھشت وحور و قصور شد و با  یباغھا کو مال

آورد، جائز  یبه جا یحج اسالم یکش فقط که در عمر مبارکرا  صحج با رسول الله
گر یا دیرد! آکتش غضب خدا را خاموش  ، آیچشم در عزادار کقطره اش یکشد! و با 

ماند و در  می یباق یور است، اثرکه قرآن مذیش از ھزار آیه در بکانذارات قرآن  یبرا
ان است! و یاز ب یافکان یافت؟ عیتوان  یم یت و مسلمانیاز انسان یاثر یا ن جامعهیچن
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نھر آب را مسموم و ھزارن نفر را مقتول  یکمثقال زھر،  یکرا: ین باشد زید ھم چنیبا
 ند.ک ومعدوم می

 ه بس ُبودصد کاسه انگبین را یک قطر
 

 ست!ازان چاشنی که در ُبن دندان ارقم   
 

خورد  یھا به چشم م ارتنامهین دعاھا و زیه در اکاست  یبار کاز ھمه آثار شر و بدتر
طَةَ «لقب  ÷نیرالمؤمنیبه ام مثالً  هُ الْبَاسِ دَ يَ ةَ وَ َ اهللاِ النَّاظِرَ نيْ ا عَ خدا و  ینایب چشم« .»..يَ

زمان ما استنباط واستدالل به  یت الله العظمیھا، آ بن لقیادھد تا از  یم »باز خدا دست
ند! و از جمله کامامان  ی درباره هعزب عنه مثقال ذریب الیو عالم الغ ینیوکت تیوال

ابُ « إِيَ مالْـوَ يْكُ لَ ُمْ عَ اهبُ سَ حِ مْ وَ لْقِ إِلَيْكُ ان از یعیع شیبودن جم مغفور استفاده معفو و )١(»خَ
ع خلق جھان شود! و فقط با بودن یھا بر جم بودن آن عیشف تمام گناھان به عالوه

ه آن در یآ یک یه استماع حتکات قرآن یارتنامه به حساب تمام آین جمله در زیھم
ند قلم ک یباب مکر را یوه را آب و جگر شکامه دل یوم القیزان یخصوص حساب و م

ه کگونه  مگر ھمان صغمبرین پیه اکپرسد  یاز خود م یشد! و ھر انسان عاقلکنسخ ب
ز و یانگ ات ھولیگونه آ طرف آن یکه از کار بود ک یب العیاذ بالله گفتند: یدشمنانش م
ش را از ھر مؤمن صاحب شعور یه خواب و آساکاورد یگداز از جانب خدا ب جمالت زھره

ارت یز یکو  یچندسطر یدعا یکگر با رھنمود به خواندن یند و از طرف دکسلب 
ھزاران حور و قصور  کی آن دعا و زائران قبر، مغفور و مال خواننده نه تنھا یچندقدم

 شود!؟ یار مکخدا طلب گر ازیھا ثواب و اجور د ونیلیه مکخواھد شد بل
ن ید مطالعه و نظر در ایست؟ شایچ ضپس تناق  ست؟ و اگر نه،ین ضن تناقیا ایآ

 .ند!ک یقت رھبرین حقینظر را به ا صاحب ی خواننده یحد مختصر تا
و به منظور  یاسیمقاصد س یه از ھمان ابتدا براکث یه گذشت جعل حدک چنان

تاب ارمغان ک از آن را در یه ما شرحکصورت گرفت  یق اسالمیبا حقا یدشمن

. (مفاتیح الجنان دعای »شان نیز با خود شماستآمدن خلق بسوی شماست و حساب«يعنی:  -١

ٓ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿ فرماید: جامعه کبیره). در حالی که خداوند در آخر سورۀ غاشیه می ُ�مَّ إِنَّ  ٢٥إِنَّ إَِ�َۡنا
بازگشت آنھا (= مخلوقات) به سوی ماست و حساب « ]٢٦-٢٥[الغاشية:  ﴾٢٦َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم

 (ُمصحح)ھا ھم با ماست!  آن

 

                                           



 ٤٠٩    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

آن موضوع  ۀلیه به وسکت یارت و محبت و والیم؛ در مسأله دعا و زیا آورده )١(آسمان
 یفد اصلی دشمنان، تضعبرد، قص ارتکاب معصیت از مسلمین می از ت رایخوف و خش

 ه قبالً ک چنان ھا را آن ثمر است! و ارتین زین دعاھا را آن اثر و نه این بود و إال نه اید
 .ست!یات نکن بریات ایر البریعت حضرت خیارت اموات را در شریم زیآورد

ن امت منحصر با یدر ا ارتیه مسأله ثواب زکشود  ین سؤال مطرح میجا ا نیدر ا
از   افت،یتوان  ین باب میدر ا یثیز احادیتب اھل سنت نکه در کست بلیعه نیفرقه ش

را آورده  صخ قبر رسول خدایه خود تارک یسمھود »وفاء الوفاء«تاب کجمله در ھمان 
چ یھ صقرن پس از رحلت رسول خدا یکه در طول کافت یتوان در یاست و از آن م

ن ین نبود با این مسلمانان از اصحاب و تابعیارت قبر آن حضرت در بیاز ز یخبر و اثر
ث یو سه حد یث ضبط شده است و عالوه بر آن سیارت حدود ھفده حدیحال درباره ز

 .عه آورده است!یق شیاز طر
توان  یه مک یرر ھستند به طورکث متن و سند میث از حین احادیاز ا یا البته پاره

 یبرکسنن الدر  یھقیه آن دو را بکث! یشود به دو حد یم یھا منتھ گفت تمام آن
 ف است!یضع یگریمجھول و د یکیث سند یه از حک) آورده است ۵/۲۴۵(

ن یاست و ظاھرًا تنھا ا» ابن عمر«ث آن مستند به ی، ُنه حدیث سمھودیاز ھفده حد
» عبدالله بن عمر«تنھا  صان اصحاب رسول خدایه در مکاستناد از آن جھت است 

ر کو ابوب صه قبر رسول خداک یا گشت به در خانه یبرم یه چون از سفرکبوده است 
سازان به عمل او استناد و  ثیرد! لذا حدک یرفت و سالم م ی(عمر) بود م و پدرش

 یکیاند! و  ل بودهیان آن مجاھیثر راوکاند! و اگر دقت شود ا ث را به او اسناد دادهیاحاد
من «ه: کشود  یده مین جمله دیھا ا شتر آنیه در بکن است ث آین احادیاز عجائب در ا

چون  ند ھمکارت یه مرا بعد از مردنم زکھر« ».زار� بعد مايت فكأنما زار� يف حيايت
 ».رده است!کارت یبودنم ز ه مرا در زندهکاست  یسک

 .آن است! یاعتبار یل بر بیز دلین عبارت نیو ھم
ات بھتر یث، حین احادیبه مضمون خود ھم یو حت یو نزد ھر عاقل یدر ھر منطق

 ،ردندکارت یاو را ز صات رسول خدایه در حکد مگر آنان ید دیحال با .از ممات است

. این کتاب بیست و اندی سال قبل انتشار یافته و نیازمند ١٧٣ص » ارمغان آسمان«ر.ک  -١
 تصحیح و تھذیب و تغییر برخی از مطالب است.

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤١٠

بعد از موت  به تعالیم آن بزرگوار عمل نکردند چه فضیلتی بردند؟ که اکنون زائرین اما
ابتدا  یصفت دبودن بهیبدون مق» من«لمه کث به یشوند؟ و چون حد یور م از آن بھره

 یارین بسیند بنابراک نمی یفرق یعنیس باشد گو باش! که ھرکگردد  یشود معلوم م یم
ارت آن حضرت نه تنھا ین بودند و زیفار و منافقکات، ین آن حضرت در زمان حیاز زائر

 ید و برایشان گردیس موجب خسارت اکه بالعکرد بلکسب نکشان یبرا یلتیفض
چه موجب سعادتشان  ه آنکرد بلکلت نیسب فضکضرت ارت آن حین ھم تنھا زیمؤمن

ه آن ک یس قرنیاوه مشھور است ک شان بود! چنانیامبر و اعمال صالحه ایت از پیشد تبع

ِمْن َجانِِب  نِ مْح الرَّ  َس فَ أجد �َ � إ«ه: ک )١(د بارھا مورد مدح آن جناب بودیحضرت را ند

 .)٢(»رسد می مشامممن به ی یحه رحمت پروردگار از سویرا« .»ايَلَمنِ 
 رد مورد لعن خدا و رسول بود.کدار یبارھا د ه آن حضرت راک یو عبدالله بن اب

ا دو یه پنجاه باشد کث ین احادیاز ا یکی ین حتیقیآنچه مسلم است به طور قطع و 
ھا در زمان  ثین حدیاز ا یکیصادر نشده است و گرنه اگر  صغمبریاز طرف پ ث، یحد

ده شده بود از ھمان روز دفن آن جناب، یآن حضرت شن از صات رسول اللهیح
 یا قرن ھنوز در خانه یکه پس از گذشت ک نیارت ھمه اصحاب بود! نه ایمزارش مورد ز

از آب در  یو ظرف خال یا گوشه ده شتر دریه قبر آن حضرت است پاالن پوسک
 .مانده باشد! یمجاور قبر باق یھا کخا یعمر رو یپا ی! و جایا گوشه

ر موت بدان کعبرت و تذ یشده و در اسالم جز برا یارت قبور نھیه زک عالوه بر آن
ت یارت را روایث زیه احادک یسانک ،تب رجالکه طبق کدستور داده نشده است بل

 «: صپیامبر اکرم  -١
ْ
ٌة َوَ�َن بِِه َ�يَاٌض َ�ُمُروُه فَل ُ َوادِلَ

َ
َو�ٌْس َوهل

ُ
ُ أ

َ
يَْستَْغِفْر ِإنَّ َخْ�َ اتلَّابِِعَ� رَُجٌل ُ�َقاُل هل

گویند و او مادری دارد و قبال دچار برص  بھترین تابعین مردی است که به او اویس می« ».لَُ�مْ 
 [صحیح مسلم] (دکتر سعد رستم).». بود پس از او بخواھید تا برایتان از خداوند آمرزش بخواھد

حدیث در مصادر اھل . این ٩٧، ص ٤، و ج ٥١، ص ١عوالي الآللي، ابن أبي جمھور إحسائی، ج  -٢

ََمِن : «سنت در مسند احمد بن حنبل چنین آمده است ِجُد َ�َفَس َر�ُِّ�ْم ِمْن قِبَِل ايلْ
َ
و حافظ » َوأ

گوید: راویان آن از ثقات ھستند. و غزالی می» إحیاء علوم الدین«عراقی در تخریج احادیث 
ی اللُه َعَلْیِه َوآِلِه با سندش از َسَلَمَة بن ُنَفْیٍل سَّ » معجم الکبیر«طبرانی در  ُکوِنيّ از رسول خدا َصلَّ

ََمِن: « کند که فرمودند:روایت می  ايلْ
َ

ِجُد َ�َفَس الرَّمْحَِن ِمْن َهُهَنا«وَُهَو ُمَولٍّ َظْهَرُه إِىل
َ
 أ

ِّ
و غزالی ». إِ�

 باشد.  (دکتر سعد رستم).گوید: منظور اویس قرنی میمی» إحیاء علوم الدین«در 

 

                                           



 ٤١١    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ه که ما حدود چھل نفر از آنان را کاند  بوده لیمجاھو  ضعفاءو  غالتاز  یاند ھمگ ردهک
 یتب أئمه رجال معرفکن مختصر به نقل از یدرھمشان مستند است یارت بدیث زیاحاد
 .ن مجمل!یث مفصل بخوان از ایرد. و تو خود، حدکم یخواھ

ن ید دیتأئ یبرا یه بود) بارکن نبود (یب دیتخر یث اگر برایگونه احاد نیپس ا
ه ترجمه حال رجال کن رساله مختصر یجو در ھم قتیی حق ست! و خوانندهینبوده و ن

اند  ما ارمغان آورده یبرا یذایک یھا ارت را با آن ثوابیه زکث را یاحادن یان ایو راو
ث مقبول است و نه ین احادیه نه سند اکشود  ند متوجه میکھرگاه با دقت مطالعه 

ه اگر کننده و جاھل است کمشت غلو یکار کار خام و نابکه افکمتن آن معقول! بل
اند:  نداشته یا اند و عالقه افتهین یھق آن ھم رایبه حقا یاند بار دشمن اسالم نبوده

 .»گرییی بر فراز دکیی است یھا ظلمت« ]٤٠ :[النور ﴾ٍض َ�عۡ  َق فَوۡ  ُضَهاَ�عۡ  ُتۢ ُظلَُ�ٰ ﴿

*** 

 



 

 با آیات قرآن![زیارت]  خسارت و خصومت احادیث

از ین یاز آن ب یعت اسالمیو فھم شر کدر یه به ھر صورت براک یث اسالمیاحاد
، توان به دست آورد یق میات را از آن طریل مجمالت آیامبر و تفصیسنت پ م ویستین

 یام قرآن و اوامر و نواھکبه اح ینیسنگ یھا ن رھگذر خسارتیاما متأسفانه از ھم
 .شود یھا م از آن یا اجماال به پاره یه اشارتکعت وارد شده است یشر

ارت و دعا و یحد و حساب ز یب یھا به ثوابث تنھا منحصر ین احادیخسارت ا
س انسان را که بالعکاثر بل یعت را بین و شرید کمحر یرویه نکو امثال آن  یعزادار

 .ست!یند نک یه صدھا مرتبه بدتر مکل به جانور بلیتبد
ر یکچون گرز و خنجر بر پ ییگر و ضربات جان رباید ینواح ه ازک ییھا ه خسارتکبل
 .ند!ک می وارد یق اسالمیحقا

ث در یله احادین مھم اسالم است به وسکه رکه نماز را ک نیصرف نظر از ا مثالً 
شت فقرا و ھفت صنف ین معیه اساس تأمکات را ک! زدھد می گرید یلکموارد ش یا پاره

ث مجعول و یاست با چند حد یت اسالمکی ممل قت بودجهیگر است و در حقید
ر معلوف و طال و نقره یچون شتر و گاو و گوسفند غگانه  اء نهینامعقول، منحصر به اش

ن یه در اکند ک مشروط به شرائط مخصوص می یز و خرمایجو و مو و گندم و کوکمس
را در  یث، خمسیق احادین از طریچن نامعقول درآمده است، ھم یزمان به صورت

ن یل مسلمو در عم ین باره خبریغمبر در ایه از خدا و پکاند  عه رواج دادهیش ی جامعه
 .)١(ست!ین یصدر اول از آن اثر

مستغالت و  و کآن امال یقبور ائمه و بنا یمجعول برا یثین به استناد حدیھمچن
فات قبور اموات یح نقره و انواع تشریاد بقاع و قباب طال و ضرایرا صرف بن یاموال فراوان

ر یران صرف تعمیا کو امال یربع اراض یکش از یه به اقرار محاسبان اوقاف بکنند ک می
ن جبار و فراعنه روزگار یاخ سالطکبه  یاریه شباھت بسکن مقابر و مشاھد ین اییو تز

 ایم. در مورد زکات و خمس کتابی در دو مجلد به نام حقایق عریان در اقتصاد قرآن تألیف کردهما  -١
                                           



 ٤١٣    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

موقوفات به  با جالل و جبروت و یاریقبور بس روستاییشود و در ھر شھر و  یدارد، م
انگالن را  از تنبالن و یا ه عدهکث است ین احادیخورد. و با قدرت و قوت ھم یچشم م
ه در زمان ما کاند تا آن حد  ردهکل یگردن مردم مسلمان تحم بر سادات و علما،به نام 

ه کار ھمه مسلمانان بلیم و صاحب اختیرا ق یم اطالعک، ھر فرد هیفقت یبه نام وال
ھم  ب نام اسالم راین ترتیه بدکآن است  ترسنند! و ک یغ میتبل ،ع خلق جھانیجم
 .نند!کا یروه دنکناخواسته م یخدا
ه ک ‡ه از غلو و افراط درباره ائمهکاست  یر از خساراتیھا و صدھا مانند آن غ نیا

 انداد و ان وکر و متصرف عالم امیاند حاصل شده و آنان را مد ن عبادالله بودهیتر متواضع
 تعاىل اهللا عام يقول الـمرشكون.اند!  ردهکشریکان پروردگار جھان 

 یم برایه گفتک م و چنانیستیح) نی(صح ثیر و مخالف احادکه ما منکنماند  یمخف
ه ک یثیم، اما آن حدیازمندیل مجمالت قرآن بدان نیو تفص یاوامر و نواھ کفھم و در

ن آن یه مضامکث یگونه احاد نیموافق قرآن باشد نه ا د ویمؤ ‡ائمه ییطبق راھنما
 .ه خصم قرآن است!کناسخ بل
ق یتشو ب ویارت قبور ترغیمردم را به ز )١(یردنکباورن یھا ه با ثوابک یثیاحاد مثالً 

فرماید:  ، زیرا قرآن میه مخالف با قرآن استیناکا الأقل به ید به صراحت ننک یم

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿
َ
ٰ ُزۡرُ�ُم  ١�ََّ�ثُرُ ٱ� لبی شما را ط افزون«یعنی:  ]٢-١اثر: ك[الت ﴾٢لَۡمَقابِرَ ٱَح�َّ

ه کروه بلکاثر و تفاخر مکت یارت مقابر برایو ز» غافل کرد آنچنان که به زیات گورھا رفتید
 یارت قبور مورد نھیز خ، یث و آثار وارده و مسلم تواریممنوع قرآن است و به نص احاد

 .»إ� نهيت�م عن ز�ارة القبور«بوده و فرمود:  صرسول الله
ر موت، استثناء کو جز به قصد عبرت و تذ ،ستین زیه باشد جاکارت قبور از ھریپس ز

ھا  از آن یا ه پارهکجبروت  ن مشاھد و مقابر پرجالل ویه اکنشده است و پرواضح است 
اد موت یبه  یسکھا  فات آنیدن تشریزند، ھرگز از د یاسره مکطعنه بر بارگاه فراعنه و ا

ند! و ک ا و زخارف آن را صدچند مییه عالقه و محبت به دنکافتد بل یو آخرت نم
ھای مزین و منقش، مترفین  ھا و ضرایح و ایوان و گلدسته ن گنبدھایمشاھده ھم

ز یه آنان نکند ک یق مینند، تشویب ن مییاء چنیمزار اول ه برکن و ثروتمندان را یمسرف

عقیده دارند که از عالئم احادیث مردود و مجعول آن است که برای » درایة الحدیث«علمای  -١
 ھای که تناسبی باعمل ندارد، قائل شوند. ھای بسیار زیاد و یا عقاب کاری ناچیز ثواب
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ه اوالد کند یارایب یعال یھا با بناھا ھا و چراغ ھا و فرش نتیانواع ز خود را با یھا مقبره
ند! و صدھا مفاسد ید نمایبر مقابر آنان تجد ت رایاثر جاھلکت و احفاد آنان ھمان تفاخر و

 د.یآ ن اعمال مییه در دنبال اکگر ید یدھاافس جرأت دادن بهو 
ه یدعا و گر یکا خواندن یارت و یز یکه ثواب کز یغرورانگ یھا به عالوه آن وعده

 کچ ملیه ھکبرد  جا می ، عامل آن را تا آنیه و زاری در عزاداریه تظاھر به گرکبل
ات ینمودن آ ه مغفولکبل یخنث یو برا !،ابد!ی بدان دست نمی یغمبر مرسلیمقرب و پ

 مؤثرتر است! یبوجھل بسار قرآن از جنود یانذار و تبش

ِ ﴿ داند و ر مییع و بصیسم یخدا ِ ٱَكَ�ٰ ب ف ین سطور از تألیه نگارنده اک ﴾َشِهيَدۢ� �َّ
ثافات پردوام کر آثار مأثور خود جز زدودن غبار اوھام و ین منشور محرور و سایو نشر ا
ن مرام جز یام عمر خود در اینداشته و در تمام ا ین اسالم غرضییآ ینوران ۀاز چھر

ه در معرض قتل و انعدام قرار ک ییام، تا جا افتهین یتحمل آالم و اتھام بھره و احترام
از  یاریام بسیو ا یالیو دشنام ل ز مورد لعنیه پس از مرگ نکن دارم یقیام و  گرفته

پروردگار عالم ذوالجالل و  یرضا ین مرام را برایخاص و عام خواھم بود! اما چون ا
دانم! ھرچه  یت اسالم میتقو ین جھاد برایار را بزرگترکن یدھم و ا یرام انجام مکاال

 .شتر است!یتر مسّلما ثواب و انعام مجاھد ب افزون بتیمشقت و مص
 یاند ھنگام ارت معمولیه طرفدار زک یسانکدانم،  می را الزم یا تهکر نکتذ جا نیدر ا

ن ین مشمول ایارت قبور بزرگان دیه زکم یریند: گیگو یمانند م یه از ھر حجت درمک
ھا  ن مشاھده و بارگاهیوجود ا یم باریھمه ثواب نبوده و از طرف شارع بدان مأمور نباش

مورد   آنھا، یا بعضیمتمدن  یشورھاکتمام  در هکست یگمنام ن متر از قبر سربازک
 .روند! یارت آن مین، به زین و وافدیه واردکشورھاست کت آن یثیاحترام و سمبل ح

 ن حالیبا اھست!  ن دوین ایب یاریه تفاوت و تضاد بسکھرچند پرواضح است 
اما  ؛میدارشتر سراغ یل بید و فضایآن فوا ین نظر باشد ما برایم: اگر مطلب از اییگو یم

 به چند شرط:
 ف ویث ضعیاحاد یعنیث است (ین احادین اعمال از ایه در اکن آفت را ی: ااوالً 

م تا آن را در نزد یعت ندھیھا را به شر گونه نسبت نیم، و ای) از آن برداریموضوع و جعل
اب بدعت در نزد خدا ملعون و از جھت صرف کجھت ارت ا موھون و خود را ازیدن یعقال

 م.ییھوده متضرر و مغبون ننمایب یاموال در جاھا

 



 ٤١٥    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ھا به فضائلی در دنیا مشھور  تفا به یکی دو تا از این قبور که صاحبان آنکا :ایثان
 ھستند اختصاص دھیم.

نذورات را از  عرض حاجات و نات و صرف اموال وییفات و تزین ھمه تشریا: ثالثا
 م.یابینجات  کآتش شر م تا از ورطه پریھا بردار آن

ساله یا در مواقع مقتضی بر سر مزار اجتماعی  که ھم تر از ھمه این : و مھمرابعا
شکوه تشکیل داده و مراتب جھاد و فداکاری و شخصیت و سزاواری آن مزور را به  با

ی خطباء و مبلغین شایسته و الیق و با استناد به مدارک معتبر تاریخی در مقابل  وسیله
 .)١(به منظور تھییج حس فداکاری در راه خدا تکرار نماییم ھای مختلف حضار با عکس

ه ک ش از آنیب یلیخ یجید و نتایم فواییاقدام نما ین اموریاست اگر به چن یھیبد
و چند سال  یه ما در سکاست  ین مطلبیم برد، و ایاند خواھ ادگزاران دلسوز گفتهیبن

از آن  یز مجملیمختصر نن یدر ا م ویردکشنھاد یپ ÷ینیربال در صحن حسکقبل در 
 .)٢(آمده است

ه در چند سال کتاب کم به متن یپرداز یم و میدھ یان مین جا پایمقدمه را در ھم
قم  یإلھ یات عظمایاز آ یکی یتاب امراء ھستکچاپ در جواب و رد  یقبل آن را برا

ھا و  ینون چند بحث از پنج بحث آن را با تمام سختکه تاک نیم و با ایرده بودکآماده 

راجع به برگزاری اجتماعات باشکوه ساالنه و یا مواقع  /ھایی را که مؤلف  د و یا شرطموار -١
اند و خصوصًا شرط دوم و چھارم آن که خالی از  مقتضی بر سر قبرھای بعضی صالحین، ذکر کرده

اشکال نیست. زیرا این کار، خالف عمل سلف صالح این امت است. و اگر در این کار، خیر و خوبی 
و بعد از آن خلفای راشدین، و ائمۀ اسالم آن را انجام  صای بود، حتما خود رسول خدا  و فایده

نمودند، اما چنین نکردند و ھیچ عملی در این باب  دادند و به آن مردم را تشویق و ترغیب می می
ز ایی در آن نیست. ثانیًا: نفس این کار، ا ھا ثابت نشده است. پس ھیچ خیر و خوبی و فایده از آن

گردد، زیرا اصل و اساس و منشأ  اسباب و وسایلی است که منجر به بدعات، خرافات و شرکیات می
ھای ساخته شده توسط اھل بدعت برای  ھا و ضریح بدعات، خرافات و شرکیات موجود در بارگاه

ات ھا، از ھمین دست  اجتماعات باشکوه بود که به تدریج به شرکی ائمه، اولیا، صالحین و امامزاده
باشد و ھدف  صو خرافات کنونی تبدیل گردید. بناء زیارت قبور، باید مطابق سنت پیامبر اکرم 

َال فَُزوُروَها «... فرمایند:  می صاز آن، یادآوری مرگ و آخرت است. ھمان گونه که رسول اکرم 
َ
أ

ِخَرةَ 
ْ

ُرُ�ْم اآل إِ�ََّها تَُذكِّ
آخرت (مرگ) را به یاد شما ھا را زیارت کنید که آن  قبرستان. «.... »فَ

 (ُمصحح).  ».آورد می
 به بعد ھمین کتاب.  ٤٤٩ر،ک صفحه  -٢
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. متأسفانه دو بحث )١(میا ردهکانه منتشر یمخف باً یھا طبع و تقر ینکارشکھا و  یگرفتار
نون به علت نداشتن وسائل و قدرت چاپ و ک، تا»ارتیبحث ز«و  »تیبحث وال«آن: 

ارت آن را با یبحث ز کنیق مانده است، ایی تعو گر در عقدهیت و موانع دیفقدان امن
م. یگذار یار طالبان حق میپروردگار در اخت ۀبه حول و قو یھمان اسلوب مباحث قبل

 .إال باهللا یقيوما توف

*** 

 قلمداران. ». غالت«و » شفاعت«و » علم غیب«اند از بحث  ھا عبارت این بحث -١

 

                                           



 

 رجال ی هئماضعف روایات زیارت از کتب 

ان یترسا ان ویھودیه مسلمانان با فرق مخالف خود از ک ه پس از آنکست ین یدیترد
و  کگرفتند و در مرز و بوم آنان مقابرالملوان تماس یان و قبطیو گبران و بودائ

ان آمد و در یارت به میز ی دند مسألهیوش و امثال آن را دیورش و دارکپاسارگاد و قبر 
ان ساختمان مقابر و مشاھد بر گور مردگاِن مسلمانان آغاز شد و قافله زوار یزمان عباس

شّد رحال و سفر نمودند. و ا یاز صالحان و اول یا ارت قبور پارهیز یاز راست و چپ برا
بر آسمان  یا ن از ھر گوشه قبهین و زریمیرًا سین و اخین و آجریِگل یھر روز گنبد

ام کردن احک اثر یقت بیقیجعل خبر و در ح یاز خاور و باختر برا یانیبلند شد، و راو
 یھا ث و اخبار را از وعدهیتب احادکو  ،بخش شرع انور سر برآوردند اتیجاندار و ح

را با صد یارت قبر با چند حج و چند عمره و اخیه زک یردند تا جایک گزاف و خالف پر
غمبر، صواب امام یصد ھزار غزوه با پ یحت صد ھزار عمره و صھزار حج با رسول خدا

 .شتر!یه بک.. بل.دیعادل برابر گرد
قبول تر نزد ارباب عقول مورد  شیچه ب ن ماجرا ھرچه باشد آنیا ی زهیعلت و انگ

ه شرح آن ک ث چنانین احادیان ایه تمام راوکثر، بلکه چون اکشود آن است  یواقع م
ث به منظور ین احادیجعل ا اند، نان بودهید یذابان و مفسدان و بکو  انید غالیایب

تاب خدا بوده است تا کابتذال و استھزاء به  عت ویان شریردن بنک ف و سستیتضع
در انجام  یا سستیت و یمعص ه از وقوع درکت را یروح خوف و خش ،نندگان آنکباور

ھمه  نیردن اکرده و به غرور انبارکش زائل یردند از خوک یخود حس م عبادت در
ت یدر معص یامه جرأت و گستاخیوم القی یبرا ...طاعات و زاد و توشه و حسنات

نموده و ع یو به فسق و فجور، وقت و نسل خود را ضا  نندکدا یات پیحضرت خالق البر
وم المعاد ی ی هریرات و حسنات و بذل مال و جان در راه خدا و ذخیآوردن به خ یاز رو

 ند.ینما یخوددار
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شرفت و عظمت اسالم یو پ یترق ی لهیه خود، وسکل الله یسب یو مخصوصا جھاد ف
 یبتکه از آن اگر ذلت و نکمشغول شوند  یبوده است فراموش شود، و در عوض به عمل

 دست ندھد. یتکالجرم عزت و شوب نشود ینص
اند آن  عه گفتهیه مخالفان شک د چنانین موضوع شایغ ایگر از نشر و تبلیو غرض د

ه کخدا  ی ل حج خانهیبد یت فراوان و بیاند از اھم استمداران خواستهیه سکبوده است 
استه کالمقدور  یاست حت ین وسائل ارتباط مسلمانان و اتحاد اسالمیتر از بزرگ یکی
 .شود!

ن صورت انجام داده است به یدتریار خود را به شدکاست ین نقشه و سیھرچه بود ا
ن آرزو و یتر ند بزرگینما یع میو تش یمسلمان یه ادعاک یه امروز در مردمک یطور
ن عمل یه اکاست! و پرواضح است  یو سوگوار یارت قبور وعزادارین عمل، زیتر مھم

ن ید ایعا یگریز دیاج چیغرور و جھل و فقر و احته داشته جز ک یجه روشنینون نتکتا
فه افزوده است ھمان فقرات ین طاید ایه بر معارف و عقاک یزیرده است! و چکملت ن

َاِسَطةَ  اهللاِ يَا َ�ْ�َ «ه امامان را: کز است یز غرورانگیفرآمک
ْ

ِق  انلَّاِظَرَة َو�ََدهُ ابل
ْ
َل َو�ِيَاُب اخلْ

ُْ�ْم وَِحَساُ�ُهْم  ْيُ�مإيِلَ
َ
فر کو  کن عبارات شریرده است و شب و روز اک یمعرف )١(»!َعل

 شان خوانده شود.یه اکمشاھد متبر در
ق یتشو یه براکھا  ن ثوابیه تمام اکثر بلکد خواند اینده خواھیه در سطور آک چنان

و  انیه غالیتب اخبار جمع شده از ناحک ان دریعیش یمحدثان و علما ان ویاز طرف راو
چه باعث  ا و آخرت مسلمانان جعل و وضع شده است. اما آنیو دشمنان دنذابان ک

ه خود از کث ین احادین ایاز جامع یاریه چگونه بسکرت است آن است یتعجب و ح
ه خود دو ک یخ طوسیش مثالً  !؟اند تب خود آوردهکث را در ین احادیاند ا ائمه علم رجال

ننده و کث را غلوین احادیان ایراواز  یاریرده است بسکف یتاب در علم رجال تألک
 یاریام بسکحب األیتاب معروف خود تھذک در ن حالیبا اف شمرده است یذاب و ضعک

 .رده است!کت یذاب رواک انین غالیارت را از ھمیث زیاز احاد

ءٖ ﴿کنید این عبارات را با آیاتی نظیر: مقایسه  -١ ] ٥٢[األنعام:  ﴾َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ

� لَۡو �َۡشُعُرونَ ﴿. »حساب آنان به ھیچ وجه با تو نیست« ٰ َرّ�ِ   ]١١٣[الشعراء:  ﴾١١٣إِۡن ِحَساُ�ُهۡم إِ�َّ َ�َ

 ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم ٢٥إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهۡم إِنَّ ﴿ .»دانستید حسابشان جز با خدایم نیست، اگر می«

 .»گاه حسابشان با ماست سوی ما و آن ھمانا بازگشتشان به« ]٢٦-٢٥[الغاشیة: 
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 یبرا یاحتراز از ابتال به امراض خودشان دستورات یه براکاند  بانینان چون طبیا
ده یما عق !)١(اند صیروب ھمان مرض حریکگاه خود در نشر م آندھند  یض میز مریپرھ
ن غفلت و یبه ھر حال از اآنان را جز خدمت به شریعت نظری نبوده است، اما  هکم یدار

 د غافل بود.یاشتباھشان نبا
طلبًا م. قربة إلی الله ویارت داریه درخصوص زک بحثین مقدمه را با یما ا یبار

ن یما دارد و از چن یه براک یویدن یمعنو یو ضررھا یمادلمرضاته با تمام خسارات 
روشن و  یم تا خود با عقلینک یقت میم طالبان حق و حقیتقد ،رود یانتظار م یجھاد
رفت در نشر و اشاعه آن یر بدان بنگرند، اگر عقل و وجدانش آن را پذیبص یچشم

م و به شاھراه اسالم ین حق را نجات دھین خرافات، طالبیم از اید بتوانیوشند تا شاکب
د ما یاز آن عا یجه ثوابیم و در نتیا و آخرت در آن است برسانیه سعادت دنکح یصح

ت به حفظ و حراست یه عالوه بر تبعک یعتین خود را نسبت به شریگردد، و گرنه ما د
 م.یا ردهکفه یم به قدر مقدور ادا نموده و انجام وظیز مأموریآن ن

رِ�ُد إِ�َّ ﴿
ُ
ِ  ٱۡسَتَطۡعُتۚ َما  ٱۡ�ِۡصَ�ٰحَ إِۡن أ  ب

ِ َوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ   .)٢(﴾ٱ�َّ

كايف وكامل الزيارة ومن ال حيرضه الفقيه عه (یتب شکه در ک یثیان احادیاز راو یتعداد

ل است یبه قرار ذ ییب حروف ھجایارت آمده است به ترتی) در باب زوهتذيب األحكام
ا ظھور آن ین نداشته و ید یبا مبان یچندان مخالفتھا  ه گفتار آنک یمگر افراد نادر

 ن نگرفته است.یقیث از طرف آنان ارزش یاحاد
  

در امم بدوی قبل از اسالم که آنیمیزم شیوع داشت، و ھنوز ھم شایع است، آنان معتقد بودند که  -١
آمد و تملق و چاپلوسی زندگان خوشنود می شوند و از ارواح رؤساء وبزرگان قبیله از خوش 

وفاداری و خلوص ممنون می گردند، از اینرو باید ھمواره به یاد آنان بود، تا جلب رضایتشان شود. 
پیمایند تا  ائل قبل از مرگ مراحل کمال را میضھای نیمه تاریخی قھرمانی بعضی از ف در اسطوره

 تاریخ جامع ادیان و سایر کتب ملل و نحل). یابند. (خالصه از جنبه الوھیت می
 .»خواھم، و توفیق من جز به (فضل) الله نیست نمی -تا آنجا که توانای دارم -من جز اصالح؛ « -٢

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٢٠

 ان: یاور یاسام۴
 بن ھالل عبرتایی احمد -۱ علی بن فضال -۲۳
 بکر بن صالح -۲ عمرو بن ثابت  -۲۴
 جعفر بن محمد بن مالک -۳ قاسم بن یحیی -۲۵
 حسن بن عبد الله القمی  -۴ محمد بن ارومه  -۲۶
 حسن بن علی بن ابی حمزه  -۵ محمد بن اسلم -۲۷
 حسن بن علی بن ابی عثمان  -۶ محمد بن جمھور  -۲۸
 حسن بن علی بن زکریا  -۷ ون محمد بن حسن بن شّم  -۲۹
 حسین بن عبد الله  -۸ محمد بن سلیمان الدیلمی  -۳۰
 حسین بن مختار  -۹ محمد بن سنان  -۳۱
 حسین بن یزید النخعی  -۱۰ محمد بن صدقه -۳۲
 خیبری بن علی الطحان  -۱۱ محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی  -۳۳
 داوود بن کثیر الرقی  -۱۲ محمد بن فضیل -۳۴
 سلمه بن الخطاب  -۱۳ محمد بن موسی الھمدانی -۳۵
 سھل بن زیاد -۱۴ معلی بن محمد البصری  -۳۶
 سیف بن عمیره -۱۵ مفضل بن صالح  -۳۷
 صالح بن عقبه  -۱۶ مفضل بن عمر  -۳۸
 عبد الرحمن بن کثیر  -۱۷ موسی بن سعدان  -۳۹
 عبد الله بن عبد الرحمن االصم  -۱۸ یونس بن ظبیان  -۴۰
 عبد الله بن القاسم الحضرمی -۱۹ موسی بن عمران النخعی  -۴۱

 عبد الله بن میمون القداح -۲۰  *سلیمان بن عمرو النخعی -۴۲

 عثمان بن عیسی  -۲۱  *صالح النیلی -۴۳

 علی بن حسان  -۲۲ )1(*منذر بن جارود -۴۴

استاد قلمدران نام این سه راوی را در ردیف روات احادیث زیارت آورده ولی معرفی آنان در کتاب  -١
 سلیمان بن عمرو النخعیبوده اند.  ÷عاصرین امام صادق از قلم افتاده است. دو راوی اول از م

اند!  دانند. وی از بس دروغ گفته او را کذاب النخع لقب داده را علمای رجال بسیار ضعیف می
رجال نجاشی ضعیف شمرده شده است. ١٠١نیز در صفحه  صالح بن الحکم  النیلی األحول

گوید که:  جلد سوم تنقیح المقال می ٢٤٨نیز ممقانی در صفحه  منذر بن جارود العبدیدرباره 
 ای نیست. (برقعی). به ھر حال در ضعیف بودن منذر ھیچ شک وشبھه

 

                                           



 ٤٢١    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

شتر در باب یث و بیست حدیاز آنان تا ب یا ث و پارهیحد یکان، ین راویاز ا یا پاره
 اند. ردهکت یروا ‡تیواسطه از ائمه اھل ب یا بیارت و ثواب آن با واسطه یز

تب کشان را از یاز ا یکنان، سابقه و ترجمه حال ھریا یب اسامیما به ترت کنیا
به نظر  یو عالمه حل یو غضائر یخ طوسیو ش ینجاش :عه چون رجالیمعتبر رجال ش
ارت و ینان در خصوص زیه اک یثیاز احاد یا م و پارهیرسان یجو م قتیخوانندگان حق
ه ک یا شخصیه آکم تا خود انصاف دھند ینگار یاند ھمراه ترجمه آن م ثواب آن آورده

 احادیثی از چنین نیتواند به استناد چن یامت دارد میمان به خدا و رسول و روز قیا
و نه در سنت  یتاب خدا از آن خبرکه نه در کرا  یمطمئن و مغرور شده و عمل یانیراو

ارات و ن عبادات انجام داده و عبیتر است به عنوان بزرگ یاز آن اثر صرسول الله
و  ینیوکت تیو حجت در وال کھا آمده است مدر ارتنامهین زیه در اکز یفرآمک یفقرات

خ جھان یه در تارکرا  یل موجودات بشمارد و ملتکبر  ‡ت ائمهیمکتصرف و حا
ن (از یتر گونه القاءات شوم به صورت منحط نیجه ایاند در نت ن ملل جھان بودهیتر یراق

 امروز درآورد؟  یاین و دنیث دیعالم از حن ملل یتر لیانحطاط) و ذل

 ارتیث زین رجال احادیاول یهجایبنا به ترتیب حروف 
حال او در متن بحث آمده  ی ن چون ترجمهیکاست، ل ییاحمد ابن ھالل عبرتا -۱
ه را به متن یم و بقینمای یاشاره م ب، یر نام او از لحاظ ترتکجا فقط به ذ نی. در ا)١(است

 م.ینک یبحث إحاله م
جا  ه شرح حال او در متن بحث آمده است لذا به آنک، یر بن صالح الرازکب -۲

 .)٢(شود یإحاله م
(غض) جعفر بن محمد بن  ۲/۴۲مجمع الرجال الف:  :کجعفر بن محمد بن مال  -٣

كذاب، مرتوك احلديث مجلة، وكان يف مذهبه ارتفاع ويروي عن شاپور،  بن عیسی بنک مال

 .عيوب الضعفاء جمتمعةٌ فيه!الضعفاء واملجاهيل وكل 
ار دروغگو و یاست بس یمرد کجعفر بن محمد بن مالد: یفرما یم یمرحوم عضائر

است و در مذھب او ارتفاع و غلو است، به عالوه از ضعفاء و  کاو مترو یھا ثیھمه حد
 وب ضعفاء در او جمع شده است.یند، و تمام عک ت مییمجھوالن روا

 ھمین کتاب.  ٤٨٤ر.ک صفحه  -١
 ھمین کتاب.  ٤٦٠ر.ک صفحه  -٢

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٢٢

شمارد به عالوه  یاو م ی ن صفات زشت را دربارهیم، ھ۹۴ص  ی: در رجال نجاشب
 ».وسمعت من قال كان أيضاً فاسد الـمذهب والرواية«د: یفرما یم

 داند. می» فاسد المذھب والروایة«جناب ایشان او را یعنی: 
ھم  یةشمارد فاسد المذھب والروا یاو م بر یه عضائرک یعالوه برصفات زشت یعنی

 .ھست!
رده و کرار کرا ت یو غضائر ینجاش یھا ن گفتهیھم ۲۱۰ص  یحل عالمه : رجالج

 » عندي يف حديثه توقف وال أعمل بروايته«د: یفرما یسر انجام م
 .»نمک یت او عمل نمیرده و به رواکث او توقف یمن در حد«یعنی: 

 :یحسن بن عبدالله القم -۴
بن حسن  ۲۱۲و خالصه عالمه ص  ۱/۲۸۸ح المقال ین شخص را بنابه نقل تنقیا

 ه متھم به غلو است.کاند  دالله گفتهیعبدالله با حسن بن عب
 : یحمزه البطائن یبن اب یحسن بن عل -٥

 ».إنه كان من وجوه الواقفة، ال أستحلُّ روايته«: ۲۸ص  ی/ رجال نجاشأ

بودند  ÷ر امامت حضرت رضا و ائمه بعد از اوکه منکاز بزرگان واقفه است  یو -
 شمارد. یرا حالل نم یت از حسن به علیروا یه جناب نجاشک یبه طور
ال «: ۲/۱۲۱ ی/ مجمع الرجال قھپائب حممد بن مسعود قال: سألت عيل بن احلسن الفضّ

ابٌ ملعونٌ   ».عن احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني؟ فقال: كذَّ
ه بود یه خود از فطحکبن فضال  یه: از علکد یگو یمحمد بن مسعود م«یعنی: 

ار یگفت: او بس یدم، علیپرس یحمزه بطائن یبن اب یبن عل درباره احوال حسن
 !»است یملعون یدروغگو

احلسن بن عيل بن أيب محزة البطائني موىل األنصار «درباره او فرموده است:  ی/ غضائرج

 ».أبو حممد واقفيّ بن واقفيّ ضعيف يف نفسه
ف یاست و خود به خود ضع یفرزند واقف یحمزه واقف یبن اب یحسن بن علیعنی: 

 است.
حكى يل «ند: ک مراتب باال را آورده و اضافه می ۹۲ص  ی/ در نقد الرجال تفرشد

 ».أبواحلسن محدويه ابن نصري عن بعض أشياخه أنه قال: احلسن بن عيل بن أيب محزة رجلُ سوءٍ 

 



 ٤٢٣    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

 .»است یحمزه مرد بد یبن أب یعل یحسن ب«یعنی: 
ه کد یبخوان» هیابن قولو«اره یامل الزک ذاب ملعون درکن یث را از این احادیا کنیا

 عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا عيل بن أيب محزة عن «سد: ینو یتاب مکآن  ۱۱۹در ص 

 غرباً  سبعني ألف ملك يصلون عليه كل يوم شعثاً  تبارك وتعاىل باحلسني  اهللاُ  لَ كَ وَ  :قال

كذا [افعل هبم وافعل هبم  هؤالء زوار احلسني  !ويدعون ملن زاره ويقولون يا رب

 ».]وكذا

 ÷ر از حضرت صادقیبص یذاب ملعون از أبکحمزه  یبن أب ین علیا«: یعنی
ه آن حضرت فرموده است: خدا ھفتاد ھزار فرشته بر قبر کرده است کت یروا

شدن  شتهکمو و غبارآلود از روز  دهیه ھر روز به صورت ژولکگمارده است  ÷نیحس
ه آن ک یسکفرستند و به  یند بر او صلوات مکام یه قائم، قک یآن حضرت تا روز

اند به  نینان زائران حسیند: پروردگارا ایگو ینند و مک ند دعا میکارت یحضرت را ز
 .»نکن و چنان یشان چنیا

جا  ن صورت در آنیچه فرشتگان را به ا یم براکیح ین خدایداند ا ینم یسک
زه و کیدارد؟ مگر پا یا دهیمو و غبارآلودبودن فرشتگان چه فا دهیژول گمارده است،

 رد؟ک یتوان عزادار ینم کا با سر و وضع مناسب و پایدارد؟ آ یبیبودن ع مرتب
عن حسني بن حممد بن عبدالكريم  ةعن حسن بن عيل بن أيب محز«تاب: کآن  ۱۵۳در ص 

انقلبت من عند قرب الـحسني ناداك ذا إعن مفضل بن عمر عن جابر اجلعفي يف حديث طويل ف

وهو يقول لك أهيا العبد قد غنمت  ÷سمعت مقالته ألقمت عمرك عند قرب احلسني مناد لو

 ».وسلمت قد غفر لك ما سلف فاستأنف العمل
ه در کم یرکحمزه از حسن بن محمد بن عبدال یبن أب ین حسن بن علی: ھمیعنی

ه خود از رجال بدنام است از جابر ک ست از مفضل بن عمرین یتب رجال از او نامک
ث یدر حد ÷ه حضرت صادقکند ک یت میست روایز خوشنام نیه او نک یجعف

ه کند کتو را ندا  یا نندهکندا یبرگرد ÷نیه از نزد قبر حسک نیفرمود: ھم یطوالن
. او یردک ین اقامت میدر تمام عمر خود در نزد قبر حس یدیشن یاگر گفتار او را م

، گناھان گذشته تو یو سالم ماند یردکمت یه غنک یبنده خدا راست ید: ایگو یم
 .ر!ین عمل را از سر بگیده شد ایآمرز
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ت یدر معص یمغروران را به گستاخطرف  یک ه ازکث است یگونه احاد نیا ،یآر
 یسو شوند، و از یب مکارت مرتید ثواب زیرا به ام یرکمن دھد و ھر یجرأت م یإلھ
نند و ک ن راه مصرف مییگران را در اید دست خود و ھا تومان رنج ونیلیم یگر سالید
 د.ییفرما می ه مالحظهکن وضع است یاش ھم جهینت

 عثمان: یبن اب یحسن بن عل -۶
عثمان السجاده،  یسد: حسن بن ابینو می ۴۲۰و  ۴۱۳ص یخ طوسیدر رجال ش /أ
 ننده.کغلو

احلسن بن عيل بن أيب «د: یفرما یم ی، غضائر۲/۱۲۴ ج ی/ در مجمع الرجال قھپایب

بن  یحسن بن عل .»عثامن أبو حممد امللقب بسجادة يف عداد القميني ضعيف ويف مذهبه ارتفاع
ف است و در یان قم بوده و ضعیه ملقب به سجاده است در عداد غالکعثمان  یاب

 مذھب او ارتفاع و غلو است.
فه أبو حممد كويف ضعّ  ةديب عثامن الـملقب بسجاأحسن بن « ۴۸ص  ی/ رجال نجاشج

 اند. ف شمردهیان) او را ضعیعیما (ش یعلما »صحابناأ

قال أبو عمرو... السجادة لعنه اهللا «سد: ینو یربال مکچاپ  ۴۷۸ص  یشک/ رجال د

 ».ولعنه الالعنون واملالئكة أمجعون
ند و کن سجاده را خدا لعنت یفرموده است: ا یشکمرو صاحب رجال أبوعَ « :یعنی

 .»نندک شنندگان و ھمه فرشتگان لعنتک تمام لعنت
ه إن شاءالله ک» ن بن عبداللهیحس«گرش، یق دیرف ین بدبخت ملعون به ھمراھیا۵

ث سراسر ین حدیاره ایامل الزک ۱۳۲در صفحه  )١(بت مآلش خواھد آمدکشرح حال ن
حسني بن عبداهللا عن حسن بن عيل بن عن : «اند ردهکت یگر روایدیکز را از یاغراق و غلوآم

يب فاخته، قال: قال أيب سعيد عن حسني بن ثور بن أثامن عن عبداجلبار النهاوندي عن أيب ع

عيل صلوات اهللا عليهام إن من خرج من منزله يريد زيارة قرب حسني بن  ،يا حسني: ÷أبوعبداهللا

ي عنه سيئة حتكان ما ى إذا صار يف الـحائر كتب اهللا من شياً كتب اهللا له بكل خطوة حسنة وحمُ

كتبه اهللا من الفائزين الـمصلحني (الـمفلحني الـمنجحني) الـمنتجبني حتى إذا قىض مناسكه 

 معرفی شده است.  ٨ھمین کتاب، وی با شماره  ٤٢٥ر.ک صفحه  -١
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يقرئك السالم ويقول لك استأنف  صحتى إذا أراد االنرصاف أتاه ملكٌ فقال إن رسول اهللا 

رَ لك ما مىض فِ  !!».العمل فقد غُ

ه از منزل خود ک یسکن (بن ثور) یحس یفرمود: ا ÷حضرت صادق« یعنی:
اده برود خدا به ھر یرا داشته باشد اگر پ ین بن علیارت قبر حسیرون شود و قصد زیب

ه وارد حائر شود ک ید تا ھنگامیاز او را محو نما ینوشته و گناھ یا او حسنه یبرا یگام
) ١(که مناسکگاه  سد تا آنیستگان بنویروزان) شاین (رستگاران و پیخدا او را از مصلح

 یا ند فرشتهکه قصد انصراف کن یسد، ھمین بنویخود را به جا آورد خدا او را از فائز
ر ید عمل خود را از سر گیفرما یتو را سالم فرستاده م ص د رسول خدایگو یآمده و م

 .»!ده شدیه گناھان گذشته تو آمرزک
است، اگر  ین بدنامیبد تب رجالکدر  یه ھرگاه مردکن است یتعجب ما از ا

ده یچه مربوط به عق ه آنکن است یم حق اینکرا رد  یت رجل بدنامیم روایبخواھ
ن یبارد مطرود شود، پس چرا مسؤول یه روح غلو از آن مکث یل احادین قبیاوست و ا

ه روح کث است ین احادین چنیاند؟ مگر نه ا ھمت نگماشته ین عملیعت به چنیشر
در انجام  یت و سستیت در معصأشته و آنان را به جرکت را در افراد یخوف و خش

ن ھزار حسنه در نامه عمل زائر ثبت و یارت چندیز یکه کد ینما یام مغرور مکاح
باشد اقدام  یمتیافتن بدان به ھر قی دست یند فلذا براک یئه را محو مین ھزار سیچند

 ام آزاد گردد؟کر احید سایند تا از قک یم
بن  ین بن علیا حسی ایرکبن ز یحسن بن علارت یث زیاز رجال احادگر ید -۷

 اند: ردهک ین معرفیتب رجال چنکن شخص را در یھا) است. ا ا (به اختالف نسخهیرکز
حسني بن عيل بن زكريا بن « فرموده است: ۲/۱۹۰» مجمع الرجال«در  ی/ غضائرأ

 ».صالح زفر العدوي أبو سعيد ضعيف جداّ كذاب
 .»ار دروغگو استیف و بسیضع یلیخ.. .ا بن صالحیرکبن ز ین بن علیحس«یعنی: 

رده کده مذمت یوھکن صفات نیز او را به ھمین ۲۱۷ص  ی/ رجال عالمه حلب
 است.

» مناسک«خوانده درحالی که لفظ » مناسک«را  ÷در این حدیث جعلی زیارت قبر امام -١
 دارد و یا عباراتی که خدا و رسول امر کرده باشند. (برقعی)» حج«اختصاص به اعمال 

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٢٦

عثمان  یبن أب یه در ضمن شرح حال حسن بن علک: الله ن بن عبدیحس -۸
 :اند ردهکن وصف یتب رجال چنکرا در  یو )١(از او برده شده ینام

احلسني بن عبد اهللا السعدي أبو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن «: ۲۱۶ص  ی/ رجال عالمه حلأ۶

ي بالغلو مِ  .»سهل ممن طعنوا عليه ورُ
او طعن زده و او را به غلو نسبت  ه برکاست  یسانکن بن عبدالله از یحس«
 ».اند داده

جَ من قُم يف وقت كانوا إن احلسني بن عبد « ۴۳۲ص  یشک/ رجال ب رِ اهللا القميّ أُخْ

جون من اهتموه بالغلو رِ  ».خيُ
از قم از  انیه او را ھنگام اخراج غالکاست  یسک ین بن عبدالله قمیحس«یعنی: 

 .!»رون راندندیشھر ب
 یواقف یخ طوسیاو را از قول ش ۱/۳۴۳ح المقال ی: تنقن بن مختاریحس -۹

 یز او را واقفیه مخصوص حال ضعفاء است نک شمارد و در قسمت دوم رجال عالمه یم
 شمارد. یاو را از ضعفاء م» زهیوج«در  یخ بھایین شیچن داند و ھم می

قال قوم « ه:کآورده است  یمجمع الرجال از قول نجاش :ید النخعیزین بن یحس -۱۰

 .ننده شده است!کغلو او در آخر عمر، یعنی:  ».من القميني أنه غال يف آخر عمره
فرموده است:  ۲۷۵/ص۲مجمع الرجال  یغضائر الطحان: یبن عل یبریخ -۱۱

خيربي بن عيل بن الطحان ضعيف الـحديث غال الـمذهب كان يصحب يونس بن الظبيان «

تُ إىل حديثه ÷ويكثر الروايات عنه وله كتاب عن أيب عبد اهللا تَفَ لْ  ». ال يُ
است، او ننده مذھب کث و غلویف الحدیوفه و ضعکاز مردم  یبریخ«یعنی: 

ان است. و از یان و دروغگوین غالیه از بدترکان است یونس بن ظبین و صاحب یھمنش
است به نقل از حضرت  یثیتاب حدک یدارا یند وک یار نقل میات بسیاو روا
 .»ردکد اعتناءیث او نبایاما به حد ÷صادق
در ه کند ک یده مذمت میوھکن صفات نیز او را به ھمین ۱۱۸ص  یرجال نجاش در و

 مذھب او ارتفاع و غلو است.

 معرفی شده است. ٦با شماره  ٤٢٣حسن در صفحه  -١

 

                                           



 ٤٢٧    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ن یث او ایاز احاد یکیارت دارد. یچند در موضوع ز یثیننده احادکن بدبخت غلویا
...عن اخليربی : «۱۴۷ص » کامل الزیارة« تابکه در کذب و غلو است کث سراسر یحد

بشط  ÷من زار قرب أيب عبد اهللا: قال ÷احلسن الرضا یعن أب یعن احلسني بن حممد القم

 ».الفرات كمن زار اهللا يف عرشه

ارت یرا در شط فرات ز ÷نیه قبر حسک یسکفرمود:  ÷حضرت رضا«یعنی: 
 .»!رده استکارت یه خدا را در عرش زکاست  یسکند چون ک

ث ین حدیه اکعجب است  )١(چون خدا و فرات، چون عرش است ÷نیحس ،یآر
 آورده است. ۶/۴۶» امکب األحیتھذ«ز در ین یخ طوسین سند شیرا با ھم

جا رجوع  ور است بدانک: شرح حال او در متن بحث مذیر الرقیثکداوود بن  -۱۲
 .)٢(شود

ارة یامل الزک«ث در یست حدیش از بی: از سلمه بن الخطاب ببن الخطاب هسلم -۱۳
 ترجمه او: کنیت شده است ایروا» امکب االحیو تھذ
اوستاين أبو حممد من سواد سلمة بن الـخطاب الرب« :۱۵۲ص  ی/ مجمع الرجال غضائرأ

 ».الري ضعيف

سلمة بن اخلطاب أبو الفضل الرباوستاين األيرقاين قرية من «: ۱۴۲، صی/ رجال نجاشب

 ».سواد الري كان ضعيفاً يف حديثه
 ف شمرده است.یضع ،ثیاو را در حد ینجاش و یه ھر دو بزرگوار: غضائرک
گر ین دیدانسته است. ھمچنث یف الحدیز او را ضعین ۲۲۷/ رجال عالمه ص ج

 تب معتبر رجال.ک
بت مآل او در متن بحث کز ترجمه حال نین شخص نی: ایاد االدمیسھل بن ز -۱۴

 .)٣(آمده است

َ�ٓ إِنَُّهۥ بُِ�ّلِ ﴿اند که فرق عرش خدا از نظر احاطه با زمین چیست؟  اینان ھرگز خود نیندیشیده -١
َ
�

ِي�  ءٖ �ُّ گاه باشید که خداوند بر ھمه چیز احاطه دارد«] ٥٤[فصلت:  ﴾٥٤َ�ۡ و آیا تشبیه و  »آ
 (برقعی) مقایسه امام حسین با خدا و شط فرات با عرش إلھی جز مقایسه غلو است؟!

 ھمین کتاب. ٤٦١ر.ک ص  -٢
 ھمین کتاب.  ٤٧٢ر.ک ص  -٣

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٢٨

ح یو بنابه نقل تنق» شف الرموزک«ن شخص به فرموده مؤلف ی: ارهیف بن عمیس -۱۵
 المقال مطعون و ملعون است.

 »ارةیامل الزک«و » بیتھذ«ارت در یدرموضوع زن بدبخت ی: از اصالح بن عقبه -۱۶ 
 ترجمه حال او: کنیار آمده است. ایث بسیاحاد

صالح بن عقبة بن «درباره او فرموده است:  یغضائر ۲۰۶ص  ۳/ مجمع الرجال جأ

اب، ، رو عن أيب عبد اهللا صقيس بن سمعان رحية موىل رسول اهللا  ، كذّ ، غالٍ

ت إليه! ال لتَفَ  ».يُ
 .!»د به او اعتناء نمودیه نباکذاب است کننده و ھم کھم غلو یو«: یعنی

 رار شده است.کن عبارات تین ھمیع یقسم الثان ۲۳۰/ در رجال عالمه ص ب
د: یفرما ین جمالت میر ھمکبه نقل از ابن داوود با ذ ۹۳ص  ۲ح المقال جی/ تنقج

، كذاب،« ب إىل ابن الغضائري أنه قال: ليس حديثه بيشء، غالٍ ثش به یحد ».كثري املناكري ونُسِ
ث منکر یحد یعنیر است کیر المنایثکننده است و دروغگو و کارزد، او ھم غلو یچ نمیھ
 کرده است. یت میاد روایز

آمده است از او  ۱۰۴صفحه » ارةیامل الزک«ه در کانه را ین تحفه غالیا کنیا
يا أبا  :عن صالح بن عقبة عن أيب هارون املكفوف قال قال أبو عبد اهللا «...  د:یبشنو

 -يعني بالرقة-فأنشدته فبكى فقال أنشدين كام تنشدون  :قال ،أنشدين يف احلسني  !هارون

ثِ : فأنشدته :قال دَ ىل جَ رْ عَ رُ كيَّـــــة [القرب] امْ هِ الزَّ ظُمِ ــلْ ألعْ ــقُ  ...احلسيــــن * فَ

وسمعت البكاء من خلف  ،ثم قال زدين قال فأنشدته القصيدة األخر قال فبكىفبكى  :قال

 فبكى وأبكى عرشاً  شعراً  من أنشد يف احلسني  !با هارونأيا  :فلام فرغت قال يل :قال ،السرت

ومن أنشد يف  ،كتبت له اجلنة فبكى وأبكى مخسةً  ومن أنشد يف احلسني شعراً  ،كتبت له اجلنة

عنده فخرج من عينه  ÷ومن ذكر احلسني  ،كتبت هلام اجلنة فبكى وأبكى واحداً  احلسني شعراً 

 ». ...من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه عىل اهللا ومل يرض له بدون اجلنة ]عينيه[
ن أبوھارون را یند، ھمک ت مییفوف رواکصالح بن عقبه از أبوھارون م«یعنی: 

ه کنند ک می ین معرفیچن ۲۶۷ص  یالمه حلو خالصه ع ینکفصل ال» تنقیح الـمقال«
»! وي فيه طعنٌ عظيمٌ ه کد: یگو ین شخص بدنام میاند ا ردهکم وارد یطعن عظ یبر و »رُ

 



 ٤٢٩    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

، یبسرا ین شعریه امام حسیأبا ھارون در مرث یبه من فرمود: ا ÷حضرت صادق
ثِ [القرب] احلسيــــن« ده:یمن قص دَ ىل جَ رْ عَ رُ رد، که یحضرت گررا تا آخر سرودم. و آن  »امْ

 یست و من صدایباز حضرت گر گر سرودم، ید یا دهین، من قصکاده یز :گاه فرمود آن
 یدم، چون فارغ شدم، حضرت فرمود: ایشن (حرم حضرت) ه را از پشت پردهیگر

ند و ده نفر را که یه خود گرکد یبگو ین شعریحس ۀیه در مرثک یسک ،أبوھارون
ند و پنج نفر که ید و گریبسرا یه شعرک یسکشود و  یاو نوشته م یبھشت برا اند، یبگر

، و کسی که شعری بگوید و خود بگرید و یک شود یاو نوشته م یاند بھشت برایرا بگر
ر شود و کن در نزد او ذیه نام حسک یسکو  نفر را بگریاند، بھشت برای او نوشته شود،

ن یه حدأقل آن، اکاست  بتراود ثواب آن بر خدا کاز چشمان او به اندازه بال مگس اش
 .»شود ینم یاو راض یمتر از بھشت براکه به کاست 
 ین جنیاطیو الھام ش یبه وح ین انسیاطین شیه از اکھاست  گونه افسانه نیا یآر

تاب و بدون عقل و ک حساب و یب ھا یبعضگاه  شود، آن یروز القاء م بر مردم ما شب و
چ وجه اصالح آنان یگر به ھیه دکند یآ یفاسد بار م ت و گستاخ ویشعور و انسان

از  یعنیشدند  ید اصالح میه باکاند  فاسد شده یرا از ھمان راھیز، باشد ینم ریپذ انکام
 شود. ین آن نمیجانش یزیگر چیه چون فاسد شد دکن و ھمان است یراه د

ار یث بسیر است احادینظ یفر و غلو بکه در کر کیر المنایثکذاب کننده کن غلویاز ا
 : ۱۶۹ص » ارةیامل الزک«تب اخبار از ھر قسم آمده است. اما در کدر 

عرف أربام فاتني الـحج ف :÷، عن بشري الدهان قال: قلت أليب عبد اهللاةعن صالح بن عقب«

قرب الـحسني عارفاً بحقه غري يوم عيد  تىمن أ !فقال: أحسنت يا بشري ÷عند قرب الـحسني

كتب اهللا له عرش من حجة وعرشة من عمرة مربورات ومتقبالت وعرش من غزوة مع نبي مرسل 

من مام عدل وإمائة عمرة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو  له ومن أتاه يوم عيد كتب ،مام عدلإو

مام عدل إغزوة مع نبي مرسل وألف كتب اهللا له ألف حج وألف عمرة متقبالت و ةأتاه يوم عرف

إن  ،شبه الـمغضب ثم قال: يا بشري فنظر إيلَّ  :قال ؟قال: فقلت له وكيف يل بمثل الـموقف

ه إليه كتب اهللا له بكل يوم عرفة واغتسل يف الفرات ثم توجّ  ÷الـمؤمن إذا أتى قرب الـحسني

 ».خطوة حجة بمناسكها وال أعلم إال قال وعمرة؟!

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٣٠

 ÷ه من به حضرت صادقکند ک یت میرالدھان روایقبه از بشصالح بن ع«یعنی: 
شود و من عرفه را در نزد قبر امام  یه حج از من فوت مکشود  یه بسا مکردم کعرض 

ه به ک یسکر، یبش یا ینک یم یکار نکبردم، حضرت فرمود:  یبه سر م ÷نیحس
د باشد، خدا یر از روز عیعارف به حق آنحضرت باشد اگر غ د ویاین بیارت قبر حسیز

غمبر مرسل و یامبر) با پیو و ده غزوه (جھاد با پیکاو ثواب ده حج و ده عمره ن یبرا
او صد حج و صد عمره مقبول  ید برایاید بیه در روز عک یسکسد، اما ینو یامام عادل م

ه در روز عرفه ک یسکسد، اما ینو یغمبر مرسل و امام عدل میپ یو صد جھاد به ھمراھ
غمبر مرسل و یاو ثواب ھزار حج و ھزار عمره مقبوله و ھزار جھاد با پ یبراد خدا یایب

من ثواب موقف عرفه  یردم چگونه براکد: عرض یگو یر میبش سد، ینو یامام عادل م
ست و ین شده بود به من نگریه خشمگک ینوشته خواھد شد؟ آن حضرت در حال

د و در فرات یایب ÷نیحس ارت قبریه مؤمن روز عرفه به زکن یر ھمیبش یفرمود: ا
ثواب حج با  یاو به ھر قدم یگاه متوجه مرقد آن حضرت شود خدا برا ند آنکغسل 

 .!»ا نهیدانم حضرت عمره ھم فرمود  ید نمیگو یر میبش سد، ینو یآن م کتمام مناس
 که با شرکرا  یثین حدیامت دارد، چنیمان به خدا و رسول و روز قیه اک یسکا یآ

جز  یثین حدیند؟ و از چنک ھرگز باور می یذابکن یندارد از چن چندان ی فاصله
ه ک ین عملیتفاء به چنکو ا یبخش اسالم اتیام حکبه اح یانگار و سھل ییاعتنا یب

 .د؟!یآ ست چه برمیین یف اوامر الھیھرگز در رد
ن صالح بن عقبه است یز ھمیاز روات آن ن یکیه کارت عاشوراست یتر ز از ھمه مھم

ره یف بن عمیذابان است از سکان و یز از غالیه خود نک یالھمدان یبن موس ه محمدک
» ارةیامل الزک« ۱۷۴ه در ص کند ک یت میمطعون و ملعون از صالح بن عقبه روا یواقف

رساند  یم ÷و او به حضرت باقر یجھم کمال هه سند را صالح بن عقبه بکنقل شده 
يوم عاشوراء من املحرم حتى يظل عنده باكياً لقيَ اهللاَ تعاىل  ÷من زار احلسني «ه فرمود: ک

يوم القيامة بثواب ألفي ألف [ألف] حجة وألفي [ألف] ألف عمرة وألفي ألف غزوة وثواب كل 

ومع األئمة الراشدين  صحجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول اهللا 

 ».صلوات اهللا عليهم أمجعني!

ند با کارت ین را در روز عاشوراء زیه حسک یسکفرمود:  ÷اقرحضرت ب« یعنی:
ه ثواب کامبر) یون غزوه (جھاد با پیلیون عمره و دو میلیون حج و دو میلیثواب دو م
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ه با کاست  یسک ی چون ثواب حج و عمره و غزوه یا ھر حج و عمره و غزوه
 .!»انجام داده باشد ‡نیو ائمه راشد صخدا رسول
توان انجام داد  یت از دور ھم مین روایه به موجب ھمکن عمل یاه با کد ینیب یم

ذب بر خدا و رسول و ائمه کن یا ایماند! آ ینم یام باقکر احیسا یبرا یگر آبرو و ارزشید
ا یباشد؟ آ یاست نم که برادر شرکت خود نشانه غلو ین روایا ھمیست؟ آین ‡یھد
ون یلیه در عمر خود دو مکن بوده است کمم یو صالح یو امام یغمبریچ پیھ یبرا

ا امام انجام دھد؟ ثواب آن تنھا در یغمبر یون جھاد با پیلیون عمره و دو میلیحج و دو م
ا ین عاشورا باشد چگونه است؟ آیشود و اگر چند یم یب فردیارت عاشورا نصیز یک
در عمر دام کھر ÷یغمبر خدا و ائمه ھدیست؟ پین خدا نیبا د یباز یا ن افسانهیچن

 .ن ھمه!یارت ایز یکست حج به جا آوردند و زائر با یثر تا بکا حج و حد یکخود 
بن حسان  یضمن ترجمه حال عل ۱۸۹ص  ی: رجال نجاشریثکعبدالرحمن بن  -۷۱۷

عبد الرمحن بن كثري «سد: ینو می ندک یت میر روایثکخود عبدالرحمن بن  یه از عموک

در مجمع  ی. و غضائر»ضعيف جداً ذكره بعض أصحابنا يف الغالة فاسد اإلعتقاد اهلاشمي

الرمحن ابن  روي عن عمه عبد«د: یفرما یبن حسان م یدر شرح حال عل ۱۷۶الرجال ص

 یف است). و رجال حلیننده و ضعکر غلویثکعبدالرحمن بن  یعنی( ».ضعيف كثري غالٍ 

فهو «فرموده است:  ید مسعودیگو یمرده و کرا نقل  یو نجاش یقول غضائر ۲۳۳ص

 مذھب است. یذاب و واقفکعبدالرحمن  .»كذاب وهو واقفي
امل ک«ث یاز احاد یاریه بسکن شخص یا رحمن األصم:لعبدالله بن عبدا -۱۸

 ن است:یتب رجال چنکت شده است ترجمه حالش در یاز طرف او روا» ارةیالز
الرمحن األصم الـمسمى برصي ضعيف غال عبد اهللا بن عبد « ۱۶۱ص  ی/ رجال نجاشأ

ننده بود، کف و غلویعبدالله بن عبدالرحمن األصم ضع« ».ليس بيشء وله كتاب الـمزار!
ث یه در احادکالطائالت  ھمین :یعنی، (»تاب مزار استکندارد، و او را  یچ ازرشیھ
 ارت آورده است!).یز

عبد اهللا بن عبد «است:  درباره او فرموده ۲۵ص  ۴مجمع الرجال ج در ی/ غضائرب

الرمحن األصم الـمسمى برصي ضعيف مرتفع القول وله كتاب يف الزيارات مايدل عىل خبث 

 ».عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البرصة
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عبد اهللا بن عبد الرمحن األصم برصي ضعيف «، القسم الثاني: ۲۳۸رجال حلي ص /ج

مذهب متهافت وكان من كذابة عىل خبث عظيم ويف الزيارات يدل  غال ليس بيشء وله كتاب

 ».أهل البرصة
ن است: عبدالله بن یوعالمه) چن یو نجاش ی(غضائر بزرگوار ش ھر سهیخالصه فرما

و  کمشر ننده وکث و در مذھب غلویف درحدیاست ضع یعبدالرحمن األصم شخص
ره از یاره و غیامل الزکث یاحاد[ اراتیاست درموضوع ز یتابکاو را  ندارد و یچ ارزشیھ

 یمؤمن و گاھ یه گاھک( متھافت یدارد و مذھب یمیخباثت عظ ه داللت برک ]اوست
 است. هان درجه اول اھل بصریو او از دروغگو )افر استک

ه کار دروغگو یث بسیننده خبکف غلوین ضعیث ایث از احادیچند حد کنیا
 ÷حضرت صادقتاب از کن یا ۶۸است. در صفحه » هیابن قولو«تاب کبخش  نتیز

فقال: لعن  صمع أمه حتمله فأخذه رسول اهللا  ÷و كان الـحسني«ند: ک ت میین روایچن

ويأتيه قومٌ من حمبينا ليس « د:یفرما یبه فاطمه م صه رسول خداکجا  تا آن »اهللا قاتليك...

أولئك يف األرض أعلم باهللا وال أقوم بحقنا منهم وليس عىل ظهر األرض أحدٌ يلتفت إليه غريهم 

 ».مصابيح يف ظلامت اجلور وهم الشفعاء

را مادرش برداشته بود، پس رسول خدا او را گرفت و گفت  ÷نیامام حس«یعنی: 
ن را داد یشرح شھادت حس صغمبر خدایه پکجا  .. تا آن.ندکخدا قاتالن تو را لعنت 

 یسکشان ین از ایزم یه در روکند یآ یارت او میاز دوستان ما به ز یو فرمود: گروھ
ن یشان به حسیجز ا ین احدیزم یست و در رویتر به حق ما ن داناتر به خدا و قائم

درخشند و  یظلم وجور م یھا یکیه در تارکھستند  ییھا توجه ندارد، آنان چراغ
 .!»اند امتیعان روز قیشف

شان به ین ایتر ن مردم به خدا و قائمیتر ن را عالمیث فقط زائران حسین حدیدر ا
 یھا چراغ ه متوجه آن حضرت ھستند، ک یسانکو تنھا  صرسول اللهحقوق 

 یا به راستیآ شمارد،  یامت میعان روز قیظلم وجور و شف یھا درخشنده در ظلمت
 ن است؟یچن

ه آن کند ک یت میروا ÷از حضرت صادق یثیدرحد» ارةیامل الزک« ۸۱در ص
احلسني أربعني صباحاً بالدم وإن  يا زرارة! إن السامء بكت عىل«د: یفرما یحضرت به زراره م
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األرض بكت أربعني صباحاً بالسواد وإن الشمس بكت أربعني صباحاً بالكسوف واحلمرة وإن 

مالئكة بكت أربعني صباحاً عىل ـاجلبال تقطعت وانترشت وإن البحار تفجرت وإن ال

وما اختضبت منا امرأة وال ادهنت وال اكتحلت وال رجلت حتى أتانا رأس عبيد اهللا  ÷احلسني

.. وما من عنيٍ أحب إىل اهللا وال عربة من عني بكت ودمعت عليه، وما .جا كه): (تا آن ...بن زياد

وأسعدها عليه ووصل رسول اهللا وأد حقنا وما من  ‘من باكٍ يبكيه إال وقد وصل فاطمة 

فإنه حيرش وعينه قريرة والبشارة  ÷ وعيناه باكية إال الباكني عىل جدي احلسني عبد حيرش إال

ٌ عىل وجهه واخللق يف الفزع وهم آمنون واخللق يعرضون وهم حداث  تلقاه والرسور بنيِّ

الُ هلم ÷احلسني قَ ادخلوا اجلنة  :حتت العرش ويف ظل العرش ال خيافون سوء يوم احلساب يُ

 .»ه وحديثه وإن احلور لرتسل إليهم...... فيأبون وخيتارون جملس

ن چھل روز با یبا خون و زم ÷نیزراره آسمان چھل روز بر حس یا«یعنی: 
نده کھا پاره پاره و پرا وهکرد و که یگر یسوف و سرخکو آفتاب چھل روز با  یاھیس

ه ک یچشم تر از انیتر و گر نزد خدا دوست یچ چشمیه فرمود: ھکجا  شدند، تا آن
ن یننده برحسک هیه فرمود: گرکجا  ست تا آنین باشد نیز بر حسیر کو اش انیگر

اش  ازچھره یه چشمش روشن و بشارت او را روبرو و شادمانک یشود درحال یمحشور م
نندگان ک هیگر یامت ھستند، ولیه مردم در فزع و ترس روز قک یار است در حالکآش

ه یر عرش و در سایدر ز ÷نیحسنان با یاند و ا اند و مردم در معرض حساب منیا
شان یبه ا ترسند،  یروز حساب نم یه از سختک یباشند درحال یحال گفتگو م عرش در

فرستند  ی، قاصدھا به نزدشان میان بھشتید و حوریه داخل بھشت شوکشود  یگفته م
ن را یو گفتگو با امام حس ینیرده و ھمنشکنان ابا یا یم ولیه ما مشتاق شما ھستک

 »!... الخ.دھند یح میترج
 نند.ک یبه پا م  د،یا دهیه دک ییھا هکان، آن معریذابان و غالکث را یگونه احاد نیا یآر

 ÷ه حضرت صادقکذاب، آمده است کن یث از این حدیتاب اکن یا ۸۶در صفحه 
نَ  ÷تم أبا عبد اهللازرإذا «فرمود:  ارِ مِ النَّهَ يْلِ وَ ةَ اللَّ ئِكَ الَ إِنَّ مَ ٍ وَ ريْ نْ خَ تَ إِالَّ مِ مْ وا الصَّ مُ الْزَ فَ

ُ الْ الْـ ْرضُ ظَةِ حتَ فَ ينَ بِ ـحَ ةَ الَّذِ ئِكَ الَ تَّى الْـمَ ُمْ حَ وهنَ يَنْتَظِرُ اءِ فَ ةِ الْبُكَ دَّ نْ شِ َا مِ ِيبُوهنَ مْ فَالَ جيُ هُ افِحُ تُصَ ائِرِ فَ حَ

سُ  مْ ولَ الشَّ َ تَزُ ا بَنيْ ا مَ أَمَّ ، فَ ءِ امَ رِ السَّ نْ أَمْ يَاءَ مِ نْ أَشْ ُمْ عَ أَلُوهنَ سْ يَ ُمْ وَ وهنَ لِّمُ كَ مَّ يُ رُ ثُ جْ رَ الْفَ نَوِّ تَّى يُ حَ  وَ
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ُمْ يفِ هَ  لُوهنَ غَ شْ الَ يَ اءِ وَ عَ الدُّ اءِ وَ نِ الْبُكَ ونَ عَ ُ رتُ فْ الَ يَ نْطِقُونَ وَ ُمْ الَ يَ إِهنَّ ِ فَ تَنيْ قْ نِ الْوَ يْ ذَ ِ ذَ هَ تَنيْ قْ نِ الْوَ يْ

 .! تُمْ ا نَطَقْ مْ إِذَ مْ بِكُ هُ لُ غُ ُمْ شُ إِهنَّ ، فَ ِمْ اهبِ حَ نْ أَصْ يلَ  ه:کتا آنجاعَ عِ امَ وا بِإِسْ جُ رَ ا عَ ونَ إِذَ رُّ مُ ُمْ يَ إِهنَّ

بِ  احِ اءِ الْـصَ وَ  ».......هَ

د مگر ید خاموش باشیردکارت یرا ز ÷نیه حضرت أبا عبدالله الحسک نییعنی: ھم
راند یه در حاکه فرشتگان شب و روز با فرشتگان محافظ ک نیا یخوب، برااز حرف 

ه یشان از شدت گرین آن فرشتگان به ایکنند لک شوند و با آنان مصافحه می یحاضر م
ه فجر روشن شود ک یا تا وقتین فرشتگان تا زوال آفتاب و یند. لذا ایگو یجواب نم
شان یاز امر آسمان از ا ییھا زیند و از چیگو یشان سخن میگاه با ا شند وآنک یانتظار م
ستند و یا یه نمیند. و از گریگو یھا سخن نم ن دو وقت آنین اینند، اما در بک یسؤال م

 د!یگوئ یه چه مکمشغول شما ھستند 
 نده و جاعل آن دارد.یامل برجھل گوکه داللت کل موھومات ین قبیاز ا و

را عاق  ÷نیارت امام حسیز کتار یتیذاب در رواکن ی، ا۱۳۸و در صفحه 
اش را  ساله ند گناه پنجاهکارت یه آن حضرت را زک یسکشمرده و  ص الله رسول

ند ثواب انفاق ده ھزار درھم دارد و کن راه صرف یه در اکرا  یده و ھر درھمیآمرز
 .دھد! می را وعده یگریحد و شمار د یب یھا ثواب
 .ث آورده است!ین خبیاز ھم ۶/۴۵ب یدر تھذ یث را طوسین حدیا

خدا را  یایغمبران خدا و اولین خدا و پینش خدا و دیآفر یذابکان ین غالیچن ،یآر
اء و باألخره دستگاه خلقت و ھدف یه خدا و انبکند ینما یبه استھزاء گرفته و چنان م

ه در ک ارت آن حضرت و چنانیا زین یردن بر امام حسک هیست جز گرین یزینش چیآفر
ند ک یبه زائران م یه نظرکن یھم ‘حضرت فاطمه«آمده است:  ۸ث صفحه یحد

ستن مدد یگر یاو را برا یروبکون یلیم یکد و یغمبر و ھزار شھیه ھزار پک یدرحال
 یه از صداک نینماند مگر ا یا ھا فرشته ه در آسمانکشد ک ینند ناگاه فریادی مک می

ه ک نیتا ا رد،یگ یه آرام نمیاز گر ‘د و فاطمهیه درآیبه گر ‘فاطمه
ھا  و آن یه درآوردیھا را به گر م تو اھل آسمانکدختر ید اید و بگویایب صغمبرخدایپ

ه خدا کنند کس ین تا آنان خدا را تقدک ی، پس خودداریس بازداشتیح و تقدیرا از تسب
َا «ه: کدھد  ین عبارت خاتمه میث را با این حدیخود رساست. و ا یارھاکخود به  إِهنَّ وَ
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إِنَّ  يَانِهِ فَ وا يفِ إِتْ دُ هَ زْ الَ تَ ٍ وَ ريْ لِّ خَ نْ كُ مْ مِ أَلُ اهللاَ هلَُ تَسْ مْ فَ نْكُ َ مِ رضَ نْ حَ ثَرُ الْـلَتَنْظُرُ إِىلَ مَ يَانِهِ أَكْ َ يفِ إِتْ ريْ خَ

.. ْىصَ نْ أَنْ حيُ  .»مِ

خدا د و از یشو یجا حاضر م ه در آنکنگرد به شما  یم ‘حضرت فاطمه«یعنی: 
ارت یند. پس شما در رفتن به زک ھا درخواست می یزائران از ھمه گونه خوب یبرا

ه به ک ش از آنیر است بیقدر خ ارت او آنیه در آمدن به زکد ینکن ین خودداریحس
 .!»دیشمارش درآ

ه فرشتگان که برقرار است کن معریه ھمه روزه اکد یآ ث برمیین حدیاز مجموع ا
‘ خدمت فاطمه ان دریروبکدان با یقان و شھیغمبران و صدیو پروند  ین و باال میپائ

د و او را آرام یآ ھمه روزه می صغمبر خداینند و پک ه مییت از او گریبوده و به تبع
شود! و  یرار مکت تیفکین یگر ھمیند و باز روز دک ید و فاطمه بر زائران دعا میفرما یم

ه فاطمه کھا   بتین ھمه مصیا یتو گوی .ث استین حدیه در اکگر یموھومات د
ه کھم  ید در بھشتیه باکنبود  یافکآزار او  یبود برا یا بدان مبتلیدر دن ‘زھرا

 .]٣٨[البقرة:  ﴾٣٨ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ� ﴿مؤمنان:  یبرا
 اندوه باشد. و د و در حزن ویبگر است دائماً » ن شوندیدارند و نه اندوھگ یمینه ب«

 .ا خدا!یغمبران و اولیر پین سایچن ھم
ب از سمع بن یذکاذب کن یب از ایعج یثیز حدیتاب نکن یا ۱۰۱در صفحه 

در  یادیز یھا ه حضرت صادق به او وعدهکند ک یت میروا یرد بن المبصرک کعبدالمل
نْدَ « :دیفرما یه مکجا  دھد، تا آن یم ÷نیارت حضرت حسیثواب ز  عِ َ رتَ ا إِنَّكَ سَ أَمَ

لَكَ  مْ مَ يَّتِهِ صِ وَ ائِي لَكَ وَ ورِ آبَ ضُ حُ تِكَ وَ وْ يْنَكَ الْـمَ رُّ بِهِ عَ قَ ا تَ ةِ مَ ارَ نَ الْبِشَ نَكَ بِهِ مِ وْ قَ لْ ا يَ مَ تِ بِكَ وَ وْ مَ

بْلَ الْ  لَكُ الْ ـقَ مَ تِ فَ وْ نَ ـمَ َةً لَكَ مِ محْ دُّ رَ أَشَ يْكَ وَ لَ قُّ عَ تِ أَرَ وْ همَ لَدِ ىلَ وَ ةِ عَ يقَ فِ ُمِّ الشَّ تو «یعنی:  ».األْ
ه مرگ ترا به فرش ه سفارش توک دید یحضور پدران مرا خواھ ،ھنگام مرگ در یبه زود

و ملک الموت نسبت به تو  دھد باالتر است یه با تو رخ مکچه از بشارات  نند و آنک می
 .»از مادر مھربان نسبت به فرزندش تر است تر و مھربان رفیق

ن آد به یشتر بایل بیتفص یه براکدھد  یگر ادامه میث را با موھومات دیگاه حد آن
 تاب مراجعه شود.ک

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٣٦

مفسدان  تا مغروران و ،ذابانکو  انیث از غالیل احادین قبیتاب مملو است از اکن یا
با و ن آورده یانور را پائ عند و ارزش عبادات مقرره در شرک تر ت خدا گستاخیرا به معص

 است! یعین ھزار برابر عبادات تشریچند یکمت آن یه قکند کل اعمال مبادله یقبن یا
ارت و شفاعت و امثال یث زیان احادیاز راو یکی :یعبدالله بن القاسم الحضرم -۱۹

 شده است: ین معرفیتب رجال چنکاست او در » یعبدالله بن القاسم الحضرم« آن
عبد اهللا بن القاسم «د: یفرما یم یجناب غضائر ۳۵ص  ۴/ درمجمع الرجال ج أ

وفه، کاز اھل  یعبدالله بن قاسم حضرم«. »احلرضمي كويف غالٍ متهافت ال إرتفاع به
 .»ستیار و گفتارش نکدر یحساب و نظام گو،  ننده و تناقصکغلو

، ـعبد اهللا بن القاسم احلرضمي ال« :۱۶۷ص  ی/ رجال نجاشب معروف بالبطل، كذابٌ

، يروي عن الغالة، تَدُّ بروايته غالٍ عْ  ییار دروغگویننده بسکغلو یو«یعنی: ». ال خري فيه وال يُ
تش اعتناء یست و به روایدر او ن یریچ خیند و ھک یت میه از غالت رواکاست 

 .»شود ینم
واقفيٌّ  ÷عبد اهللا بن القاسم احلرضمي من أصحاب الكاظم « :۳۳۶/ رجال عالمه ص ج

اباً  فُ بالبطل، وكان كذّ رَ عْ تَدُّ بروايته وليس بيش وهو يُ عْ ء وال  رو عن الغالة ال خري فيه وال يُ

ع به فَ رتَ  ».يُ

ه از کاست  ییمذھب و دروغگو یو واقف ÷اظمکعبدالله از اصحاب امام «یعنی: 
 ».ندارد و... یشود و ارزش یتش اعتماد نمیند و به رواک یت میغالت روا

 یارکب بدیبه منظور غرور و فر یثین سابقه احادیذاب با اکننده و کن شخص غلویا
امل ک« ۱۱۹ساخته و پرداخته است. ازجمله در ص  ‡طان از امامان یش یبه وح

خواھد  یه بعدا معرفک» بن سعدان یموس«ذاب به نام ک یه مردکور است کمذ» هاریالز
ت یروا ÷حضرت صادق و باالخره از» ینیلکعمر بن ابان ال«از او و او از  )١(شد

شعث غرب يبكونه إىل  ÷أربعة آالف ملك عند قرب احلسني «آن حضرت فرمود: ه کند ک یم

يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له منصور وال يزوره زائر إال استقبلوه وال يودعه مودع إال شيعوه 

 ».وال يمرض إال عادوه وال يموت إال صلوا عليه [وعىل جنازته] واستغفروا له بعد موته

 ھمین کتاب.  ٤٤٦ر.ک ص  -١

 

                                           



 ٤٣٧    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

امت بر یه تا روز قکھستند  ÷نیغبارآلود در نزد قبر حس کلَ چھار ھزار مَ «یعنی: 
چ یشود، ھ یه به او منصور گفته مکاست  یا شان فرشتهیس اینند، رئک یه میاو گر

چ وداع ینند و ھک ه او را استقبال میک نیند مگر اک یارت نمیآن حضرت را ز یزائر
ض ینند و مرک عت مییه او را مشاک نیند مگر اک یآن حضرت را وداع نم یا نندهک

اش نماز  ه بر او و جنازهک نیرد مگر ایم ینند و نمک ادت مییه او را عک نیشود مگر ا ینم
 .»نندک یاو استغفار م یخوانند و پس از مرگش برا یم

ن چھار یه اکد یگو یه مک نیند جز اک یرار مکث را تین حدیز ھمین ۱۹۲در صفحه 
آن جناب به  یجنگ به مدد آن حضرت آمدند ول یبراه کاند  ھمان فرشتگان کلَ ھزار مَ 

شته شده بود لذا کذان برگشتند حضرت یاست یگر برایه نداد، چون مرتبه دزشان اجایا
 ماندند.

 یالھ در امر یه به علت سستک کتاب داستان فطرس ملکن یا ۶۶در صفحه 
ن به یشصت سال به عبادت مشغول بود تا در روز تولد حس یا رهیمغضوب و در جز

غ ینزد قبر آن حضرت مشغول تبل نون درکشد و ا آن حضرت آزاد ی شفاعت قنداقه
 سالم زائران به آن حضرت است.

ان یجر ردن جاھالن درکمغرور یخوانان برا ل موھومات در زبان روضهین قبیچون ا
ذابان و کان و یخورد و چه غال یشه آب میدام رکشد تا بدانند از  یادآوریاست لذا 

بن  یو موس یعبدالله بن قاسم حضرم یعنیشه آن ھستند، یمفسدان اصل و ر
 .شان!یو امثال ا )١(سعدان
ن یه است و ھمیلیان مذھب اسماعین مفسد از بانیا مون القداح:یعبدالله بن م -۲۰

 است. یافکشناخت او  یبرا
 »یشک«مذھب است و  یح ائمه رجال واقفین شخص به تصریا :یسیعثمان بن ع -۲۱

ه به آن حضرت ک ÷از رضا یارید: در نزد او اموال بسیگو یدر رجال خود در احوال او م
جلد  ۲۴۷ل در صفحه یبود و سوابق او به تفص کبه او خشمنا ÷رد و رضاکمسترد ن

 ور است.کمذ ÷اف او از اوامر حضرت رضاکح المقال و تخلف و استنیقدوم تن
 عموماً  یحلو  کو فاضل مقداد و صاحب مدار یلیمحقق اردب و ابن داوود و یجزائر
 اند. ف شمردهیاو را ضع

  ھمین کتاب مرقوم است. ٤٤٦چنانکه گفتیم شرح حال او در صفحه  -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٣٨

ننده ک گستاخ ن وین مغرور غرور آفریارت از ایگر در موضوع زیث دیحد یک کنیا
نِ «ن: یمجرم ى عَ نَ بْنِ عِيسَ ثْامَ نْ عُ ابٍ قَالَ الـْ.. عَ هَ عَىلَّ بْنِ شِ الَ  :مُ ُ الـْقَ نيْ سَ ولِ اهللا  ÷حُ سُ  :صلِرَ

ارَ  ارَ أَبَاكَ أَوْ زَ يِّتاً أَوْ زَ يّاً أَوْ مَ ينِ حَ ارَ نْ زَ ! مَ ا بُنَيَّ : يَ ؟ فَقَالَ كَ ارَ نْ زَ اءُ مَ زَ ا جَ ا أَبَتَاهْ مَ انَ يَ كَ كَ ارَ اكَ أَوْ زَ  أَخَ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ هُ يَوْ ورَ َّ أَنْ أَزُ يلَ اً عَ قّ  ».حَ

پدر  ید: ایپرس صامبریاز پ ÷نیه امام حسکفرمود:  ÷امام صادق«یعنی: 
ه ک یسکم کپسر یست؟ آن حضرت پاسخ داد: ایند چکارت یه تو را زک یسکپاداش 

ه او را روز کند، بر من است کارت یا تو را زیا پدرت و یند کارت یا مرده زیمرا زنده 
 .!»نمکدار یامت دیق

ن یکارت است لیز یه خلقتش براکدانسته  یت میاز آغاز طفول ÷نیه حسک یگوی
له به مردم ابالغ شود لذا از ین وسیا خواسته است بدیخبر بوده است!  یثواب آن باز 

 .ده است!یاز ثواب آن پرس صرسول خدا
ش یه ترجمه حال و ارزش او در ضمن ترجمه عموک بن حسان: یعل -۲۲

 ست.یتش قابل اعتماد نیو روا )١(ر اشاره شدیثکعبدالرحمن بن 
 کل سرائر خود و پدرش ملعون و رأس: به قول صاحب بن فضال علی -۲۳
 اند. ضالل

ف یار ضعیبس» ف جدایضع«به صفت  ۲۷۵: را مجمع الرجال ص عمروبن ثابت -۲۴
 ند.ک وھش میکن

 ند.ک ت مییروا» حسن بن راشد«: او از جدش ییحیقاسم بن  -۲۵
از جد  »ضعيف ،عن جده  رو«د: یفرما یدرباره او م یغضائر ۵/۵۳مجمع الرجال  در

شده است،  یف است. و در نقدالرجال، فاسد المذھب معرفیه ضعکند ک یت میخود روا
شمارد  یف مید و در خالصه او را ضعینما یت مین خصوص تبعیرا در ا ی، غضائریحل و

آورده  ۶/۴۰ب یھم در تھذ یخ طوسیه شک» ارةیامل الزک«ث ین حدین حال اولیبا ا
امام  یآرزو یھا ث منتیده در آن حکت اس» ییحیقاسم بن «ن یاست از ھم

نشسته  صه در دامن جد بزرگوارش رسول خداک یو سؤال او ھنگام ÷نیحس
ه ک یسکپدر پاداش  یا« »من زارك بعد موتك؟ـيا أبه ما ل«پرسد:  یه مکن است یاست، ا

 ھمین کتاب معرفی شده است.  ٤٩٥و  ٤٣٠وی در صفحه  -١

 

                                           



 ٤٣٩    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

را  یبه او ھمان جواب صغمبر خدایو پ» ست؟یند چکارت یپس از وفاتت، تو را ز
 گذشت. )١(یسیث عثمان بن عیحد دره کدھد  یم

 ییحیگر از قاسم بن یت دکر و بریث پرخیحد یک» ارةیامل الزک« ۱۷۱در صفحه ۸
خوشنام است از جد  یلیه خود خکه، ھست یف الروایفاسد المذھب و ضع

ت یاست، رواذابان کان و ین غالیه از مشھورترکان یونس بن ظبینامش(!!) و او از  خوش
ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر ليلة  ÷من زار الـحسني ÷قال أبو عبد اهللا«ند: ک می

العرفة يف سنة واحدة كتب اهللا له ألف حجة مربورة وألف عمرة مقبولة وقضيت له ألف حاجة 

 ».من حوائج الدنيا واآلخرة

د فطر یب عمه شعبان و شیسال شب ن یکه در کفرمود: ھر ÷امام صادق«یعنی: 
و و یکش ثواب ھزار حج نیند خداوند براکارت یرا ز ÷نیو شب عرفه مرقد امام حس

 ».او را برآورده سازد! یو اخرو یویسد و ھزار حاجت از حوائج دنیھزار عمره مقبول نو
قش یتوف یامام غمبر ویچ پیھ یه براک یاعمال ارت،یز یکه با کد ییفرما یمالحظه م

 د!ینتواند ده ک آن ور شود ھرکشود، تا  یارت حاصل میزائر با سه ز یک یان ندارد براکام
 خدا که عارف کامل به کس نگفـتّر س

 

 کجا شنید؟ فروش از حیرتم که باده در 
  محمد بن ارومه: -۲۶

حممد بن أورمة أبو جعفر القمي: ذكره القميون وغمزوا عليه : «۲۵۳ص ی/ رجال نجاشأ

يفتك به، فوجدوه يصيل من أول الليل إىل آخره فتوقفوا عنه.  ورموه بالغلو حتى دس عليه من

 ».وحكى مجاعة من شيوخ القميني عن ابن الوليد أنه قال حممد بن أورمة طُعِنَ عليه بالغلو
اند و او را به غلو نسبت  ھا زده رده و طعنکاد ی یقم او را به بد یعلما«یعنی: 

ه کد یارش را بسازد و او چون دک و بتازد وه بر اکردند کرا وادار  یسک یاند، حت داده
نمود. و محمد بن  یشتن او خوددارکاز اول شب تا آخرش مشغول نماز است از  یو

اند  ردهکت یاکوخ قم از جنابش حیاز ش یقم است جماعت یه از بزرگان علماکد یالول
 .»است: محمد بن ارومه مطعون به غلو است هه فرمودک

يّ «د: یفرما یز مین یغضائر ۵/۱۶۰/ در مجمع الرجال ب حممد بن أرومة أبو جعفر القمّ

يُّون بالغلو  اند. قم به غلو نسبت داده یمحمد بن ارومه را علما». اهتمه القمِّ

 معرفی شده است. ٢١وی با شماره  -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٤٠

مثل كتب له كتب  أرومةحممد بن «د: یفرما یم ۱۷۰ص» فھرست«در یخ طوسی/ شج

وقال  ....ما كان فيها من ختليط أو غلو أخربنا بجميعها إال ،الـحسني بن سعيد ويف رواياته ختليط

 ».طعن عليه بالغلو أرومةأبو جعفر بن بابويه، حممد بن 
ات یدر روا د وین بن سعیتب حسکاست چون  ییھا تابکمحمد بن ارومه را «یعنی: 

باطل و غلو  ه در آنک اند جز آن داده ع آن خبریه ما را به جمکاست  یاو حق و باطل
 .»به غلو طعن زده است او ز بریاست، و صدوق ن

شمارد و در آخر  ین صفات زشت را بر او میز این ۲۵۲ص ی/ در رجال حلد
د توقف یت او بایه در رواکمن معتقدم «. یعنی: »التوقف يف روايته هوالذي أرا«د: یفرما یم
 .»رفت)ید نپذیرد (و آن را نباک

یعنی:  »غالياً وفاسد احلديثنه كان إيقال « :۲۵۵ص  ی: رجال حلمحمد بن اسلم -۲۷
 .»ثش فاسد استیننده و ھم حدکاو ھم غلو«

 :جمھورالمحمد بن الحسن بن  -۲۸
حممد بن الـحسن بن مجهور أبو عبداهللا العمي « :(غض) ۱۸۴ص  ۵/ مجمع الرجال جأ

او «یعنی:  ».ألغالٍ فاسد الـحديث ال يكتب حديثه ورأيت له شعراً حيلل فيه حمرمات اهللا 
از او  یشعر ست، یثش قابل نوشتن نیننده و فاسد المذھب و حدکه غلوک نیبر اعالوه 

 .»خدا را در آن حالل شمرده است یھا ه حرامکام  دهید
د: یفرما یرده و مک یده معرفیوھکن صفت نیاو را به ھم ۲۶۰ص ی/ رجال نجاشب

ه کھست  ییزھایاند، و چ گفته یدرباره او سخنان ».اهللا أعلم هبا من عظمها ،وقيل فيه أشياء«
گاه یاز بزرگ  تر است. خباثت آن خدا آ
 :ونمحمد بن حسن بن شمّ  -۲۹

أصله برصي واقفي ثم غال «فرموده است:  یغضائر ۱۸۷/ در مجمع الرجال ص أ

 ».ضعيف متهافت ال يلتفت إليه وإىل مصنفاته
است،  یواقف ،ون از مردم بصره است او در مذھبمحمد بن حسن بن شم«یعنی: 

فاتش ینصت د به او ویه نباکاست  ییگو تناقص و فیننده شده است، ضعکغلو اما بعداً 
 .»داشت یاعتناء و التفات

 



 ٤٤١    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ون أبو جعفر بغدادي واقف ثم حممد بن حسن بن شم« :۲۵۸ص  یدر رجال نجاش/ ب

ف و یننده و ھم ضعکو ھم غلو یاو ھم واقف«یعنی:  ».غال كان ضعيفاً جداً فاسد الـمذهب
 .»ھم فاسد المذھب است

 ین واقفیده را در مذمت ایوھکن صفات نیز ھمین ۲۵۲ص  ی/ رجال عالمه حلج
 شمارد. یث فاسد المذھب برمیف الحدیننده ضعکغلو

 ن است: یتب رجال ترجمه حالش چنک : دریلمیمان الدیمحمد بن سل -۳۰
 ».ال يعول عليه يف يشءحممد بن سليامن الديلمي ضعيف جداً «: ۲۸۲ص  ی/ رجال نجاشأ

 .»ردکه کیتوان به او ت ینم یا چ گفتهیه در ھکاست  یفیضع«یعنی: 
حممد بن سليامن زكريا الديلمي «د: یفرما یم یغضائر ۵/۲۱۹/ در مجمع الرجال ب

ف و یث ضعیحد او در«یعنی: ». أبوعبد اهللا ضعيف يف حديثه مرتفع يف مذهبه ال يلتفت إليه
 .»ستیقابل اعتناء ن اصالً  ننده وکدر مذھب، غلو

را در مذمت او  یھمان عبارت نجاش ۲۵۵در رجال خود ص  ی/ عالمه حلج
 آورد. یم

ن یدر ا  ذابان مشھور است،که از کنام را  ننده بدکن غلوی: ما امحمد بن سنان -۳۱
ز او یذب و غلوآمکث یث از احادیر چند حدکجا فقط به ذ نیم در ایا ردهک یتاب معرفک
 م. یگذار یتاب وامکم. و ترجمه حالش را به خود یپرداز یم

 تاب راه نجات از شر غالتک یقبل یھا (ترجمه محمد بن سنان در قسمت

 ).)١(گذشت
... عن حممد بن سنان عن أيب سعيد القامط عن ابن أيب يعفور عن : «۶۷ارة ص یامل الزک/ أ

واحلسني يف  ‘يف منزل فاطمة  صبينام رسول اهللا :قال ÷أيب عبد اهللا اإلمام الصادق 

حجره، إذ بكى وخر ساجداً ثم قال: يا فاطمة! يا بنت حممد! إن العيلَّ األعىل تراء يل يف بيتك 

؟ فقلت: ÷هذا يف ساعتي هذه يف أحسن صورة وأهيأ هيئة وقال يل: يا حممد! أحتب احلسني 

ووضع يده عىل -يل: يا حممد! نعم قرة عيني ورحيانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بني عيني. فقال 

جانب کالم ایشان را  کتابش معرفی فرموده، این» شفاعت«را در بخش » ابن سنان«جناب مولف  -١
 ام. (برقعی).  عینا نقل کرده» خرافات وفور در زیارات قبور«درباره وی در کتاب 

 شود. (ناشر) إن شاءالله کتاب خرافات وفور بعد از این کتاب چاپ می
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بورك من مولود عليه بركايت وصلوايت ورمحتي ورضواين ولعنتي وسخطي  -÷رأس احلسني 

وعذايب وخزيي ونكايل عىل من قتله وناصبه وناوأه ونازعه أما إنه سيد الشهداء من األولني 

 ».واآلخرين يف الدنيا واآلخرة

در منزل  صرسول خداه ک یفرموده است: درحال ÷حضرت صادق«یعنی: 
ه درآمد و یدر دامن آن حضرت بود ناگھان به گر ÷نیبود وحس ‘حضرت فاطمه

ن یاعال در ا یعل یفاطمه دختر محمد ھمانا خدا یگاه فرمود: ا به سجده افتاد آن
ان شد، و یئت بر من نماین ھیوتریکن صورت و نین ساعت در بھتریتو و در ھم ی خانه

چشمم و  یاو روشن ی؟ من گفتم: آریدار یرا دوست من یا حسیمحمد آ یگفت: ا
سر  یه دستش را روک یوه دلم و نور چشم من است، خداوند در حالیام و م گلدسته

ات و صلوات و رحمت و رضوان که برک یباد مولود کن گذاشته بود فرمود: مباریحس
شد و کبه او را ک یسکو عقاب من بر  ییمن بر اوست و لعنت و خشم و عذاب و رسوا

ن یدان از اولید شھیش بپردارد. ھمانا او سکشمکرده به کبا او  ینصب عداوت و دشمن
 .»ا و آخرت استین در دنیو آخر
ن ینوازش حس یی فاطمه آمده و برا ث چگونه خدا به خانهین حدید در اینیب یم

 ه در شناختکاست  یھا معارف نید! ایگو ین و چنان میگذارد و چن یدست بر سر او م
محمد بن  ینند، آرکه یت ھدیبه جامعه بشر ÷یان علیعیخواھند به نام ش یخدا م

 ان است.یذابان و غالکن یسنان از مشھورتر

عن حممد بن سنان عن أيب سعيد القامط «تاب: کن یھم ۳۶۷ب در ص یعج یثیباز حد

ضَ  ÷عن عمر بن يزيد بياع السابري عن أيب عبد اهللا  دْ قال: إِنَّ أَرْ قَ ثْيلِ وَ نْ مِ : مَ الَتْ بَةِ قَ عْ الْكَ

ى  حَ أَوْ ؟ فَ نَهُ أَمْ مَ اهللاِ وَ رَ عِلْتُ حَ جُ يقٍ وَ مِ لِّ فَجٍّ عَ نْ كُ أْتِينِي النَّاسُ مِ ي يَ رِ هْ ىلَ ظَ يْتُ اهللاِ عَ نِيَ بَ اهللاُ بُ

ضُ كَ  طِيَتْ أَرْ لْتِ بِهِ فِيامَ أُعْ ا فُضِّ لُ مَ ا فَضْ ي مَ قِرِّ ي وَ فِّ ا: كُ تْ يفِ إِلَيْهَ سَ مِ ةِ غُ رَ بْ ِ لَةِ اإلْ نْزِ ءَ إِالَّ بِمَ بَالَ رْ

بَالَ  رْ تْهُ كَ مَّ نْ ضَ الَ مَ لَوْ تُكِ وَ لْ ا فَضَّ ءَ مَ بَالَ رْ ةُ كَ بَ رْ لَوْ الَ تُ ! وَ رِ اءِ الْبَحْ نْ مَ لَتْ مِ مَ رِ فَحَ تُكِ الْبَحْ قْ لَ ءُ ملََا خَ

تَ  اسْ ي وَ رِّ قِ ! فَ تِ بِهِ رْ تَخَ ي افْ لَقْتُ الَّذِ الَ خَ الَ وَ تَنْكِفٍ وَ سْ َ مُ ريْ يناً غَ هِ لِيالً مَ عاً ذَ اضِ تَوَ باً مُ نَ وينِ ذَ كُ ي وَ رِّ قِ

نَّم هَ ارِ جَ يْتُ بِكِ يفِ نَ وَ هَ تُكِ وَ خْ سَ إِالَّ مَ ءَ وَ بَالَ رْ ضِ كَ َرْ ٍ ألِ ربِ تَكْ سْ  ».مُ

 یه مانند من در حالکست کیعبه گفت: کن یفرمود: زم ÷حضرت صادق«یعنی: 
 یبه سو کیی ژرفنا رده است و مردم از ھر درهکبر پشت من بنا  ه خدا خانه خود راک

 



 ٤٤٣    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

 ین و برجاکه بس کرد ک یام، پس خدا به او وح شده یند و من حرم امن إلھیمن آ
 یلتیدر مقابل فض ام دادهه به تو ک یلتیه فضکه به عزت و جاللم سوگند کن یخود نش

ا فرو برند، پس یدر آب دره ک یست جز چنان سوزنین یزیربال دادم چکن یه به زمک
دادم و  نمی یلتیربال نبود تو را فضک کاگر خا رد، ویا را به خود گیاز آب در یمقدار

ز یردم و نک یتو را خلق نم نبود اصالً   ربال دربر گرفته است،ک که خاکچه را  اگر آن
ن ینشخود ب یجا دم، پس آرام باش و بریآفر ینم ینک یه تو بدان افتخار مکرا  یا خانه

اف و کربال بدون استنکن یل و خوار شو و در برابر زمیو پست شو، متواضع باش، ذل
 .!»نمکاف یگرنه تو را فرو برده و به آتش جھنم م و بار باش، کاست

 یسکن به ید یان بین غالیجز به ا ÷ه امامانک یھاست آن اسرار نیا یآر
ن صورت به ین اسالم را بدیده ک یگان نندهکاذبان و غلوکند کاند! خدا لعنت  نگفته
 یات به عالم معرفیفرکن یرا با ا صت رسول خدایشناسانند و اھل ب یان میجھان

 اند. ار بردهکه به منظور محو آثار اسالم به کھا  سهیھاست ھمان دس نینند. و اک یم
 :محمد بن صدقه -۳۲

 ».حممد بن صدقه برصي غال« :۵/۲۳۶/ مجمع الرجال أ

ان اھل یاو از غال«. یعنی: »حممد بن صدقه برصي غال«: ۳۹۱ص  ی/ رجال طوسب
 .»بصره است
ننده کرا در رجال خود غلو» محمد بن صدقه«ه ک ین طوسیه ھمکب است یاما عج

 :آورد یاز او م ۶/۴۴ب یل را در تھذیث ذیخواند حد یم
نْ « ةَ عَ قَ دَ دِ بْنِ صَ َمَّ نْ حمُ نَانٍ عَ دِ بْنِ سِ َمَّ نْ حمُ بْدِ اهللا...عَ الَ أَبُو عَ الَ قَ ِّ قَ الِحٍ النِّييلِ نْ ÷صَ : مَ

 َ ربْ ِ الْـأَتَى قَ نيْ سَ ىلَ أَلْفِ  ÷حُ َلَ عَ نْ محَ مَ ةٍ وكَ مَ تَقَ أَلْفَ نَسَ نْ أَعْ رَ مَ تَبَ اهللا لَهُ أَجْ هِ كَ قِّ فاً بِحَ ارِ عَ

ةٍ  مَ لْجَ ةٍ مُ جَ َ رسْ بِيلِ اهللا مُ سٍ يفِ سَ رَ ذابان کان و یخود از غاله کمحمد بن سنان «: یعنی ».فَ
ه به ک یلیننده است از صالح نکز غلوین یی طوس ه به فرمودهکاست از محمد بن صدقه 

ارت یه به زک یسکفرمود:  ÷ه صادقکند ک یت میف است، روایضع یی نجاش فرموده
او اجر  یاو را امام بداند خدا برا یعنیه عارف به حق او باشد ک ید درحالیاین بیقبر حس

جھاد  یه ھزار اسب براکاست  یسکسد و چون ینو یرده باشد، مکه آزاد ک یا ھزار بنده
 .!»رده و فرستاده باشدکن و لگام یدر راه خدا ز
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ه کق است یآن گونه دق ن خود، یتاب مبکه در کخدا  یا دستگاه ثواب بخشیآ

َ ٱ إِنَّ ﴿د: یفرما یم ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
 ]١١١التوبة:[ ﴾نَّةَ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ

 .»آنان باشد یخرد تا بھشت برا یشان را میھا ھا و مال ن جانیخدا از مؤمن«

مۡ ﴿د: یفرما یگر مید یو در جا
َ
ن ُتمۡ َحِسبۡ  أ

َ
ْ تَدۡ  أ ا نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا   َولَمَّ

ۡ
َثُل  تُِ�ميَأ ِينَ ٱ مَّ َّ� 

ْ َخلَوۡ  تۡ  لُِ�م� َ�بۡ  ِمن ا سَّ  ۡ�َ ٱ ُهمُ مَّ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءُ َسا ا َّ ۡ  ءُ ل�َّ ْ َوُزل ٰ  ِزلُوا ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ُقوَل  َح�َّ َّ�  ْ  َءاَمُنوا

ِۗ ٱ نَۡ�ُ  َمَ�ٰ  ۥَمَعهُ   .]٢١٤[البقرة:  ﴾�َّ
ن یمؤمن یه براکچه  ه ھنوز آنک نید و حال ایشو یه به بھشت داخل مکد یا پنداشتیآ«

د و یرس یھا م انیھا و ز یآنان سخت امده است، بریش نیشما پ یداد براقبل از شما رخ 
گفتند پس چه وقت نصرت  یه با او بودند مک یسانکامبر و یه پک یشدند تا حد یمتزلزل م

 .»رسد؟ یخدا م
گونه گشاده و  نین منظور ایم اینیب یما ماست! ین ین آسانیدخول بھشت به ا یعنی

گونه  نیه آن را اکذابان است ک و انیارش در دست غالیتاب شده و اختکحساب و  یب
 .ند!ینما یزده و مبتذل م چوب حراج

 یسک یت و عذاب خدا برایاز معص یم و ترسیچ بیھ یگر جایارت دیز یکن با یبنابرا
 .د!یآ ھستند به وجود می کنیه اکن یوبار چنبند یب یب مردمین ترتیماند و بد ینم یباق

اعم از  یھر عمل یآن قدر دقت به خرج داده شده و برا دیپس چرا در قرآن مج

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ه: کمقرر داشته است؟  یجه و اثریر و شر نتیخ  ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن  .]٨-٧: الزلزلة[ ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
ه به کو از ھر ندیب یپاداش آن را مرد وآ یبه جا کیعمل ن یا ذره مثقال ه قدرکھر«

 ».دیآن را خواھد د یجزاار بد سرزند ک یا ذره مثقال قدر

ۡ ٱ َونََضعُ ﴿د: یفرما یز مین و ٰ ل ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َفَ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ�  �ن ا
تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  َ�نَ 

َ
ۗ  َنا�  .]٤٧: األنبياء[ ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

س ستم نخواھد شد و اگر کچ یم و به ھیان نھیعدل را درم یز ترازویو روز ستاخ«
 ».میخود حسابگر باش ه ماکاست  یافک م ویاوریآن را ب عمل به قدر دانه خردل باشد

ٓ  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿د: یفرما یز مین و َها وۡ  َر�ٍ َصخۡ  ِ�  َ�َتُ�ن َدلٖ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل ِمثۡ  تَُك  إِن إِ�َّ
َ
 ِ�  أ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ وۡ  تِ َ�
َ
 ٱ ِ�  أ

َ
  ِض �ۡ�

ۡ
ۚ ٱ بَِها تِ يَأ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ  .]١٦[لقامن:  ﴾١٦ َخبِ�ٞ  لَِطيٌف  �َّ

 



 ٤٤٥    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ن باشد خداوند آن را یا در زمی ھا ا در آسمانیسخت  یبه قدر دانه خردل در سنگ«
گاه استار یو بسن یب کیبار اللهھمانا  ،آورد یم  ».آ

 کیت است شینھا یه بک یبردار! البته در فضل و رحمت إلھ ن معما پردهیا زیخدا
 ین فضولیا ست،یآن ن ی م دربارهیرکدر قرآن  ین امریتر مکه ک یعمل اما در ست،ین

 .است! غلو
 :ینیقطید الیبن عب یسیمحمد بن ع -۳۳

 ».عبيد اليقطيني ضعيفحممد بن عيسى بن «: ۴۲۷ص  ی/ در رجال طوسأ

نه كان إ :حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف وقيل: «۱۶۷در الفھرست ص  /ب

 .»ان استیاز غال یه وکاند  ف است و گفتهین شخص ضعیا«یعنی:  ».يذهب مذهب الغالة

زدي ضعيف يُرمى حممد بن فضيل األ«: ۶/۲۳: مجمع الرجال لیمحمد بن فض -۳۴

 .»اند ردهکف است و او را به غلو متھم یضعاو «یعنی:  ».بالغلو
 :یالھمدان یمحمد بن موس -۳۵

حممد بن موسى بن عيسى السامن أبو جعفر اهلمداين «: ، (غض)۵۲/ مجمع الرجال ص أ 

ف است و ھم از یاو ھم ضع«یعنی:  ».ضعيف يروي عن الضعفاء تكلم فيه القميون بالرد
 .»اند ردهکرا رد  قم او یند و علماک یت میف روایان ضعیراو

حممد بن موسى بن عيسى أبو جعفر اهلمداين السامين ضعفه «: ۲۶۰ص  ی/ رجال نجاشب

عالوه بر آن صفات «یعنی:  ».نه كان يضع الـحديثإالقميون بالغلو وكان ابن الوليد يقول: 
 ».رد!ک یث جعل میه او حدکفرمود:  یم» دیمحمد بن الول«فرموده  یه غضائرکده یوھکن

 .»ننده استکغلو او ملعون و« »حممد موسى ملعون غال«: ۲۵۲ص  یرجال عالمه حل/ ج
و » رهیف بن عمیس«چون  یذابانک ه ازکاست  یالھمدان ین محمد بن موسیھم

ه کداشته است  یعه ارزانیارت عاشورا با آن چنان ثواب به طائفه شیز» صالح بن عقبه«
 .ق بدان حاصل نشده است!یتوف یا فرشته یو حت یو مؤمن یو ول یچ نبیھ یبرا

 :بن محمد یمعل - ۳۶
ر، ويروي «: ۶/۱۱۳/ مجمع الرجال أ نْكَ املُعَىلَّ بن حممد البرصي أبو حممد يُعرف حديثه ويُ

 ».عن الضعفاء
 .»ندک ت مییز از ضعفاء روایثش خوب و بد دارد و نیبن محمد حد یمعل«یعنی: 

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٤٦

حممد البرصي أبو اسحق مضطرب احلديث املُعَىلَّ بن « ۳۲۷صفحه  ی/ رجال نجاشب

(مضطرب) و ھم مذھبش  یگوی شانیثش پریبن محمد ھم حد یمعل«یعنی:  ».واملذهب
 .»ثبات است یشان و بیپر

 ند.ک ر میکن صفات زشت را درباره او ذیز ھمین ۲۵۹/ رجال عالمه ص ج
 :یله األسدیجم مفضل بن صالح أبو -۳۷ 
: املفضل بن صالح أبو مجيلة األسدي (ره)قال الغضائري «:۲۳۷ص  ۳ح المقال ج ی/ تنقأ

ان یاسد یمفضل بن صالح از موال«یعنی:  ».النحاس موالهم، ضعيف كذاب يضع احلديث
 ».ند!ک ث جعل مییذاب و ھم حدکف است و یاست، ھم ضع

ده است، یوھکن صفات نی، مفضل بن صالح را به ھمی/ در قسمت دوم خالصه حلب
ذاب و جعال ک ف ویز او را ضعیرجال ن یر علمایداوود، و سان ابن یچن ھم

 دانند.  یث میننده) حدک (جعل
 :مفضل بن عمر -۳۸

فضل بن عمر ـال«فرموده است:  ی، غضائر۱۳۱تا ص  ۱۲۳/ در مجمع الرجال ص أ مُ

اجلعفي أبو عبد اهللا ضعيف متهافت مرتفع القول خطّايب وقد زيد عليه يشء كثري، ومحل الغالة 

تَبَ حديثهيف كْ  ». حديثه محالً عظيامً وال جيوز أن يُ

مفضل بن عمر أبو عبد اهللا قيل أبو حممد اجلعفي كويف فاسد « :۳۲۶ص  ی/ رجال نجاشب

 ».إنه كان خطابياً وقد ذكرت له مصنفات ال يعول عليها :الـمذهب مضطرب الرواية اليعبأ به وقيل

عمر أبو عبد اهللا ضعيف كويف فاسد مفضل بن «:۲۵۸در رجال خود ص  ی/ عالمه حلج

الـمذهب مضطرب الرواية ال يعبأ به متهافت مرتفع القول خطايب وقد زيد عليه يشء كثري ومحل 

 ».الغالت يف حديثه محال عظيامً وال جيوز أن يكتب حديثه
ننده آن است کن شخص فاسد المذھب غلویرجال درباره ا یش علمایخالصه فرما

رجال نوشتن  یه علماک ییاند، تا جا ر خود را بر دوش او نھادهث، بایدر حد ه غالتک
رد، کد اعتماد یث و مصنفات او نبایاند که به حد گفته اند، و ز ندانستهیث او را جایحد

 ن مذاھب غالت است.یه از بدترکاست  )١(یھا خطاب نیعالوه بر ا

پیامبری است که حضرت صادق به » أبو الخطاب«ه داشتند ای را گویند که عقید خطابیه فرقه -١
 سوی خلق مبعوث نموده است!!.

 

                                           



 ٤٤٧    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

 :بن سعدان یموس -۹۳۹
 ».موسى بن سعدان الـحفاظ ضعيف يف الـحديث«: ۳۱۷ص  ی/ در رجال نجاشأ۱۰

رو عن أيب الـحسن  ...موسى بن سعدان الـحفاظ«: ۲۵۷/ در رجال عالمه صب

 .»ننده استکف و در مذھب غلویث ضعیاو در حد«یعنی:  ».ضعيف يف مذهبه غلو
تاب نامش و کن یذابان مشھور است و در اکان و یه از غالک: انیونس بن ظبی -۴۰

ل یاز او در ذ یثیم و حدینک یرار نمکن مقدمه تیرات آمده و در اکترجمه حالش به 
 .)٢(است یافکاو  یمعرف یه براکم یآورد )١(ییحیاحوال قاسم بن 

در » قت آنیقیارت و حیز«را در فصل » یبن عمران النخع یموس«احوال  -۴۱
 .)٣(میآور یم» رهیبکارت جامعه یز«سند  یبررس

ارت فارغ یث زیان) احادیاز روات (راو ین مآل تعدادیه از ترجمه احوال ننگک کنیا۱۱
ر قابل یالم غک یکجعال و در  ذاب وکننده و کغلو )٤(یه جملگکمعلوم شد  م ویشد

 ه:کن سؤال مطرح شود ین است اک، مم)٥(اند اعتماد بوده
و  یث چون غضائریالحد ةیعلم رجال و در آ ی ه بزرگان و ائمهکگونه  ا واقعًا ھمانیآ

ننده و کاند غلو ردهک یو ابن داوود آنان را معرف یو حل یخ طوسیو ش یشکو  ینجاش
ت این روایست به اقوال و منقوالت ایبا ین صورت نه تنھا میاند؟ در ا ذاب بودهکوضاع و 

بستن  را دروغیرد، زک یزاریشان اظھار براءت و بیالزم است از اه کنمود بل ییاعتنا یب
ھاست و  تین جنایره و از بزرگتریبک(گناھان)  یاز معاص صامبریبه خداوند متعال و پ

ار یند تفاوت بسیگو یدروغ م یو عرف یه در موضوعات شخصک یسانک ییگو با دروغ
ب آن کپروردگار عالم است و مرتت ی، زشت و معصییه ھر نوع دروغگوک نیدارد. با ا

 ھمین کتاب. ٤٣٨ر.ک صفحه  -١
 کتاب حاضر. ٤٨٥درباره یونس ر.ک صفحه  -٢
 ھمین کتاب. ٤٥٧ر.ک صفحه  -٣
 اینجا نیامده است. چه آنان که احوالشان ذکر شد و چه سایرین که نام و حالشان در -٤
تن از روات (راویان) احادیث زیارت را ذکر فرموده  ٤٤مولف محترم به عنوان نمونه، نام  -٥

کننده  و کاذب و جعال و یا در ) ما نیز در تأئید کالم ایشان که راویان زیارت جملگی غلو٤١٩(ص
راوی دیگر را در خاتمه ھمین کتاب به نقل از کتب رجال معرفی  ١١٧اند،  یک کالم ناموثق

 کتاب حاضر.  ٥١٢ایم. (برقعی) ر.ک صفحه  آورده ٤٥نموده و در آنجا اولین راوی را با شماره 

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٤٨

ِ ٱ َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ ﴿ه: کسزاوار نفرت و لعنت است  ٰ لۡ ٱ َ�َ  �َّ  .]٦١: آل عمران[ ﴾٦١ ِذ�ِ�َ َ�
 ».میدھ یان قرار میپس لعنت خدا را بر دروغگو«

نسبت به  یارکن ظلم و ستمیدترین و شدیگفتن از قول خدا و رسول، بدتر اما دروغ

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿ه: کخلق خدا است 
َ
نِ  لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ   ،٧ :، الصف٣٧[األعراف:  ﴾َكِذبًا �َّ

که بر الله  یتر از آن کس است ظالم یپس چه کس« ]٦٨ :بوتكالعن ،١٤٤، ٩٣، ١٢ األنعام:
 ».بندد یدروغ و افترا م

 یو ضاللت مردمان در مدت یرا موجب گمراھیز، ستین یسکستمگرتر از او  یعنی
 ان جھان شود.یه تا پاکبسا  یطوالن

، از یام شرعکمطالب و اح ام و فروعات وکاح از یارین وصف پس چرا در بسیبا ا
تب کدر  یثیر شد، احادکتاب ذکن یز آنان در اا یه نام برخکن ین و جعالیاذبکن یھم

 .اند؟! ردهکآمده و براساس آن عمل  ینید
اند که به  مطرود و متروک نبوده بوده پست یث آنان مقبول و قابل تبعیاگر احاد

ور که نامشان مذک یسانکل یچرا از طرف ائمه رجال از قب شان اعتماد شده است، گفته
ذب و جعل کغلو و  یھا گونه حمالت سخت قرار گرفته و ضربات نسبت نیشد، مورد ا

شاء ی فح بت و اشاعهیعت مطھره تھمت و غیه در شرک نیاند؟ مگر نه ا را ھدف گشته

ِينَ ٱوَ ﴿ه: کت است ین معصیتر ثین و خبیدترین شدیدرباره مؤمن ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ۡ ٱوَ  ْ �ۡ ٱ َما بَِغۡ�ِ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�َقدِ  تََسُبوا بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َتَملُوا  .]٥٨: األحزاب[ ﴾٥٨ امُّ
نند، بھتان ک یآزار م اند،  نشده بکه مرتک یارکه مردان و زنان مؤمن را با گفتن ک یسانک«

 ».رندیگ یبرعھده م یارکو گناه آش

ْ  َ�  وَ ﴿ز: ین و ُسوا ۚ َ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  تَبَ�غۡ  َوَ�  َ�َسَّ ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
 أ

د، ینکرا مگر یدکیبت یرده وغکگران تجسس نیدر احوال د« ]١٢[احلجرات:  ﴾تُُموهُ فََكرِهۡ  اتٗ َميۡ 
 ».دیدار یاز شما دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد، پس ناخوش م کیچیا ھیآ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ز: یو ن ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
 ِ�  أ

�ۡ ٱ آوردگان  مانیان ایه در مکه دوست دارند ک یسانک. «]١٩[النور:  ﴾ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ
 ».دارند کدردنا یا و آخرت عذابیع شود، در دنیھا شا یزشت

ذب و جعل کغلو و  یھا رباران نسبتین نگون بختان را تیرجال ا یپس چرا علما
 .!اند قرار داده

 



 ٤٤٩    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ننده کان غلوین راویبه اان ه آنک ییھا ه در نسبتکست ین کیه شکم یالزم است بدان
اند و از  ردهکز یپرھ یت و از تمام آن معاصیات را رعاکن نیاند نه تنھا تمام ا ذاب دادهکو 

قت آن یه حقکاند، بل ت احتراز و اجتناب بودهیبت و اشاعه فحشاء در غایتھمت و غ
را یار است. زیاز بس کیاز ھزار و اند یکاند،  آورده بوده مذمت آنان چه در ه آنکاست 

و اسالم عّد  ء (دشمنان) ورسول و اعدا ن دشمنان خدا ویاز بدتران در واقع ین راویا
ق یبه حقا یبزرگ یھا انتیث، جعل مذاھب نموده، خیگونه احاد نیه با نشر اکاند  بوده

 یجاودان چشمه زندگیه ک یا عت مطھرهیر و استھزا به شریموجب تحق رده وکاسالم 
 یادیتا حد ز اتیح ی هن سرچشمیان اریکد بیت را از فوایاند، و بشر دهیبوده، گرد یالھ

و  یحصار وحدت اسالم در یقیاف عمکه شک نیتر ا اند، و از ھمه مھم ردهکمحروم 
ن جھت است یاند، و از ھم ن آرزو و ھدف اسالم است به وجود آوردهیه باالترکن یمسلم

 اند. ع خلق از انس و جنیاران و موجب لعنت خالق سبحان و جمکن ستمیه آنان بدترک
ث یه ھر حدکاند  خود فرموده ئمهاه کعالج ھمان است  ،ثیاحاد ی ما درباره به نظر

ارت از یث زی. و احاد)١(د نابود نمودیچه نبود با رد و آنکتوان قبول  یموافق قرآن را م
ذابان است و طبعا کات قرآن مردود و مطرود است و ساخته و پرداخته غالت و یطرف آ

 ست.یمقبول ن
ه چند کارت یجعال را در بحث ز ی وغال ،ن گروه ضالیذب اک جعل وجه ینت کنیا

ن خرافات در بوته اھمال یمحافظ ینکارشکچاپ آماده بود و به علت  یسال قبل برا
م تا خود عقل خداداد خود و با عرضه به یگذران یجو م ماند، از نظر خوانندگان حق

ِة َوَشَواِھِد اْلِکَتاِب" از کتاب  -١ نَّ ْخِذ ِبالسُّ
َ
؛ چنانکه »اصول کافی«در این مورد مراجعه شود به: "باب اْأل

َق كَِتاَب إِنَّ ىلَعَ لُكِّ َحقٍّ َحِقيَقًة َو ىلَعَ لُكِّ َصَواٍب نُوراً َ�َما َوا�َ « فرمودند: صگوید: رسول خداامام صادق می

َدُعوهُ 
َ
َف كَِتاَب اهللا ف

َ
ُخُذوهُ َوَما َخال

َ
ھر حقی حقیقتی دارد و ھر امر درستی نوری با خود دارد؛ «»: اهللا ف

و » پس آنچه را با کتاب الله موافق است بگیرید و آنچه را که با کتاب الله مخالف است رھا کنید.
را کسی ابوعبدالله در مورد اختالف دو حدیث که آنگوید: از از ابن ابی یعفور روایت است که می

اند که به آنھا اطمینان نداریم سوال روایت کرده که به او اطمینان داریم و کسانی روایت کرده
چون حدیثی بر شما روایت شد و برای آن شاھدی از کتاب الله یا قول رسول خدا «کردم؛ فرمود: 

را برای شما روایت نموده بدان مل کنید) وگرنه کسی که آنرا دریافت نموده (و بدان عیافتید، آن
(کنایه از نادرستی روایت) یا اینکه » خورد.)سزاوارتر است. (این روایت به درد خود راوی می

معنای این بخش از روایت چنین است که: باید به امامی مراجعه شود که این روایت از او نقل 
 صدور آن جویا شد. (دکتر سعد رستم)شده است و نسبت به صدور و یا عدم 

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٥٠

ن آفت یتر ه بزرگکو غلو  کشر ی ابند و از ورطهیقت را دریتاب خدا قضاوت نموده حقک
 ابند.یعت مطھره است نجات ین شریا

ن یند و آن را از اکن امت افیش بر ایرم خوک از رحمت و یگر نظریبار د اللهد یشا
ام کرش شده است، نجات بخشد و مسلمانان را از احیگ ه دامنک یبتکن ذلت و

ومت و جمعه و کو ح ل داشتن اتحادین خود از قبین مبین دیآفر بخش و عظمت اتیح
  د.یمند فرما بھره یاسالم یایر مزایجماعت و جھاد و عدالت و امت و سا

﴿ ِ  ب
ِۚ ٱَوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ �ِيُب  �َّ

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ  ]٨٨[هود:  ﴾َعلَۡيهِ تََو�َّ

او  یکنم و به سو یمن مگر از جانب الله، بر او توّکل م یست براین یقیچ توفیھ«
 .»مینما یرجوع م

ننده و ک ا خود، غلویارت یث زیان احادیه تمام راوکثر، بلکه اکان، معلوم شد ین بیبا ا
ت یرده و از آنان رواکت یذابان تبعکان و یا از غالیاند و  ث بودهیاع الحدذاب و وّض ک

و  کن ھمه فساد و اتالف مال و اوقات و از ھمه بدتر باعث نشر شریاند و موجب ا نموده
ات آن یاز حوادث ح یتأس و عبرتخدا و  یایاند، و گرنه احترام اول دهیخرافات گرد

عزت و حرمت  و یارکرت و فدایحس غ یکه موجب تحرکدار مزار آنان یو د بزرگواران
 ی تاب فلسفهکده است و مطلوب، ما در یعالم پسند ین خدا شود، در نزد تمام عقالید
و ھنوز ھم بر ھمان . )١(میا باره داد سخن داده نیبه نحو احسن در ا ÷نیام حسیق

.. میاعتقاد ظِيمِ ِّ الْعَ يلِ ةَ إِالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ  ۱۲ وَ

ھجری قمری در صحن  ١٣٦٩ماه صفر  ١٩ای در بیش از سی سال پیش در شب  خطابه -١
حسینی؛ در کربال در حضور چندین ھزار زائر ومجاور القاء نمودم، و اینک با اندک تغییر و مختصر 

چنان بدین نظر معتقد و  شود که ما ھم رسد و یادآوری می تفسیر به نظر خوانندگان محترم می
 کنیم!. بندیم و آن را پیشنھاد می پای

دانم که شاید کسانی، پیش خود تصور کنند یا  در این کتاب یادآوری این نکته را بسی الزم می 
اند،  که از افکار و تبلیغات وھابیت و غیر آن که مخالف شیعه تلقین شوند که اینگونه نظرات، 

 گوییم: می باشد! برای رد این شبھه می
ایم ھمه از منابع شیعه و مأخوذ از کتاب خدا و سنت  اوًال: آنچه ما در این رساله آورده 

ھا و  و تواریخ معتبر و متبع از سیره مسلمین صدر اول است که آلوده به بدعت صالله رسول
 خرافات أمم دیگر نبودند.
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گر قولی موافق کتاب وسنت آورند آیا ی دیگر سخن حقی بگویند و ا ثانیًا: اگر وھابیت یا ھر فرقه 
 نباید قبول کرد؟!.

ۡ ِعبَادِ ﴿ درحالی که مسلمانان به حکم قرآن که:  ۥٓ  ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسنَُه
َ
ِيَن �َۡستَِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َ�يَتَّبُِعوَن أ  ﴾ٱ�َّ

مأمورند  »کنند میشنوند و بھترینش را پیروی  بشارت باد بر بندگانی که سخنان را می« ]١٨-١٧[الزمر: 
 به سخن حق گوش دھند و آن را تبعیت نمایند و ما در این طریقیم، إن شاءالله تعالی.

 

                                                                                                       



 

 ÷ سخنرانی مؤلف در صحن حسینی

 )١(یخالص هطبق تقاضا و امر حضرت عالم یقمر یھجر ۱۳۶۹ن سال یدر اربع

ش از چند ھزار تن یحضور ب در ÷ینیربال در صحن مطھر حسکدر  -رمحة اهللا عليه-
ه ین قضیبه ا یردم و در آن سخنرانکراد یا یا ن بنده خطابهیزائر عرب و عجم، ا

مثمر  ینیان در امور دیرانیت و صرف اموال و اوقات این ھمه فعالیه چرا اکپرداختم 
ه با روح کاست  ینیغات دیه علت آن وضع بد و غلط تبلکجه گرفتم یست؟! و نتیثمر ن

و از این ھمه ارادت  قت و اسالم موافق نبوده و آلوده به موھومات و خرافات است،یحق
ده خود یه به عقک یاوقات ن ھمه اموال ویاو اشتیاق ایرانیان به اھل بیت رسالت و بذل 

 .شود! یگرفته نم یدیمف ی جهیدارند نت یف ممصرو ینیدر امور د

 -١٨٩٠ھـ = ١٣٨٣ -١٣٠٧مرجِع مجاھد، عالمه شیخ آیت الله محمد بن محمد مھدی خالصی ( -١
ک بدعت م)؛ اھل کاظمیه و از بزرگاِن فقھای امامیه و دعوتگرانی بود که در پی اصالح و تر١٩٦٣

و احیای اصول و قواعد اصیل اسالمی فعالیت داشت و از کسانی بود که در جھت وحدت میان 
کرد. در کاظمیه و نجف به فراگیری علم و دانش مشغول شد و شیعه و سنی صادقانه فعالیت می

م بر ضد ١٩٢٠با پدرش محمد مھدی خالصی ھمراه شد. پدرش یکی از رھبران شاخص انقالب 
ای از مراجع شیعه به ی بریطانیا در عراق بود. انگلیس وی را به ھمراه پدرش و عدهاستعمارگر

ھایی با طاغوت سال در تبعید زندگی کرد و در این مدت درگیری ٣٠ایران تبعید کرد. بنابراین 
م در کاظمیه ١٩٦٣ایران، شاه رضاخان پھلوی داشت. در اواخر عمر به عراق بازگشت و در سال 

إحیاء الشریعة في مذھب «کتاب به رشته تحریر درآورد از جمله:  ٧٠در طول حیاتش وفات کرد. 
الرأسمالیة «جلد؛  ٤ھا و مقاالت در شامل خطبه» اإلسالم فوق کل شيء«جلد؛  ٣در » الشیعة

 ».والشیوعیة في اإلسالم
نش داران شیخ خالصی و از دا که از دوست» حیدر علی قلمداران« استاد حاضر،مولف کتاب 

ھای آمد که چندین بار با وی دیدار داشت و برخی از کتابآموختگان اندیشمند وی به حساب می
 وی را به فارسی ترجمه نمود. (دکتر سعد رستم)
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ه در راه ک یالتکھا و مش ی، با آن ھمه سختین سالیه در چنک ینیزائرن یھم مثالً 
نه سوزان یخود را با س ،مانیعالقه و ا یرویبه ن ن حالیبا اآنان فراھم شده  یارت برایز

 رسانند. ین آستان میان به ایو چشم گر
خود و در  ه به پندارکن است یبرند، مگر جز ا یمسافرت من یه از اک یا جهیاما نت

ن یپر از گناه چند ]وله پشتیکا ی یوله بارک[ یھا پندارند جوال یغات غلط میجه تبلینت
ده یزبار و آمر کسب کنیرده! اک یخال ینیساله خود را آورده در مرقد مطھر حس

 ن عمل،یمقل با ھحداابند! یب یشتریردن آن حال و مجال بکپر یبرگشته تا باز برا
 .ارند!کھم از خدا طلب یاریر بسیرده و مقادکن ید یادا

جز  یزیبرند چ یان خود میھمشھر شان ویخو ین مسافرت برایه از اک یارمغان
 یخرما مت پارچه و اجناس ویگاه و قرصحن و با یف گنبد و گلدسته و چگونگیتعر

 .ست!یربال نک
 یت درست اسالمیغات با تربیح و سازمان تبلیالت صحکیه اگر ما تشک یحال در
ت اسالم و حفظ یه در راه حماک یفنانکن ین خونیمزار ا یست با تماشایبا یم میداشت

ن وجود خود را در طبق اخالص گذاشته و آن را در ین چنیطان ایآن از تجاوز جنود ش
ن منظر با آن یام، ھرگاه یم و متأثر شویریاند عبرت بگ خود درباخته یقیراه معشوق حق

د آن چنان روح از یح شده بود بایغ و تشریی خود، تبل ستهیت درخور و شایفکی
 یق جانبازیه آنان را در طرکزد یان برانگین قربانیگاه ا نندگان قربانیدر ب یخودگذشتگ

ن خدا سر از پا یدر راه د یجانباز یان خود برایشوایش آھنگان و پیچون پ ھم
 .نشناسند!

م یداشت یا ستهین و شایسوز و متد مبلغان دانا و دل عالمان و ران واگر ما رھب
ه در راه مجد کنند کت یترب یجانبازان ،زیزا و شورانگ ھمت ی ن منظرهیتوانستند از ا یم

 یوھکچون ، یروح شھادت طلب دنیدمبا  ین و حفظ حدود اسالمید و شرف و
 .پر تالطم و خروشان باشند! ییایآتشفشان و در

 یانیچه ب یشرف و سرافراز یبه سو یکو تحر یجانباز و یارکق به فدایتشو یبرا
ن یه در اکاست  یفنکقبور مجاھدان گلگون  ی اتر از مشاھدهیگو یرساتر و چه زبان

دان یبه جھاد پرداخته و در م ییداغ بسته و رخسارھا ،از عطش یسوزان با لبان یصحرا
 .انداختند! یرت وشگفتیرا به ح انیجھانه کعشق، سر و دست و جان و تن درباختند 
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روزه و یه از طال و نقره و فکن بارگاه پرجالل و جبروت یا یچه خوب بود به جا
 یعیطاغوت است به ھمان صورت طب ه مورد پسند و آرزو و معشوق فراعنه وکاقوت ی

 باشد به یسطح یآن ولو نگاھ یماند تا با تماشا یم ید باقیشھ )ی ھنهک( قبر مندرس
ان اسالم و در یقطعه قطعه و مثله مثله شده فدائ ینیقطعات سر و دست و انگشت و ب

تشنه داغمه  یھا ند. و لبا ها وزندینده اما گوکپرا یا گوشه در یکھر کابان ھولناین بیا
 اند، و دهکیجرعه آب خش یکحسرت  مواج فرات در ال وینار نھر سک ه درک یا هبست

ثرت تالش و شدت که از ک یدیان و وریده و شریتفتعطش  از سوز یتصور جگرھا
 یا هنندیند در تصور با هداد وستد و انبساط و انقباض خون بازماند گر ازید اش،کنک
ن یه اکند ک یجاد مین را ایھمان عشق و حرارت آتش ناً یقین مزار است یه زائر اکدار یب

 .و جنبش واداشته بود! تپش ن را درینازن یھا بدن
وشش و جھاد کچون برق و باد به  یکعاد ھریم روزه در کنان نبودند یمگر ھم

ت ین و حراست از اھل بیت دیدر حما یعنیجان  زتر ازیز را در عزیپرداخته و جان عز
 درباختند؟

ن ستارگان یه اکنه بل ینیافروز حس گرد شمع عالم بال و پرسوخته در یھا ن پروانهیا
رده و به ک سب نورکھمواره  تاب شھادت، عالمرامون آفتاب یه در پکت یآسمان ھدا
تواند ھمان پرتو را در  یگور پرنورشان نم یا تماشایفروزند، آ یت فروغ میجھان بشر

 م؟ییرون آیت بیماد )یھا یکی(تار ه از ظلماتکند کجاد یما ا یکتار یھا دل
ده و ن شمع و چراغ و لوستر و پریزرق و برق ا یم از ورای، اگر بتوانخداقسم به 

 پرستان و گبران و مرده سته گوریه شاکگر یآالت درویز صفحات طال و قطعات نقره و
به  یجو حق ی، و با چشممیبنگرشاھدان بزم شھادت است  یقیحق ی همانع جلو

 ینیم، نه تنھا سر و دست و انگشتان را در سینیبنش یوسفان مجلس جانبازی یتماشا
ه با قدم شتاب و عجله تا درب کم بلینک یجھان من یا یم بزم آرایی ارادت تسل و صفحه

العمر  ش، مادامیانه عشق خویم تا به تازیدو یان میپروردگار عالم یعنیمنزل رب األرباب 
 .شد!کون وآرامش در سجنمان که سیا در زاویند کعذابمان 

دھم  ین شما را به حق سوگند میآفر یشگران زشتیآرا یقه و ایگان بدسل مشاطه یا
طالست از اطراف  یھا نقره و قطعه یھا ه محفوف به پارهکن را یمیح سین ضریه اک
ه در کن را یرنگ یھا فنکن ویخون یھا راھنید و ھمان پین قبور پرنور، برداریا

 ور، برین زر و زیا ین بود به جایران عرین شین اینازن ین بر بدنھایواپس یھا ساعت
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ن از لبان تشنه و یآخر یھا ه در نفسکرا  نیآتش ید و آن رجزھایمزار منورشان بپوشان
دن ید تا از دین برخوانیشورآفر یسته و با لحنیشا یشد به صورت یده میشان شن نیریش

ان آن یان تماشاچیشود و از م ، کربالربالکگر، یدن آن حماسه بار دیآن مناظر و شن
 یب بن مظاھر اسدیچون حب یرانیو پ یمیتم یاحیچون حر ر یه، جوانانکمعر
هل من نارص «اد: یجھان فر یل اسالم در اطراف و اقصایکه ھک یو در ھنگام زند، یبرخ

ا کمک یھست که به داد من برسد و آ یا کسیآ«یعنی:  »ينرصين، هل من معنيٍ يعينني
ربت غربت، ک ش بشتابند، و ازیاریآورد به  یبرم »ھست که مرا کمک کند؟ یا کننده

ن یال خام خود معادل چندیه ثواب آن را به خکارت یز رروغه به ک نینجاتش دھند، نه ا
 یه به روشنکرده بلک یپندارند نه تنھا از دفاع و نصرت خوددار یھزار حج و جھاد م

 .اند! نیه چنک زند چنانیچشم دشمن! مغرورانه به فسق و فساد برخ
 ن و فراعنه ویسته قبور سالطیه شاکن ین و زریمیح سین ضریا شما را به خدا، 

ن ین فرشتگان و مقربیه مورد تحسک کن تربت پایا ین است از رویزم یجباران رو
در آن  کچا که با بدن چاکرا  ÷پسر ابوتراب کید و ھمان مزار خاینکاست دور 

آلود  ای از پیراھن خون د. و اگر فزون طلبید نمونهیش دھید نمایه باک خفته است، چنان
گین که داشت بدان  گاه  د و آنیاضافه کرده، روی قبر شریف بیفکنبا تیرھای زھرآ

ی حاالت،  سرایی شورانگیز را که بتواند حق مطلب را ادا کند وادارید که از ھمه مرثیه
بازی سرور  خاصه از آخرین ساعات زندگی حیات آفرین حسین، داستان عاشقی و جان

ھای  و لبجوانان بھشت را برای حاضرین مجسم کند که چگونه، با بدنی چاک چاک 
ھای سوزان و جگری از عطش بریان و دلی از داغ  خشک پر از خون و خاک و زخم

جوانان پژمان و چشمانی از حیرت و حسرت به سوی خواھران و زنان و کودکانش 
میان انبوه دشمنان، چه  پناھان در این بیابان در نگران که سرنوشت جگرخراش این بی

بارید، اما چون  بین می حسرت از دیدگان حقپیچید و اشک  خود می خواھد شد؟ بر
پوی طریق حفظ دین و انجام وظایف اسالمی و ایمانی است لذا سر به آسمان  دید ره می

الھی به قضایت «. یعنی: »اهلی رضا بقضائك، صربا علی بالئك«کند:  کرده عرض می
 .»کنم راضی و بر بالیت صبر می

 .کند! مانان، ھزار چندان میاین کار عظمت و ارزش دین را در نظر مسل
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گونه  د و آنیش دھیز است، چنان نمایشورانگ یه بسکن مشھد و منظر یاز ا یآر
ن پس یه گروه توابکنند کبازگشتند، آن  ینیه چون زائران از مرقد حسکد ییش نمایآرا

ربال کابان یب او را در بیه قبر غرک نیعاشورا ھم ی ش از پنج سال از واقعهیاز گذشت ب
خود را  یه تا جان و ھستکور شدند  دند، و آن سان در آتش حسرت و ندامت، شعلهید

 ن نشدند!کت و ساکسا  ن و خط او نباختند،یدر ھمان راه حس
بار یا در موقعیتی  سالی یکی دو توان به اقتضای زمان در ھر از این مناظر و مشاھد می

اما افسوس و ایجاد و برپا نمود. چون شیعیان صدر اول  ھای پاک، ھم مناسب، از این تربت
گین تبلیه با اک ھزار افسوس ه رقابت و کن یحد و حصر زائر ین در ثواب بیغات زھرآ
ن، ید یدر اوامر و نواھ یاعتبار یو ب ین است و موجب سستیتاب مبکات یخصومت با آ

 ست.ین یگریز دیچ صنیین خاتم النبین و آئیم قوانیبه حر یجز گستاخ
*** 

 

 



 

 زیارت و حقیقت آن

و تصرف و  ینیوکت تیبر وال یتاب امراء ھستک در یت الله العظمیه آک یلیاز دال
ن یه در اکاست » رهیبکارت جامعه یز«ان آورده است، فقرات کون و مکر ائمه در یتدب

تَحَ «ھست از آن جمله:  یارتنامه، فقرات و جمالتیز مْ فَ يْثَ  بِكُ لُ الْغَ نَزِّ مْ يُ ْتِمُ وبِكُ مْ خيَ اهللاُ وبِكُ

... َّ فُ الرضُّ شِ كْ سُ اهلمَّ ويَ نَفِّ مْ يُ نِهِ وبِكُ ضِ إِالَّ بِإِذْ َرْ ىلَ األْ عَ عَ قَ ءَ أَنْ تَ امَ كُ السَّ سِ مْ مْ يُ  ».وبِكُ
رده و به کرا شروع  یارکا ھر ینش یآفر خدا  شما امامان، ی هلیبه وس« یعنی:

به  ند وک یشما، خدا باران نازل م ی هلیرده است، و به وسکا آن را ختم شم ی هلیوس
ھا را  شما غم ی هلیفتد، و به وسین نیبر زم تا داشته شما خدا آسمان را نگاه ی هلیوس
 .!»ندک ھا را برطرف می انیل و زیزا

رده است کارتنامه، استناد و استشھاد ین زیتاب، از فقرات ھمکآن  ۴۸۰و در صفحه 
مْ «ارت آمده است: یه در آن زکامت و نظارت امام یبر حساب ق ُ اهبُ سَ مْ وحِ لْقِ إِلَيْكُ ابُ اخلَ وإِيَ

مْ  يْكُ لَ (حاج  یند از محدث قمکم کخود را مح یپا یال خود جایه به خک آن یو برا» عَ

 یه مجلسکآورده است  ÷یلمات ھادکضمن نقل » یانوار الھ«خ عباس) در یش
ها مورداً «ره، فرموده است: یبکارت جامعه یز ی درباره ألهنا أصحُّ الزياراتِ سنداً وأعمُّ

ھا، از  ارتیز یارت جامعه از تمامیز«یعنی: » وأفصحها لفظاً وأبلغها معنىً وأعالها شأناً!
تر و از نظر شأن و رتبه  غیبل یتر و از جنبه معن حیتر و از نظر لفظ فص حیصح ث سند یح

 .!»تر است یعال
 یدگی! است، رسیت الله العظمین آیا یه مورد ادعاکث ین حدیا قبال به سند ام

 م: یپرداز می ارتیز ی هردربا  قات خود،یگاه به تحق آن  ،کردیم
فرموده است، از تمام  یه مجلسکھمان طور   ارت،ین زیه اکم ینکن فرض یاگر چن

ھا  ارتیباشد!) اما بدبختانه در ز یحیصح  ھا، ارتی(اگر در ز تر است حیھا صح ارتیز
ا اسناد آن یھا بدون سند است  ثر آنکرا ایتر باشد، ز حین صحیست تا این یحیصح
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مان، نقل شده یده و االیننده فاسدالعقکمشت افراد غلو یکرا از یف و فاسد است، زیضع
 م.ین باره به بحث پرداختیه به قدر مجال در اکاست 

» یسنائ« و» دقاق«تاب المزار) از کبحار االنوار ( ۲۲در جلد  یارت را مجلسین زیا
 ÷یالنق یو او از امام عل» ینخع«و او از » کیبرم«و او از » یاسد« از» وراق«و 
 رده است.کت یروا

است فرموده است:  یمحمد بن جعفر األسد ه مراد از او، ک یی اسد درباره ینجاش
» د) یگو یاو ثقه است (دروغ نم: «یعنی ».عن الضعفاءكان ثقة، صحيح الـحديث إال أنه رو

ه از ک نیند) جز اک ان مییده است، بیه شنکث را آن گونه یث است (حدیح الحدیصح
د: یافزا یو بعد درباره او م». ت ھست)یند (پس احتمال ضعف رواک ت مییضعفاء روا

 ».ه است!یجبر و تشبعه، قائل به یاو برخالف ش«: یعنی. »وكان يقول باجلرب والتشبيه«
ن یف ضعفاء و مجروحیند، و در ردک می ین صفت معرفیز او را به این» ابن داوود«

 آورد. یم
قوله باجلرب والتشبيه فإنه لوكان «سد: ینو ی) قسمت دوم م۲/۹۵ح المقال (یدر تنق یممقان

قت داشته باشد یه اگر حقکه بوده ی. او قائل به جبر وتشب»عىل حقيقته ألوجب فسقه بل كفره
 شود!! سپس مشغول دفاع از او و تطھیر و تعمید او می شود. یفر او واجب مکفسق و 
ل یمحمد بن اسماع ی: وکین برمیند و اک یت میروا کیارت را از برمین زیا یاسد

ه أبو جعفر المعروف ب کیل بن احمد بن بشر البرمیاست. محمد بن اسمع کیبرم
 ف است.یل ضعیبن اسماعف و محمد یصاحب الصومعة ضع

 ف ضعفاء آورده است.یز او را در ردین» طه نجف«در رجال 
 یبن عبد الله النخع یموس ،او ند.ک می روایت» نخعی«این روایت را از  کیبرم۱۳

 یست چگونه مردیست، و معلوم نیتب رجال نکدر  یاصال نامشخص ن یاست. از ا
 بوده است.

درباره او گفته » کبن عبد المل یموس«ل ترجمه یدر ذ» ح المقالیتنق«در  یمامقان
رجال درباره او اھمال  یاگر علما« »إمهاهلم ذِكره يف كتب الرجال غري قادحة فيه«است: 

رده است، و کله دل خود را خوش ین وسیو بد» شود یاند موجب قدح و ذم نم ردهک
است و او  یھمان نخع کبن عبد المل یه موسکخ صدوق را آورده است یاحتمال ش

م در قمار یفه)، او را با ابراھیل (خلکه متوک یده بود مگر ھنگامیذ ننوشیھرگز شراب نب
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ه کم یرا سراغ دار ینخع یکث ید! فقط از رجال حدیرد و با او شراب نوشکحاضر 
رون، یش من برو بیاز پ« »اخرج عني لعنك اهللا ولعن من حدثك« به او فرمود: ÷رضا

 ».ندکث گفته است، لعنت یه به تو حدکس کخدا تو را و آن 
 ره)،یکب ۀارت جامعیت (زیروان یمتصل به امام ا یراو» خبار الرضاأون یع«تاب ک در

ه ک یب طوسیو تھذ» هیحضر الفقیمن ال«است، و ھرچند در  یعمران النخع نب یموس
بن عبدالله  یه موسکند ک یه نقل میحضره الفقیال رده و از منکت یآن را صدوق روا

در » عمران«و » عبدالله«ه کشده است  یجا ناش ن اشتباه از آنیاست و ظاھرا ا یالنخع
بن  یو موس یبن عبدالله النخع یھرچند موس  گر است،یدیک به هی، شبیوفکرسم الخط 

 یه او موسکدھد  ینشان م یاند، اما قرائن تب رجال مجھولکھردو در   ،یعمران النخع
 است:  ین عمران النخعب

ح ید به تصریزین بن ید و حسیزین بن یبرادرزاده حس ، یخعنبن عمران ال ی/ موسأ
ارت ید است. و زیزی بن عمران به ابن یان بوده است و اسناد موسیتب رجال از غالک

 بن عمران درست است. یره مملو از غلو است، پس نسبت آن به موسیبکجامعه 
بن عمران برادرزاده  یاند و موس شمرده ÷را از اصحاب رضا ،دیزین بن یحس/ ب

 است. ÷یه معاصر با ھادکاوست 
 )١(»نیمال الدکإ«ه در ک ار دارد چنانیث، بسیل أحادین قبی، از ابن عمران یموس/ ج

ان و یارت ساخته و پرداخته غالین زیا کز نظائر آن ھست، و به ھر صورت بدون شیصدوق ن
 ان و برھان است. ین بیقت بھترین حقیه عبارات آن بر اک ان است، چنانکمشر

از غالت است. در  کره بدون شیبکارت جامعه یز ی، راویبن عمران النخع یموس
تب اخبار موجود است رائحه غلو به شدت استشمام که از او در ک یاتیثر رواکا
) از یچاپ بمبئ ۱۵۴د صدوق (ص ین شخص در توحیه از اک یتیمانند روا شود،  یم

عن عيل بن الـحسني عن حديث عبدالرمحن بن كثري «د آورده است: یزین بن یش حسیعمو

: أنا علم اهللا، أنا قلب اهللا ولسان اهللا الناطق ÷قال، قال أمري الـمؤمنني ÷عن أيب عبد اهللا

من پرچم خدا و قلب خدا و «فرمود:  ÷نیر المومنیام ».وعني اهللا وجنب اهللا وأنا يد اهللا
 .»!میاطق خدا و چشم خدا و جنب خدا و دست خدازبان ن

 است که ما در متن، نام مشھورتر این کتاب را ذکر کردیم.» إکمال الدین وتمام النعمة«نام این کتاب  -١
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حدثنا موسى بن عمران النخعي الكويف عن «...  شود: ین شروع میث چنین حدیسند ا

احمد بن محمد بن عمران از محمد  بن یه علک »عمه حسني بن يزيد عن عيل بن احلسني
ن ید ایزین بن یش حسیو او از عمو یعمران النخع بن جعفر کوفی و او از موسی بن

بن  یچون عل یی روات به واسطه ÷ین علیرالمومنیفر را از امکعبارات سراسر 
ر ید ھرگز امیچ تردینًا و بدون ھیقیرده است و کان پس از او نقل ین و راویالحس

 نفرموده است. یجار کبر زبان مبار یاتیفرکن یچن ÷نیالمومن
ق آن یه تصدکآمده است  یثی) حد۲۹۱تاب (ص کن ین شخص در ھمیباز از ھم

 صد از قول رسول خدایرا در طلوع و غروب خورشیغمبر خدا است زیب نبوت پیذکت
 .خندد! یبه آن م یه امروز ھر طفل ابجد خوانکبافد  یم ییزھایچ

ن احمقان یبدترا از ی انین غالیه اکشود  یمعلوم م یات، به خوبین چرندیبا مطالعه ا
 .اند! بوده ن دشمنان اسالمیا از بدتریو 

ه کبل ،ا گمنامیند و ھست  ا مجھولیند و ھست  فیا ضعیارت ین زیا انیراوه ک جه آنینت
ان یچه آقا ح نخواھد بود. لذا برخالف آنیھرگز صح یارتین زی! پس چنھستند ناموجود

ن یآن ا یتر است. معن حیصحھا  آن ی ث سند از ھمهیارت از حین زیه اکاند  ردهکادعا 
و حال  ،ورھا باز لوچکان یم ه درکه آن است کح است، بلیارت صحیز نیه اکست ین
 .ور!کر اند ورک یور است. حتکه خود آن ھم کست بلین ھم نیه چنک نیا

 یاز فقرات آن بو یا را پارهیغ باشد، زید بلیان شایمنظور غال ی، برایث معنیاما از ح
مان به یه اک یسکه ھر کبل یاست، و ھرگز امام که صراحتا شرکدھد بل یو غلو م کشر

ل اعتقاد بر یبر سب یلماتکن یداشته باشد چن یح اسالمیعت صحیامت و شریخدا و روز ق

 َساُب ۡ�ِ ٱ َناوََعلَيۡ  غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِ�ََّما﴿د: یفرما یه مکرا آن خدا است یآورد. ز یزبان نم
 ».حساب آنان با ماستی تو ابالغ (رسالت) است و  فهیھمانا وظ« ]٤٠[الرعد:  ﴾٤٠

ٓ إَِ�ۡ  إِنَّ ﴿  .]٢٦-٢٥ة: ي[الغاش ﴾٢٦ ِحَساَ�ُهم َناَعَليۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ٢٥ إِيَاَ�ُهمۡ  َنا
 .»ماست گاه حسابشان با ما و آن یھمانا بازگشتشان به سو«
 ». إياب الـخلق إليكم وحساهبم عليكم«ه: کارت آمده است ین زیدر ا یول 

ز برعھده یشما امامان است و حساب ھمه مردم ن ییعنی: بازگشت ھمه مردم به سو

ۡ�َ ﴿د: یفرما یاست. خداوند م کافر و مشرک ، یفرکن یشماست! و معتقد به چن
َ
 َقتِ َوأ

 ٱ
َ
 ».ن به نور پروردگارش روشن استیزم«. ]٦٩[الزمر:  ﴾َرّ�َِها بُِنورِ  ُض �ۡ�
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نور شما امامان  ن بهیزم«. یعنی: »أرشقت األرض بنوركم«ارت است: ین زیدر ا یول

جھان و پروردگار  یخدا ‡یه ائمه ھدکرساند  ین فقرات می. و ا»روشن است
 اند.  انیعالم

و  کجھان شر گر دریفر نباشد دکو  کھا شر نیست؟ و اگر ایتر چ ن واضحیاز ا کشر
 .ست!ین یفرک

باب النور  یافکد یتاب التوحکاز  یات خود جمالتیفرکد یتأی ی! برایت الله العظمیآ
بَادِهِ «فرمود:  ÷ه حضرت صادقکدرآورده است  يْنَهُ يف عِ نا عَ لَ عَ نا، وجَ رَ وَّ نَا وصَ قَ لَ إنَّ اهللاَ خَ

بَادِهِ. ىلَ عِ طَةَ عَ هُ البَاسِ دَ ، ويَ هِ قِ لْ هُ الناطِقَ يف خَ انَ لِسَ  .»..وَ
در ان بندگانش و زبان ناطق خود ید و ما را چشم خود در میخدا ما را آفر«یعنی: 

 .»!ان بندگانش قرار دادیش و دست گشاده خود در میدگان خویآفر
را ید، زیح بنمایل بر بطالن خود است ھرچند سند آن صحین عبارت خود دلیا

ف و یث سند ھم ضعین حال از حیمان و وجدان و قرآن است. با ایمخالف عقل و ا
 یافک، )١(داللت بر صحت آن ندارد یافکدر  یثیارزش است. اصوال صرف وجود حد یب

دھم از  یکتر از  مکث آن، یه از شانزده ھزار حدکم یه قبال ھم گفتکاست  یتابکھمان 
آن محمد بن  ین راویه اولکث ین حدیم به ایاند. و اما بپرداز حیث سند صحیح

را مجھول دانسته،  ی) قسمت دوم و۲/۸۲ح المقال (یدر تنق یل است: مامقانیاسماع
ز مجھول و ی) او ن۱/۴۰ح المقال (یرده است و در تنقکت ین بن حسن روایاز حساو 

ر ابن صالح به کرده است و بکت یر بن صالح رواکن از بیشده است. حس یمھمل معرف
 یلیه خک نیعالوه بر ا یعنیاست  »ضعيف جدا انفرد بالغرائب«: یالغضائر گفته ابن

 ۱۴ .ھمتا است! یف است، در نقل غرائب بیضع

ر بن کب »بني ضبة ضعيف بكر بن صالح الرازي موىل« درباره او فرموده است: ینجاش
درباره او فرموده است:  ی). عالمه حل۸۴، صیف است (رجال نجاشیصالح ضع

ار از یف است و بسیضع یلیخ»). ۲۰۸ (خالصه، ص» ضعيف جداً كثري التفرد بالغرائب«
 .»ندک ت مییرواب یث غریاحاد

را سندًا و » کافی«اکثر احادیث جلد اول » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«این جانب در کتاب  -١
 ام. (برقعی)  متنًا مورد تحقیق قرار داده
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رده است کف یز او را در قسم دوم (=طبقه ضعفاء) آورده، و او را تضعیابن داود ن
اند.  ف و مجھول دانستهین ضعیب کا مشتریف یز او را ضعیزه نی) در وج۴۳۲ (ص

: یعنی »يسقط كل رواية لبكر بن صالح«ح المقال درباره او فرموده است: یدر تنق یمامقان
 .»شود یاعتبار ساقط م ی رده باشد از درجهکر نقل که بک یتیروا«

ت یه حالش در رجال مجھول است رواکثم بن عبدالله، یر بن صالح آن را از ھکب
از قول  نیست تب رجالکاز او در  یه اصال نامکثم آن را از مروان بن صباح یرده و ھک

 .اند! ردهکثش را جعل یا ھم خود او و ھم حدیرده است، کجعل  ÷صادق
 ۱/۹۶» مرآة العقول«تاب کز آن را در ین یه مجلسکرسواست  یت به قدرین روایا
 یفرکه کبل یخواھد باطل ی، میت الله العظمین ھمه، جناب آیف شمرده است. با ایضع

ه: ک رده و به صورت حق جلوه دھد! غافل از آنکد ییگر تأید یفرکو  یله باطلیرا به وس

 ».است ین رفتنیکه باطل از ب یبه راست« ]٨١[اإلرساء:  ﴾٨١ ازَُهوقٗ  َ�نَ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ ﴿
از  هک» یج رواندیخرا«تابش ک ۲۴۹ ل صیگر به خرج داده و در ذید یزرنگ یو

به او  ÷ه صادقکرده است کنقل  یل مطالب در آن فراوان است از داوود رقین قبیا
ھا سبز  د و درختیرس یھا نم وهیشد و م ینم یم نھرھا جاریاگر ما نبود«فرموده است: 

ن یان و زمکم ون وکر امامان را در یان تصرف و تدبین بیو خواسته است با ا» شد! ینم
 .د!یو آسمان ثابت نما

قدر دروغ و  ه توانسته است آنکاست  یچه جانور ین داوود رقید اید دیبا کنیا۱۵
 د!: یجعل نما ÷فر از زبان صادقک

د یغسل تعم یبرا ییه گوک)۴۱۴،ص۱ح المقال (جیرا در تنق یر الرقیثکداوود بن 
داوود بن كثري «: یند، قال ابن الغضائرک می ین معرفیف شده است، چنیرجال بدنام تأل

أنه كان فاسد الـمذهب ضعيف الرواية ال ، ÷الرقي موىل بني أسد يروي عن أيب عبد اهللا

 ست.یف بوده و قابل اعتبار نیتش ضعیفاسد و روامذھب او یعنی:  »يلتفت إليه
موافق است. او از احمد بن عبدالواحد،  یف با غضائرین تعریز در این یمرحوم نجاش

هو يكنى أبا سليامن، ضعيف جداً داوود بن كثري الرقي يكنى أبا خالد و«ه کند ک ینقل م

ه مصدر ک یت به طورف اسیار ضعیت بسیخود داوود در روا«یعنی:  »الغالة يرو عنهو
 !].یت الله العظمی. [چون آ»انیغال یاست برا یو منبع
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ن یمن از ا«یعنی:  ».قل ما رأيت منه حديثا سديداً «احمد بن عبدالواحد فرموده است: 
 ).۱۱۹ص  ی. (رجال نجاش»ام دهیث درست ندیحد یکشخص 

يروي عنه الـمناكري ذكر الغالت أنه كان من أركاهنم ووي«فرموده است:  یشکابو عمرو 

ان مرام خود دانسته و از او کاز ار یکیغالت او را «یعنی:  ».من الغلو وينسب إليه أقواهلم
 ».دھند ینسبت م ینند و اقوال خود را به وک ت مییاز غلو روا یادیرات زکمن

او را فاسد  )۴۵۲ص ن،یضعفاء و مجھول ی هن داوود، در قسم دوم (طبقبدر رجال ا
ز او ین ۱۲۹ص  یرمصطفیخوانده و او را جزو ضعفاء شمرده است. در رجال مالمذھب 

 .نندک یت میاز او روا انیف شمرده و گفته است غالیضع را جداً 
زمان ما قول او  یت الله العظماھایگاه غالت باشد، و آ هکید تیبا ین جانوریچن !یآر

رده ک آورده بدان استناد رونیح بیصر کز او صد شریفرآمکگفته  یکگرفته و از  را سند
 .!سوق دھند کفر و شرکمردم را به 

ھا  ارتنامهیتاب خود از زک در یت الله العظمیه آک یر جمالتیم به سایبپرداز کنیا
 رده است.کات خود استفاده یفرک یبرا

ن جمله یا قرار گرفته،  یت الله العظمیه مورد استناد آکھا  ارتنامهیاز فقرات ز یکی
 ۲۲جلد  ن جمله (دریاست. ا »السالم عليك يا عني اهللا الناظرة ويده الباسطة«است: 

 ده شده: ید ÷نیرالمؤمنیارت امیبحاراألنوار) در دو مورد در ز
رده است و لفظ آن کد نقل یخ مفیآن را از ش یه مجلسکاست  یارتیمورد آن ز یک

تر است. و  تر و موثق میآن قد »إنه أسبق وأوثق«را گفته است: یرا متابعت نموده است، ز

ه آن جناب فرموده است: چون کنقل نموده است  ÷آن را بدون سند از صادق
جا  ا رسول الله تا آنی یک: بگو: السالم علیشو ÷نیرالمؤمنیمتوجه قبر أم یخواست

 ».السالم عليك يا عني اهللا الناظرة، ويده الباسطة وأذنه الواعية«ه: ک

 ..»..قلثم انكب عىل القرب فقبله و«د: یگو یه مکارت ین زیدر ھم
 ».الخ ...قبر خم شده آن را ببوس و بگو یگاه رو آن« :یعنی

 صالله ه روز تولد رسولکع االول یاست مخصوص ھفدھم رب یارتیگر زیو مورد د
در  ÷ه صادقکاند  ردهکت یر او رواید و غیخ مفیه باز شکان) یعیت شیاست (به روا

 یارتنامه را به محمد بن مسلم ثقفین زیرده، و اکارت یرا ز ÷نیالمؤمنر ین روز امیا
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ست و یرو به قبله با یدیه به باب السالم رسک نیم داده و به او فرموده است: ھمیتعل
ارت، حضرت به ین زیرسول الله و باز در ھم یگاه بگو: السالم عل .. آن.مرتبه بگو یس
ثم انكب عىل القرب فقبله وقل: أشهد أنك تسمع «ه: کدھد  یدستور م» محمد بن مسلم«

ه کدھم  یم یقبر خم شده و آن را ببوس و بگو گواھ یگاه رو آن» كالمي وتشهد مقامي
ز بارھا مورد استناد و ین فقره نیه اک! ینیب یستادنم را میو ا یشنو یسخنم را م
ھا پس از  خهنس یگران قرار گرفته است. و در بعضیو د یت الله العظمیاستشھاد آ

 ÷دارد خود صادق یه معلوم مکاست » قال«لمه ک »ثم انكب عىل القرب فقبله«جمله: 
 لمات را گفته است.کده و آن یخم شده و قبر را بوس

 یگریا دیا به محمد بن مسلم یرده باشد کارت یت زیفکین یا خود حضرت به ایحال 
و دجاالن جعل و به  انیرده باشد به ھر صورت دروغ است و آن را غالکم یتعل

ت یشان رواید بن طاوس و امثال اید و سیخ مفیاند، ھرچند آن را ش بسته ÷صادق
 ه:کل آنینند، به دلک

 یم و بعدًا إن شاء الله تعالیدیه دک ر نشده است و چنانکذ یھا سند : در آناوالً 
گان) به نام نندکھا سند دارد غالب آن از ضعفاء واز غالت (غلو ارتنامهید آن زیم دیخواھ

 ا بافته است.یھا را ساخته  آن یسکست چه یه معلوم نکھا  نیاست تا چه رسد به ا
ه شرح آن ک ست چنانیمسلم ن ÷نیر المؤمنیارت امیبه ز ÷: آمدن صادقاً یثان

 گذشت.
وفه آمده و کبه  یقیدر زمان منصور دوان ÷ت شده حضرت صادقیچه روا : آنثالثاً 

آن را به  یه گاھکاختالف دارد  یرفته است به قدر ÷نیرالمؤمنیارت امیبه ز
بن  یبه معل یان و گاھیونس بن ظبیبه  یاند و گاھ نسبت داده» صفوان جمال«

ه منصور به خالفت رسد به دست داوود بن ک نیقبل از ا یعنی، ۱۳۲ه در سال کس یخن
 شته شد.ک یعل

اعتبارند  یب یس به قدریبن خن یان و معلیونس بن ظبین روات چون یاز ا یا و پاره
رد، کتوان به گفتارشان اعتماد  یشب دھند نم یکیروز و تار یبه روشن یه اگر گواھک
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ز خواھد ین یشد و حال دوم یدر صفحات گذشته معرف یت منفور اولیه شخصک چنان
 .یان شاء الله تعال .)١(آمد

ور کمعتبر و مشھور مذتب کن) در یرالمؤمنیدار صادق از قبر امین مطالب (دی: ارابعاً 
به  ÷ه با صادقکبحار األنوار داستان صفوان را  ۲۲ جلد در یه مجلسک ست چنانین
ذكر الفقيه صفي الدين بن سعدان يف مزار فقيهنا حممد «ن آورده است: یارت آمده است، چنیز

.. قال: أخذت هذه الزيارة من كتاب عمومتي وكانت بخط عمي الـحسني بن .بن عيل بن فضل

داستان صفوان یعنی: آنگاه  ..»... عن صفوان بن حييي عن صفوان اجلامل.ضل قال حدثنيف

ره یوفه آمده و چون به حکنه به یاز مد ÷با حضرت صادق یو ه کجمال را آورده 
ل بوده درآورده و یف نارگیه از لک یسمانیگاه حضرت، ر اند، آن اند به نجف آمده دهیرس

برداشته و  کخا یده از آن مقداریرس یه تا به محلردکن را مساحت یاز زم یمقدار
رده است تا سرانجام به موضع قبر کبرداشته و بو  کن بارھا خایچن استشمام نموده، ھم

ھوش یده و بیشک یا رده است شھقهکآن را برداشته و بو  که خاکن یده و ھمیرس
ا رفته است و چون به یه حضرت از دنکرده است که صفوان گمان ک یشده به طور

جا  نیه اکسوگند به خدا  »مؤمننيـهيهنا واهللا مشهد أمري ال«ھوش آمده فرموده است: 
تواند مورد  یگمنام نم یتابکت از چنان ین است. به ھر صورت روایرالمؤمنیشھادتگاه ام

 اعتماد خاص و عام باشد.
بن مھران (صفوان الخطاب از حجال از صفوان  یاره از ابیامل الزکث یباز در حد

دم، یپرس ÷نیرالمؤمنیاز موضع قبر ام ÷ه من از صادقکت شده یجمال) روا

فرموده وی جدًا ضعیف » معلی«درباره » نجاشی«از قلم افتاده است، » معلی بن خنیس«معرفی  -١
 است و به او اعتمادی نیست.

» مغیره بن سعید«از بیان اینکه وی مدتی پیرو یکی از منحرفین موسوم به نیز پس » غضائری« 
 کنند و من به احادیث او اعتماد نمی کنم. غالت از وی روایت می بوده است درباره او فرموده 

از  ÷دانسته! و امام صادق اوصیاء را در شمار انبیاء می» معلی«آمده  ٢١٣ص » کشی«در رجال  
 نیز او را تضعیف کرده است.» حلی«یزاری فرموده، چنین کسانی اظھار ب

روایاتی در » عبدالله بن عبدالرحمان األصم المسمعی«البته افراد غلوکننده و ضعیفی چون  
اند که قابل اعتماد نیست خصوصًا که به اتفاق جمھور علما قول جارح مقدم  تعریف از او آورده

 است (برقعی).
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ل است، پس من یالم کادکد یکه آن نزدکرد کمن وصف  یحضرت موضع آن را برا
و به حضرتش  ÷گر آمدم خدمت حضرت صادقیجا نماز خواندم و سال د رفتم در آن
و من ». یا درست رفته«حضرت فرمود:  ردم،کن و چنان یه من رفتم و چنکخبر دادم 

رساند  یت مین روایخواندم، ا یست سال در نزد آن قبر نماز میصفوان) مدت ب یعنی(
ده است، وچون یآن را پرس یبه محل قبر نرفته و فقط نشان ÷ه صفوان با صادقک

رده است و چون کدا یآن قبر را پ یآن را داده صفوان رفته و با آن نشان یحضرت نشان
ب فرموده یق و تصویاو را تصد ÷رده است، امامکھا را به حضرت بازگو  یآن نشان

 است.
نداشت  یگر لزومیده بود دیآن قبر را د اگر صفوان با آن حضرت به نجف رفته بود و

 یل بر درستیند و آن را دلکتفاء که حضرت داده بود اک یست سال به آن نشانیه بک
 رد؟یافت خود بگی

 ۱۳۶اند، و منصور در سال  ف بردهیدر زمان منصور به بغداد تشر ÷و چون صادق
ه در ھمان سال اول خالفت خود، آن حضرت را کھرگاه فرض شود  ده، یبه خالفت رس

ه وفات آن جناب در ک نیست) و با توجه به این نیه چنک رده باشد (حال آنکاحضار 
شتر یوفات آن جناب بازھم بوفه و کن صورت فاصله آمدن به یدر ا باشد،  یم ۱۴۸سال 

ان کھمان م ن ھم، یھشت سال بعد از ا یعنیست سال یشود و صفوان ب یسال نم۱۲از 
صفوان  نزد به ÷رد، پس آمدن صادقک یارت میه حضرت به او نشان داده بود زکرا 

 .دروغ است!
ان مورد یعین شیدر ب ÷تا زمان حضرت رضا ÷نیرالمؤمنی: موضع قبر امخامساً 

وفه دفن شده است و که آن حضرت در مسجد کقائل بودند  یا را عدهیاست، زاختالف 
ھم به ھمان  یسانکاند، و  ردهکاش دفن  ه آن بزرگوار را در خانهکقائل بودند  یا عده
ه از کت شده یروا یسناد از بزنطه در قرب اإلک ت صفوان قائل بودند، چنانیروا

ران یردم. حضرت فرمود: از پکسؤال  ÷نیرالمؤمنیان) قبر امک(م از موضع ÷رضا
ردم صفوان بن مھران از جدت (حضرت صادق) ک؟ عرض یا دهیباره چه شن نیخود در ا

ای از اصحاب ما  پاره ه آن حضرت در نجف مدفون است وکرده است کت یروا
حضرت فرمود: من ھم از او  اند،  ردهکت یروا (شیعیان) نیز از یونس بن ظبیان چنین

 وفه است مدفون شده است.که در کگفت او در مسجد شما  یه مکام  دهیشن
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ث است، حضرت صادق باشد، یه در حدک »سمعت منه«ر ید مراد حضرت از ضمیشا
ما از جد بزرگوارش (حضرت یه خود آن حضرت، آن را مستقکد است یھرچند بع

 یکا ی) ۱۴۸را آن جناب در ھمان سال وفات حضرت صادق (یز ده باشد، یصادق) شن
، »انیونس بن ظبی«ه از که مراد حضرت آن باشد ک نیا ایسال قبل متولد شده است و 

 د است اما نه چنان.یز بعیده است، آن نین شنیچن
ه به حضرت کد یگو یاو م ت شده است، یه از حسن بن جھم رواک یثیباز در حد

ارت قبر یه به زک یسانکو تعرض او را به  یبن موس ییحیداستان  ÷رضا
ث صفوان را ید من ھمان حدیگو یه مکجا  ادآور شدم تا آنیروند  ین میالمؤمن ریام

ه کست از آن جھت یدر دارالخالفه ن ÷نیرالمؤمنیه قبر امکرا معتقدم یقبول دارم ز
د باشد یدھد، در مسجد ھم نبا یاران قرار نمکخدا قبر او را در منازل ظالمان و ستم

 حضرت ح است؟یصح یکدامکباشد،  یمخف خواستند قبر او یت او میرا اھل بیز
ای.  را گرفته ÷: ھمان گفتۀ تو درست است زیرا قول جعفر بن محمدفرمود ÷رضا

 یا« ».يا أبا حممد ما أر أحداً من أصحابنا يقول بقولك وال يذهب مذهبك«آنگاه فرمود: 
ان) را یعی(ش س از اصحاب ماکچ یه حسن بن جھم أبو محمد بود) ھینکأبومحمد (

ن) یرالمؤمنیخصوص قبر ام ه قائل به قول تو بوده و معتقد به مذھب تو (درکنم یب ینم
 ».باشد

 یبه درست ÷نیرالمؤمنیقبر ام ÷چه مسلم است در زمان رضا به ھر صورت آن
 ست.یح نیصح ÷ن قبر در زمان صادقییمعلوم نبوده است، پس تع

افت، ین دست یرالمؤمنیقبر امه به ک یسکن یاول خ، یتب توارک: بر طبق تمام سادساً 
ن ینکن و ساید؟ زارعیده و پرسی، آن محل را دیار گاھکه در شکد بود یھارون الرش

ن یدر ا ÷ین علیر المؤمنیه قبر امکم یا دهینجف گفتند: ما از پدران خود شن یصحرا
ردند و موضع قبر ک یگاه ھارون دستور داد تا در اطراف آن حفار حدود است، پس آن

تا زمان انتقال خالفت به  ÷ردند. از زمان وفات صادقکر یافتند و آن را تعمیرا 
 ۱۴۸در سال  ÷را وفات صادقیز ده است، یشکست سال طول یش از بیھارون، ب

ن یدامکبوده است. حال در  یھجر ۱۷۰بود و انتقال خالفت به ھارون در سال  یھجر
 ن دست داده است؟ن به ھارویر المؤمنیافتن قبر امیق یسال خالفت توف

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٦٨

» محمد بن مسلم«نبوده تا آن حضرت به  یقبر ÷ھرچه ھست در زمان صادق
 ینام داشته و درھا» باب السالم«ه کارت و آداب ورود به در حرم یدستور رفتن به ز

ارتنامه ین زیه در اک یھا باب السالم نام داشته است، بدھد در حال از آن یکیه کگر، ید
ه کبوده  یشود در زمان یاند معلوم م ردهکت یروا ÷از صادق گرانید و دیخ مفیه شک

ه از آن جمله باب السالم کداشته  یین َدر و صحن و سرایچند ÷نیر المؤمنیقبر ام
ا یقبر انداخته و آن را ببوسد  یه خود را روکدھد  یارت دستور میبوده، و در ضمن ز

 یزمان آن حضرت قبر ه درک یدر حال ده، یخود آن حضرت خم شده و قبر را بوس
 ستاد!؟یجا آمده و رو به قبله ا نبوده تا بتوان به آن ید و َدربینبوده تا بتوان آن را ببوس

چ به یھ ھا را بافته است،  ارتین زیه اکس کحافظه است آن  مکگو  ه دروغکجا  از آن
ن و ینبوده تا با آن چن یدر و صحن و قبر ÷ه در زمان صادقکاورده است یاد نی

 ..نند!کچنان 
آن قدر اختالف  ÷ین علیر المؤمنیت دفن امیفکیخ در محل قبر و یتب تارکدر 
نون در نجف واقع شده، مرقد که اک یه قبرکند کن یقیتواند  یس نمکچ یه ھکاست 

 .آن حضرت است!
وما « آورده است: ۷/۳۳۰( »البدایة والنھایة«خ خود یتار ر دریثکحافظ ابن  أبو الفداء

يعتقده كثري من جهلة الروافض من أن قربه بمشهد النجف فال دليل عىل ذلك وال أصل له، 

مغرية بن شعبة، حكاه اخلطيب البغدادي عن أيب نعيم احلافظ عن أيب بكر ـويقال إنام ذاك قرب ال

الطلحي، عن حممد بن عبد اهللا احلرضمي احلافظ، عن مطر أنه قال: لو علمت الشيعة قرب هذا 

وقد حكى اخلطيب  مغرية بن شعبة.ـيعظمونه بالنجف لرمجوه باحلجارة، هذا قرب الالذي 

مدينة فدفناه ـالبغدادي عن أيب نعيم الفضل بن دكني، أن احلسن واحلسني حواله فنقاله إىل ال

ء يظنُّونه ماالً فلام  :بالبقيع عند قرب فاطمة، وقيل إهنم ملا محلوه عىل البعري ضل منهم فأخذته طَيْ

أوا أن الذي يف الصندوق ميتٌ ومل يعرفوه دفنوا الصندوق بام فيه فال يعلم أحدٌ أين قربه، حكاه ر

ةٍ من دور آل  اخلطيب أيضاً. رَ جْ ورو احلافظ ابن عساكر عن احلسن قال: دفنت علياً يف حُ

ا حفر خالد بن عبد اهللا أساس دار ابنه يزيد ـمـملك بن عمري قال: لـوعن عبد ال جعدة.

مَّ بإحراقه ثم رصفه اهللا عن است هَ خرجوا شيخاً مدفوناً أبيض الرأس واللحية كأنام دفن باألمس، فَ
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مكان بحذاء باب الوراقني ـذلك، فاستدعى بقباطي فلفه فيها وطيبه وتركه مكانه.قالوا وذلك ال

عن موضع أحد إال انتقل منه.وـمسجد يف بيت اسكاف وما يكاد يقر يف ذلك الـمما ييل قبلة ال

يَ موضع قربه ولكنه عند  مِّ فِنَ بالكوفة وعُ َ عىل عيلٍّ ليالً ودُ يلِّ جعفر بن حممد الصادق: قال: صُ

ه قبر آن کن است یان) ایعیاز جاھالِن روافض (ش یاریده بسیعق: «یعنی ».قرص اإلمارة
ن یه اکشود  یندارد و گفته م یو اصل ست، یبر آن ن یلیاما دل ،  حضرت در نجف است

خ بغداد) از ی(در تار یب بغدادین قول را خطیا است.  )١(ره بن شعبهیقبر مغ قبر،
رده کاز مطرانه نقل  یاز محمد بن عبدالله الحضرم یر طلحکم حافظ از ابوبینع یأب

دارند از آن  یه آنان در نجف بزرگش مک یان بدانند قبریعیه گفته است: اگر شکاست 
ه کره بن شعبه است. و گفته شده است ین مغن قبر از آینند، اک یست سنگسارش مکی
گفته است.  ین سخن را واقدیوفه دفن شده است، اکمسجد جامع  یدر جلو ÷یعل

ر یثکن قول ابن یه آن حضرت در داراإلماره دفن شده است (اکو مشھور آن است 
ه: حسن کرده است کت ین رواکیم از فضل بن دیاز أبو نع یب بغدادیز خطیاست). و ن

ع در یرده و آن حضرت را در بقکنه نقل یت داده به مدکوفه حرکاو را از  ÷نیو حس
ه جنازه آن حضرت را بر شتر ک یه ھنگامکردند، و گفته شده کدفن ‘ نزد فاطمه

 یه آن حمل شتر، مالک نیال ایی طی به خ لهیابان گم شده و قبیردند، شتر در بکحمل 
است و او را نشناختند  یا است جنازه چه در صندوق دند آنیاست گرفتند، اما چون د

ه قبر آن حضرت در کس ندانست کچ یردند و ھکچه در آن بود دفن  صندوق را با آن
ر کرده است. و حافظ ابن عساکت یاکن مطالب را حیا یب بغدادیز خطیجاست!؟ ونک

 آل ی وچهکاز  یا را در حجره یه فرمود: من علکرده است کت یروا ÷از امام حسن
 المطلب بن عمیر روایت شده است که گفت: خالد بن عبد ردم. و ازکجعده دفن 

رون یرا ب یرمرد مدفونیه پیر پایرد از زک یی فرزند خود را حفر م ه محل خانهکعبدالله 
اند، خالد  ردهکروز او را دفن ید ییه تو گوکد بود یشش سفیسر و ر یه موکآوردند 

رد، پس کم منصرف ین تصمین خدا او را از ایکل ه او را بسوزاند، کم گرفت یتصم
خود گذاشت  یده به جاید و خوشبو گردانیچیخواست و جنازه را با آن پ یا پارچه
مسجد است. و از  یفروشان روبرو تابکی  (برابر) دروازه ین نقطه محاذیه اکاند  گفته

 ھجری درگذشت. ٥٠جا در سال  معاویه والی کوفه بود و در ھمانمغیرة بن شعبه از جانب  -١
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ت شبانه خوانده ینماز م ÷یه فرمود: بر علکت شده است یروا ÷امام جعفر صادق
وفه کن قبر آن حضرت در یکوفه دفن شد و محل قبر او پوشانده شد. لکشد و در 

 داراإلماره است. یکنزد
وقد تنوزع يف موضع قربه؛ «ن مسطور است: ی) چن۲/۲( یدر مروج الذھب مسعود

قرب مدينة فدفن عند ـفمنهم من قال: إنه دفن يف مسجد الكوفة، ومنهم من قال: به محل إىل ال

، وإن اجلملَ تاه ووقع إىل وادي بطيء، وقد  َلٍ فاطمة، ومنهم من قال: إنه محل يف تابوت عىل مجَ

یعنی: در موضوع قبر آن حضرت گفتگو و اختالف شده  ».قيل من الوجوه غري ما ذكرنا
ه کاند  قائل یوفه دفن شد و گروھکه آن حضرت در مسجد کند یگو یم یاست گروھ

 یصحرا گم شد و به واد ردند و آن شتر درکشتر حمل  یرو یحضرت را در صندوق
 .)١(است یز اقوالین نیر از ایافتاده و غ یط

ه اسحاق بن عبدالله از آن کرده است کت یروا ÷) از باقر۱/۱۳۴خ بغداد (یتار
 ».أين دفن عيل؟ فقال: بالكوفة ليال وقد عمي عني دفنه«ده است: یحضرت پرس

انش کد و میوفه مدفون گردک شد؟ فرمود: شبانه در جا دفنک یحضرت عل«یعنی: 
 .»ستیبر من معلوم ن
دفنت أيب عيل بن أيب طالب «ده شد؟ فرمود: ی، از حضرت امام حسن پرس۱۳۶و در ص 

 ».يف حجلة أو قال يف حجرة من دور آل جعدة بن هبرية
 .»ردمکره دفن یآل جعده بن ھب یھا خانه از یا من آن حضرت را در حجره«یعنی: 

خواست جنازه  یه مکرا آورده است » خالد بن عبدالله«داستان حفر  ۱۳۷و در ص 
ثم بن غربان مانع آن شد، و سپس از حسن بن محمد یآن حضرت را بسوزاند و ھ

جاء رجل إىل رشيك فقال: أين قرب عيل بن أيب طالب؟ «ه گفت: کند ک یت میروا یالنخع

 ».يف الرابعة: نقله واهللا الـحسن بن عيل إىل الـمدينة فأعرض عنه يف سؤاله ثالث مرات، فقال له
در  یکجاست؟ شرکطالب  یبن أب یآمد و گفت: قبر عل یکنزد شر یمرد«یعنی: 

د و در مرتبه چھارم گفت: به خدا قسم حسن بن یبگردان ین سؤال سه بار از او رویا
 .»ردکنه منتقل یاو را به مد ÷یعل

 مذکور است. ٣/٣١٠این اقوال در اکثر کتب تاریخ واز آن جمله در تاریخ دمشق ابن عساکر  -١
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وكنت عند أيب نعيم فمر قوم عىل محري قلت «گفته است:  یبن محمد الرقام کو عبدالمل

أين يذهب هؤالء قال: يأتون إىل قرب عيل بن أيب طالب، فالتفت إىل أبو نعيم فقال: كذبوا نقله 

 ».الـحسن ابنه إىل الـمدينة

 نه انتقال داد.یجنازه او را به مد ÷ز گفته است حسنیم نییعنی: أبونع
تْهُ «ه: کرده است ن آویاز قول مط ۱۳۸و در ص  َ مجَ نْ هذا لَرَ تِ الرافضةُ قربَ مَ لِمَ لو عَ

بَة عْ ُ املغريةِ بنِ شُ ربْ ةِ، هذا قَ ارَ جَ  .»باحلِ
را ینند زک ست، آن را سنگسار میکین قبر یان) بدانند ایعیھا (ش یاگر رافض«یعنی: 
 .»ره بن شعبه استیآن قبر مغ

عيل بالكوفه عند مسجد دفن «ن آمده است: ی) چن۳/۳۸در طبقات ابن سعد (

 ».اجلامعة...
 ».نزد مسجد جامع دفن شد وفه درک در یعل«

 ھا است. ارتنامهیه إبطال قول فقرات زکست بلیا رد اقوال نیالبته منظور ما اثبات 
ھمه اختالف بود  نینامعلوم و مورد ا ÷نیرالمؤمنیه ھنوز موضع قبر امک یدر زمان

 .گذشت؟! ÷بر زبان امامز و موھوم یفرآمکن فقرات یچگونه ا
اند  ردهکت یخالف آن را محمد بن مسلم، روا» فرحة الغری«تاب ک ه درک ، آنیاز طرف

سؤال  ÷نیرالمؤمنیوارد شده و از قبر ام ÷مان بن خالد به صادقیه او و سلک
 اند. افتهین یھا رفته و اثر یھا داده و آنان با آن نشان یھا نشان ز به آنیاند؟ حضرت ن ردهک

را  ÷نیر المؤمنیام یاست و ھرگز امام یھا ھمه جعل ارتنامهین زیپس فقرات ا
 رد.یان قرار گینخوانده است تا مورد استناد غال» عني اهللا الناظرة«

خ آن را یه عقل و وجدان و تارکاست  یھا فقرات ارتنامهین زیعالوه بر آن در ا
ه با ک یسک ی: سالم بر تو ایعنی، »ةا من خاطب الثعبان وذئب الفالي«رد مثل: یپذ ینم

دَّت له «ارت است: ین زیو باز در ھم!» یاژدھا و گرگ سخن گفت السالم عليك يا من رُ

 ». الشمس حامي شمعون الصفا
آمده است » مدینة الـمعاجز«تاب که درک یاشارت است به داستان ن عبارت، یدر ا

ش از پنج بار آمد و یو ب وفه آمدهکبه  ÷نیرالمؤمنیدر زمان خالفت ام ییه: اژدھاک
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د شرح و یه باکرات سخن گفته است! کوفه به کن و مردم یرالمؤمنیشد، در حضور ام
 .!)١(ھا خواست تابکن گونه یدار را از ا شاخ یھا ن گونه دروغیل ایتفص

ش از دو یم، بیرکح قرآن یه به نص صرک ÷یه ُثعبان (اژدھای) موسکعجب است 
ظاھر  گر در برابر فرعون و مردم]یو بار د یحضرت موس یبار فقط برا یکمرتبه [

ه عالوه بر پنچ ک ÷یا انداخت، اما ثعبان علیآن ھمه غوغا و سر و صدا در دن )٢(نشد
س آن را جز کچ ین حال ھیرد! با اک ییبار ظھور در حضور مردم، آن ھمه سخن سرا

 .!یا مزه یب ی رد، چه معجزهکذاب نقل نک یفرد
 یسالم بر تو ا« »السالم عيك يا من ردت له الشمس«ارتنامه ین زیاز فقرات ا یکی

ل یاز دال یکینندگان، آن را که غلوکاست » او بازگردانده شد! ید برایه خورشک یسک
اند و آن را با آب و تاب در ھر مجلس و  ان گرفتهکون و مکن در یرالمؤمنیتصرف ام

بودن آن  ذبکخ بر محال و یو تاره علم و حسن و عقل ک نیا اینند، ک یر مکذ یمحفل
 .)٣(دھند یم یگواھ

ن است ین مبین زمان موجب مسخره و استھزاء به دیھا در ا ل افسانهین قبیقبول ا
ن یشود، با ا ÷نیرالمؤمنیام یل واقعیر فضایار ساکباعث ان یه در نزد بعضکو بسا 

 .اورند!یرا ن تراشان جاھل آن لیه مداحان و فضاکاست  یمتر شعر و دفترک حال در

َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك ﴿فرماید:  چگونه ممکن است پیامبر بزرگواری که خداوند تبارک و تعالی به او می -١
َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱ�ََّبَعَك ِمَن ﴿ . و یا»برای مومنین فروتنی کن« ]٨٨[احلجر:  ﴾٨٨لِۡلُمۡؤِمنَِ� 
یا امامی که  ».کنند فروتنی کن برای مومنینی که تو را پیروی می« ]٢١٥[الشعراء:  ﴾٢١٥ٱلُۡمۡؤِمنَِ� 
چون ملوک و سالطین با  داد او را ھم ی تواضع است و در زمانی که زنده بود اجازه نمی خود اسوه

عین الله «بگوید مرا  کردند،  القاب متعدد خطاب کنند و اصحاب و پیراونش نیز با آنان چنین نمی
الم عليك من خاطب الثعبان الس«بخوانید و یا بگوید در زیارتم بگویید: » چشم بینای خدا» «الناظرة

 ؟! (برقعی)»وذئب الغالت، السالم عليك يا من ردت له الشمس
السالم آید این است که اژدھا سه بار خود را به موسی علیهآنچه از آیات قرآن در این باره بر می -٢

زه را به که این معجنشان داد نه دو بار؛ یک بار در کوه طور زمانی که تنھا بود؛ بار دیگر زمانی
که اژدھا در برابر فرعون و ساحران و فرعون در قصرش نشان داد و بار سوم در روز زینت، زمانی

 عموم مردم نمایان گردید. (ُمصحح)
ام.  مطالبی آورده» رد شمس«درباره ماجرای » خرافات وفور در زیارت قبور«جانب در کتاب  این -٣

 (برقعی)
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عه آورده و آن را مورد ین صحاح شیتر قثون و میما آن داستان را از بھتر کنیا
 م.یدھ یق قرار میو تحق یبررس
ى بْنِ «ند: ک ت میین روایآن را چن ، یافک وسَ نْ مُ ادٍ عَ يَ لِ بْنِ زِ هْ نْ سَ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ عِ

نِ  يدٍ عَ رَ بْنِ الكايف َعِ مَ نْ عُ رٍ عَ فَ عْ االْـجَ ى قَ وسَ رِ بْنِ مُ امَّ نْ عَ ةَ عَ قَ دَ نِ بْنِ صَ لْتُ أَنَا حسَ لَ دَخَ

بْدِ  هِ  ÷اهللا وأَبُوعَ ذِ  هَ رُ تَرَ امَّ ا عَ : يَ الَ قَ يخِ فَ ضِ دَ الْفَ جِ سْ ... الـخ مَ مْ لْتُ نَعَ ةَ قُ دَ هْ  .)١(»الْوَ

داخل  ÷ه من و صادقکگفته است  یه عمار بن موسکث آن است یمضمون حد
گفتم:  ینیب یاف را مکن شیعمار ا یم، حضرت فرمود: اینه شدیح در مدیمسجد فض

ه قبال زن حضرت کس یگاه حضرت داستان رد شمس را از زبان اسماء بنت عم ، آنیآر
ر و سرانجام ھمسر کو بعد از شھادت آن بزرگوار، ھمسر ابوب اریجعفر ط

ث مجعول ین حدیروات ا کنیرد! ما اکشد از قول آن حضرت نقل  ÷نیرالمؤمنیام
 م: ینک یم یر معقول و نامقبول را معرفیغ

ف و در یتاب الفھرست ضعکاو را در یه طوسکاد است یاول آن، سھل بن ز یراو۱۶
ار ینزد ناقدان اخبار بس«یعنی:  »ضعيف جداً عند نقاد األخبار«استبصار گفته است: 

 .»ف استیضع
شھادت به غلو  یسیر معتمد شمرده و گفته محمد بن عیف و غیاو را ضع یو نجاش

از  یزاریرده است و اظھار برائت و بکاو داده و او را دروغگو خوانده و از قم اخراجش 
 یتیروا یا از ویند، کث استماع یاز او حد یسکه کرده است ک ینھ و او نموده است،

 د.ینقل نما
سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي الرازي كان ضعيفاً جداً «فرموده است:  یابن الغضائر

: او یعنی. »يروي الـمراسيل ويعتمد الـمجاهيل«ز فرموده است: ی. و ن»فاسد الرواية والدين
ت یرده و به رواکث مرسل نقل یت او فاسد بوده و احادین و روایف و دیضع اریبس

 ند.ک مجھول اعتماد می
 او را احمق خوانده است. ،فضل بن شاذان

 ین صفات زشت معرفیاو را به ا یاند ھمگ ه به شرح حال او پرداختهکرجال  یعلما
 اند. ردهک

 .٣١٩، ص ١فروع کافی، ج -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٧٤

 یسانکست. اما یگر نیروات د یبه معرف یازیث نین حدیا ین راویبا شناختن اول

ۡ�ِ ﴿ه: یه مصداق آک
ُ
ْ َوأ  .]٩٣البقرة: [ ﴾َل عِجۡ لۡ ٱ ُقلُو�ِِهمُ  ِ�  ُ�وا

 ».خته و اشراب شده استیگوساله آم )محبت(شان به یھا دل«
ا یقان یر رفیدارند ناچار سا یی خرافات برنم دست از گوساله یھستند و به سادگ

ٰ ٱ �نَّ ﴿ه: کد یبدانم تا ینک یم ید او را معرفیاسات وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  لِِم�َ ل�َّ
َ
ٓ أ  ﴾ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ ٱ﴿و: ». گرندیدکیستمگران دوستان « .]١٩ :هي[اجلاث ۡ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل  ّمِنۢ  ُضُهمَ�عۡ  ُت ِفَ�ٰ ُمَ�ٰ ل
  ».گرندیدکیزنان ومردان منافق از « ]٦٧[التوبة:  ﴾ٖض َ�عۡ 

 یبن جعفر بغداد یند، موسک ت مییروا یبن جعفر بغداد یاد از موسیسھل بن ز
ند و ک ید نقل میف است. او از عمرو بن سعی) مجھول و ضع۳/۲۵۴ح المقال (یدر تنق

). ابن ۳۲۱ش. ص  ۲ح المقال، جیبودن است (تنق ید متھم به فطحیعمرو بن سع
ن آورده است. و در ی) او را در قسم ضعفاء ومجروح۴۸۹ز در رجال خود (صیداوود ن

یعنی:  »ال أعتمد عىل قوله«بن الصباح گفته است:  ) نصر۲۴۷(ص  یاستراباد نھج المقال
 نم.ک یبه سخن او اعتماد نم

مذھب  یز فطحیرده است، او نکت یروا یالساباط ید از عمار بن موسیعمرو بن سع
 ىلعامر فطحي ال أعمل ع«اشف الرموز گفته است: ک) و ۲/۳۱۸ح المقال ی(تنق است

خ یشو » کنم مذھب است و من به روایت او عمل نمی عمار فحطی«یعنی:  »روايته

أن عامر الساباطي ضعيف فاسد الـمذهب ال يعمل عىل ما «او فرموده است:  ی درباره یطوس

 یتیف و فاسد المذھب است و به روایضع یھمانا عمار ساباط«یعنی:  ».خيتص بروايته
 .»شود یرده باشد عمل نمکت یه فقط او رواک

 الب ممطوره (سگان باران خورده)کملعون و از  یاو را، فطح هملکت و صاحب
 خوانده است.

 .!ث رد الشمس ھستندیان حدینان راویا
 ÷ارتنامه، آن را به صادقین فقرات را ساخته و در زیه اکبوده  یاستیحال چه س

قبور ھا را در مقابل  ه ھر صبح و شام آنکاند  ردهکاند؟ و مردم را وادار  نسبت داده
 بخوانند، خدا داناست. ‡ائمه ی مطھره
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ع شده، یه شاکات ینگونه موھومات و خرافات و جعلیا ی جهیم نتیدان یآنچه ما م
ز موجب اھانت و ین است، و کد به شریخالق به خلق و از توح دادن مردم از توجه

اء کیذاان یم، دراعتقاد عقال یخره سستام آن و باألکاح ن اسالم وین مبیاستخفاف به د
 ر مفاسد است.یو سا احمقانو غرور 
گونه خرافات دست  نیجعل ا ه اگر ھم دشمنان اسالم درکست ین کچ شیھ یو جا

ن موھومات یانتشار اا ثر مقاصد آنان بکرا ایھا عالقه دارند، ز انتشار آن هب  نداشته باشند،
، رشیپذر قابل یغو و سست عقال موھون دگاهیدن اسالم را در یرا ھم دیبرآورده است، ز

د عن مقررات شرع نامتقاکیجاد غرور از تمیجاھل را با ا ی دھند، وھم توده یجلوه م
ه ک چنان ،ندکبا دشمن  یه دشمنکنند ک گاه آن می دھند، آن یرده و به فساد سوق مک

 .نند!ک ینون مکھم ا
*** 

 

 



 

 ی زیارت مسأله

است  یا نظر از روح و جسم بعد از مرگ، مسأله اموات صرف یبقاموضوع اعتقاد به 
 یه در ھنگام دفن مرده بعضکقبل از ما سابقه داشته است،  یھا از امت یا ه در پارهک

الزم و چراغ و  یاز غذاھا یا گاه پاره ردند، آنک می تیرا رعا یھا، آداب مخصوص از ملت
 .)١(گذاشتند یداشت در آن دخمه م ات خود به آن عالقهیت در حیه آن مک ییایاش

ن یتر ییه از ابتداک نهیریسد: اقوام دینو یان میخ جامع ادیتاب تارک در» جان ناس«
درختان  ین دارایاست مانند زم یشورکه آسمان، کده دارند یاند عق نیزم یمردم رو

مردگان  سد:ینو یه مکجا  نند تا آنک می یاھا زندگرمو مورا آنجا ارواح مردگان و ه درک
در ھنگام خواب به مالقات  نند وکز گردش یجا ن در آن ن آمده ویتوانند غالبًا به زم یم

 کیدن آمده خورایه به دکت یآن م ید برایواقع شود با ین امریند و چون چنیان آیآدم
نند، آن مرده کن نینند، و اگر چنکھم روشن  یرده، بر سر مزار او گذارند و آتشکه یتھ

 ).۲۲ان، صیخ جامع ادیت خواھد شد! (تاریموجب آزار و اذشده  کغضبنا
 یپرست حواان باستان، اعتقاد به اریسد: رومینو یتاب مکن یھم ۲۶در صفحه  و

 داشتند.
به حد  یرواح اجداد احترامام درباره یقد یھا انیسد: آرینو یم ۹۵در صفحه  و
 ردند.ک یت میش رعایستا

ارواح گذشتگان و احترام به روان اجداد و د به یسد: عقاینو یم ۱۵۰در صفحه  و
از مذاھب چون مذھب برھما در ھند  یان وجود داشت و بعضینزد عامه توران ان درکاین

از مذاھب  یا دند، پارهید یه میاموات تھ یبرا یشتریفات بین و ژاپن تشریو بودا در چ
ردند و با او ک ینت و تجمل به ھمراه جنازه حمل میزن آن مرده را ھم با ز یھنوز حت

اند که تمثال و مجسمه بودا نماینده موجودی  مذاھب منسوخه مثل مذھب بودا، بر این عقیدهدر  -١
کند،  ھا را اجابت می شنود و دعا ھا را می است زنده و دانا و دارای شخصیت فوق طبیعی که مناجات

 ).١٤٦افزاید. (تاریخ جامع ادیان، جان ناس، ص و معتقدند که تکرار دعاھا بر اجر و ثواب شخص می
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زدند  یت را بعد از فوت او گردن میزان وغالمان مینک ھا تاز مل یدند و بعضیسوزان یم
 ار او باشند.کار و مددیا یتا در آن دن

 رد.کتب ملل و نحل، رجوع کد به ین اعتقادات بایل ایتفص یبرا
داشتند و اقبال و اعراض  یبید عجیت قبل از اسالم درباره ارواح، عقایدر عصر جاھل

د یم و امیشان در بیھا را در حق زندگان، مؤثر دانسته و ھمواره از ا ن آنیو دعا و نفر
 .)١(بودند
ه سر تا سر کظاھر شد  یاست در زمان یان الھین ادیتر املکن و یه آخرکن اسالم ید

ن یاز روز نخست دیتوح ی  هیه پاک نیا یور بود. برا جھل وخرافات، غوطه یکیعالم در تار
از یر مخلوقات خضوع و اظھار نیدر برابر سا خدا،  یو منزه باشد، و مردم، جز برا کپا
ر و یتقد ر امور جھان ویرا در تدب یچ موجودیھ سبحان،  یر خداینند، و انسان به غکن

د و انسان یآ می کشر یه از آن بوک ینان مؤثر نداند از تمام آداب و سنیسرنوشت جھان
 یه در جاکارت اموات ینمود، و از ز یریگرداند، جلوگ یر خدا متوجه میخدا به غرا از 

خود فرمود:  صه رسول خداک رد، چنانکست، منع ین یمت و فائده خالکخود از ح
 ».ام ردهک یارت قبور نھیھمانا من شما را از ز«یعنی: ». إ� نهيت�م عن ز�ارة القبور«

گذارد،  یخود باق یرده به جاکز یسنن را تجوه اگر آن آداب و کن داشت یقیرا یز
ه در ک ل است، اما پس از آنکمش یبس ن آلوده، یچن ید در قلوبیده توحیشرفت عقیپ

د از آفات یات قرآن، درخت توحیحات آیر اسالم و توضیگیمات پیجه تعلینت
أال « گاه فرمود: آن ت شده به ثمر نشست، ی) خود تقوی(جا مأمون و در مغرس ، کشر

ا تذكركم اآلخرة گاه باش»یعنی: ». فزوروها فإهنّ ه آخرت کد ینکارت یقبور را ز کنید و ایآ
 .»ندک می یادآوریرا 

پرستش اموات در مذاھب قدیمه و خاموش باطله، به شدت معمول بوده، چنانکه اقوام بدوی شیخ  -١
حاکم بر مقدرات خویش پنداشته و برای رؤسای خود در عالم دیگر  و رئیس قبیله را پس از دفن، 

مزاحم یا یار توانند مانع و  ھا می کردند که آن نیرویی مافوق انسانی بسیار مھم و ھولناک تصور می
 ).٨و مددکار زندگان شوند (تاریخ جامع ادیان، ص

تایلور گفته است: نزد اقوام بدوی، سراسر عالم، از موجودات روحی که بر عالم احاطه و تصرف  
دانند، تمام سرنوشت خود را به دست  ھا را مرکز نیروی غیبی می و چون آن دارند پر است، 

ھای  در اطراف جھان ھم اکنون به شکل آورند،  ھا به جا می به آنسپرده و اعمالی که نسبت  ھا  آن
 شود!. شمار مالحظه می مختلف و مظاھر بی
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 ».زوروا القبور فإهنا تذكر الـموت«د نمود: ییگر تأیز آن را به عبارت دیو ن
 .»شود یادآور میه مرگ را کد ینکارت یقبور را ز«یعنی: 

 اند. شمرده از اصول فقه، ین آن را اصلییه اصولکاست  ن ھمان امر بعد الحظریو ا
ر کو ف یادآوریشود، ھمان  ید زندگان میارت مردگان، عایه از زک یا دهیپس فا

ه ک نیاست. با ایدن یبندگیبه فر ییاعتنا یامت و بیق یه زاد و راحله برایآخرت و تھ
آخرت، بدان امر نمود، با ر کارت قبور، باز به منظور تذیاز ز یبعد از نھ صرسول خدا

ارت یه مسلمانان خود را از زکرسوخ داشت  ین امر در مسلمانان به قدرین حال ایا
 دانستند. یقبور ممنوع م

إن عائشة زارت قرب «ن عبارت آورده است: یبد یتیروا» یرکالذ«تاب کد اول در یشھ

عن زيارة القبور، فقالت: هنى ثم أمر  صأخيها عبد الرمحن فقيل هلا قد هنى رسول اهللا

 ».بزيارهتا
ه فوت نمود، یه در زمان خالفت معاوکشه قبر برادر خود عبدالرحمن را (یعا«یعنی: 

ه کرد، مردم به او گفتند کارت ی) زصبا چھل و چند سال بعد از رحلت رسول خدایتقر
 ی، نھیشه گفت: آریرده است؟ عاک یارت قبور نھیاز ز صغمبر خدایپ

 .»ارت قبور امر فرمودیپس از آن به ز ن یکل فرموده، 
ع بوده است یو شا یجد یبه قدر صرسول خدا یه نھکدارد  یه معلوم مین قضیا

رفته است، و در آن وقت  یارت قبور نمیبه ز یسکن مدت چھل و چند سال یه در اک
 شد. یبدعت شمرده م شه درنظر مردم، یعمل عا
لوال أن «گفته است:  یه او مکرده است کقل ن» یشعب«از » ابن بطال«و 

ه رسول کن بود یاگر نه ا« ».صعن زيارة القبور لزرت قرب النبي ىهن صاهللا رسول

 .»ردمک یارت میرا ز صغمبریفرموده است من قبر پ یارت قبور نھیاز ز صخدا
ضه یث مستفیاز احاد ».لعن اهللا زوارات القبور«ه: ک صت از رسول خداین روایو ا

 (مشھور) است.
ه از ک) ۳/۵۶۹» (المصنف«تاب ک ، دریعیش یه عبدالرزاق صنعانک یتین روایچن و ھم

قال: من زار  ص أن رسول اهللا«ه: کرود آورده است  یث به شمار میتب حدکن یتر میقد
 .»ستیند از ما نکارت یس قبور را زکفرمود: ھر صھمانا رسول خدا«یعنی:  ».القبور فليس منا
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و  یفرزند امام حسن مجتب یچون حسن مثن صغمبریت پیردن اھل بک یو نھ
ه شرح آن گذشت و ک چنان ص ارت قبر رسول خدایاز ز إ نین العابدیز حضرت

ه کرساند  ین را میھمه ا[ .قرن یکش از یب کمبار ی بودن و مزارنبودن روضه کمترو
 .]نبوده استت رسول ین و اھل بیارت قبور، مقبول و مأمور شارع وبزرگان دیز

عت یاست، در طب یپرست ه از آن جمله مردهک یپرست روح بت ییه گوکجا  اما از آن
ن) مستمر الزم یاضت (تمریل است و رکه زدودن آن مشکچنان ممزوج است  یآدم

ان خبر ین بیاز آن بد یتعال یه بارک چنان ،ابدید خالص در آن رسوخ یه روح توحکدارد 

�ۡ  نُ مِ يُؤۡ  َوَما﴿ه: کدھد  یم
َ
ِ  َ�ُُهمأ ِ ٱب ۡ�ِ  وَُهم إِ�َّ  �َّ شتر یب« ].١٠٦ وسف:ي[ ﴾١٠٦ ُ�ونَ مُّ

 ».آورند یمان نمیا کشان جز با حالت شریا
ز از آن در ینند نک مان مییه اظھار اک یسانکاز  یاریبس یه حتکفھماند  یو چنان م

ن یآمد مسلمو رفت و  صم بعد از فوت رسول خداینیب یه مکن است یا ستند، یامان ن
داشتند و بر قبر آنان  یت خاصیه به مردگان خود عناکران یچون مصر و ا ھم یبا ملل

در مسلمانان رو به نمو و توسعه  یپرست ج روح مردهیافراشتند، به تدر یح و قبه میضر
ان و یرانین با ایمتر از صد سال خصوصًا بعد از اختالط مسلمکه در ظرف ک نینھاد، تا ا

ن ین و فراعنه در ایشاخص و ممتاز بودند و مقابر سالط یپرست به مردهه کان یمصر
ام یا ید خرافیھا است. ھمان عقا ن ملتیدر ا یپرست ن شاھد روح مردهیارھا بھترید

گر، بازار یپرستان ملل د د مردهیشدن به عقا ختهین صورت با آمیدتریت به شدیجاھل
 را رواج داد. یپرست مرده

د یص و تجدیر و تجصیاز تعم یدر نھ ‡غمبر و ائمهیت از پیرواھا  ه دهک نیو با ا
تاب ارمغان ک از آن را در یه ما برخکقبور و ساختن قبه و بنا بر قبور وارد شده است 

ث یات و احادیر ھمه رواکجا مجال ذ نیم، و در ایا به بعد) آورده ۲۸۵آسمان (ص 
بود  کمنایبر ملت اسالم از آن بزار و ین عمل بیاز ا ی. و شارع مقدس به قدر)١(ستین
ن ساعات عمر خود با تضرع و یدر آخر صار، رسول خدایث بسیه بر طبق احادک

 يعبد«ه: کرد ک می تقاضا ی(پافشاری) از درگاه إلھ الحاح
ً
. »ا� ال جتعل قربي وثنا

 ».ده شودیه پرستکقرار مده  یقبر مرا بت ،ایخدا«

را به سبب تناسب کامل آن با » تعمیر قبور در اسالم«ی بیشتر، فصل مربوط به  ولی برای فایده -١
 ایم. آورده یبی مختصر، در آخر این کتاب البته با اصالح و تھذ مطالب این جزوه، به عنوان ضمیمه، 

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٨٠

 یت قبلین است به جاھلکزود مم یلیه خکمردم آشنا بود  یپرست را به روح مردهیز
و  ‘داشتن قبر فاطمه یبا مخف ÷ین علیرالمؤمنیبرگردند. و ام یپرست و مرده

خالق به خلق  ردن قبر خود قصد داشت از انصراف و توجه مردم ازک یت به مخفیوص
 .)١(شود یریجلوگ

جویان  نقل کنم. امیدوارم که کالم او حق» مھاتماگاندی«جا مطلبی از  مناسب است در این -١
ای  ی روزنامه در بریده«نویسد:  منصف را به اندیشه وادارد و موجب شود که به خود آیند. وی می

اند و  ای معبدی ساخته دھکدهنویسان برایم فرستاده بود خبری خواندم که در  که یکی از روزنامه
کنند، من این عمل را یکی از ناپسندترین صور  اند و ستایش می ای از مرا گذارده در آن مجسمه

شمارم، کسی که این معبد را بنا کرده ثروت خود را به ھدر داده و آن را در راه  پرستی می بت
اند و خود  اند، گمراه گشته شده نامناسبی به کار برده است و روستاییانی که به آن معبد کشیده

ام زیرا سراسر زندگی من در آن معبد به صورت کاریکاتور و  من ھم مورد توھین قرار گرفته
ام به کلی دگرگون  مسخره منعکس شده است. معنی و مفھومی که من برای ستایش بیان کرده

یش این کتاب (از کتب مقدسه دین ھندو) ستا» گیتا«ھای  وار جمله شده است نقل طوطی
مقدس نخواھد بود، بلکه ستایش واقعی آن است که تعلیمات آن دنبال گردد. یک فرد ھم وقتی 

ھای مثبت زندگیش مورد سرمشق واقع شده و دنبال  گیرد که جنبه ستایش قرار می واقعا مورد
 پرستی پیدا از زمانی که به سطح ستایش تصویرھا فرو افتاد و شکل بت» ھندو«گردد. مذھب 

کرد، صورتی منحط به خود گرفت، در واقع تنھا خداوند از قلب اشخاص خبر دارد و به این جھت 
مورد ستایش قرار نگیرد برایم  ترین راه آن است که ھیچ شخصی چه زنده و چه مرده،  مطمئن

جا بردارد و  ای خواھد بود اگر صاحب آن معبد مجسمه مرا از آن دھند موجب مسرت تسکین
جا با ریسندگی برای  بد را کانونی برای ریسندگی اختصاص دھد تا فقیران در آنساختمان مع

کردن به  جا کار کنند. چنین اقدامی عمل خود مزدی بگیرند و دیگران به نشان فداکاری در آن
چنین احترام گذاردن و ستایش من خواھد بود. (ھمه  و ستایش واقعی آن و ھم» گیتا«تعلیمات 

 .٨٦و  ٨٥ص  انتشارات امیر کبیر، » محمود تفضلی«ترجمه  تماگاندی، مھا مردم برادرند)
که معتقد به دینی غیر توحیدی بوده است، این چنین درھدف » گاندی«وقتی کسانی چون  

و  †ی پیامبر و ائمه  درباره صپس مدعیان حب آل رسول خدا خویش مستغرق باشد، 
ی و در ھدف خویش که ھمان ھدایت مردم و فرزندانشان که داعی إلی الله و معلم احکام الھ

» گاندی«گویند؟! آیا آنھا را به اندازه امثال  اند. چه می فانی بوده کسب رضای پروردگار است، 
چگونه ممکن  شود،  گونه کارھا خشنود نمی دانند اگر گاندی از این مستغرق در ھدف خویش نمی

تان را به کار  وند؟ أفال تعقلون (آیا عقلاز چنین اعمالی خشنود ش» توحید«است معلمین بزرگ 
گیرید؟)  قطعا آنان بیش از دیگران آرزو دارند که پیروانشان به جای حضور بر مرقدشان و  نمی

 عقاید خویش را با قرآن، مطابقت داده و به احکام الھی واقعًا عمل کنند. مداحی از آنان، 
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ب در اطراف یججمالت عتھا و  نتیه صدھا قبه و بارگاه با زکد یشکن یبدبختانه طول
 ھا سر بر آن یگنبدھا کگور مردگان برافراشته شد و نو بر یشور اسالمکناف کا و

ان یه متصدکد یرس یھا به حد حد و حساب بر آن بارگاه ینذورات ب موقوفات و آسمان و
 گور مردگان وقف بر  شتر،یه بکران بلیا یوقف که ربع امالکنند ک عا میّد اامور اوقاف 

 چنین در سایر کشورھای اسالمی. و ھم است!
ه طبق خبر مندرج در روزنامه کد یرس یین خصوص به جایار افراط و گزاف در اک

ران یھا در ا ن بارگاهیاز ا یکی یاز لوسترھا یکی ۲۰/۱۱/۴۹مورخ  ۸۲۷۱ هھان شمارکی
ه ک یادیز یان لوسترھایشده است، و در م یداریون تومان خریلیست میب یبه بھا

ن لوسترھا در یصد شاخه است. اتھش یه داراکوجود دارد  یشده لوستر یداریخر
ارشناسان، مونتاژ و کله یو وارد شده است. و به وس یداریخر اخارج به صورت مجز

ه که لوسترھا یخ نصب شده و نصب بقین تارین لوستر تا ایده است. چندینصب گرد
ھان کیمقام به خبرنگار  یک  انجامد، ین ماه به طول میباشد. چند یعدد م ۹۵جمعا 

 دارند، در یخیوتار یه ارزش ھنرک یمیقد ید، لوسترھایجد یگفت: به نصب لوسترھا
با یمت زیق گران یز لوسترھاین یمیقد یان لوسترھایم خواھد شد، در یموزه نگھدار
 ر ھستند.ینظ مکران یه در اکوجود دارد 

ن بارگاه صورت گرفته یه در اکاست  ییھا نتیجمله تجمالت و ز نمونه از یکن یا
ه از آن کشود  یگور مردگان نثار و وقف م بر ،انیپا یاد و بیو ھمه روزه اموال ز است.

ن یحس حاج آقا«باشد.  یم ۱۷/۲/۵۱مورخ ،۸۶۴۲ھان شماره کی جمله خبر مندرج در
ه سال ارد تومان زد. بھمن مایلیش سر به سه میپ یه رقم اموال موقوفه او چندک کمل

به صورت  کموزه مل ه درکمانده خود را یاموال باق  ون تومان،یلیچھار صد م  گذشته،
شود، وقف  یم یقه نگھداریتاء عیخط فرمان شاھان و اش ، فرش، دستینقاش  تابلو،

 »....ردک یآستان قدس رضو
شود منظور  ین صورت تلف و ھدر میه بدک کن اموال و امالیاز ا چقدر یبه راست

به حال فقراء و  یدگیرس  ن،یم معالم دیاز آن صرف امور تعل یزیا چیشارع است؟ آنظر 
ه از ک )یارانک(بدھ یونانین مدید یداابه محتاجان و درماندگان و  کمکضعفاء، 

و تعاون به جوانان از دختران و  یش عاجزند و ھمراھیخو )ی(بدھ ونیپرداخت د
نشر  ،مارانیب ید دارو و غذا برایدارند، خرد به ازدواج یاز شدیه نک (مجرد) پسران عزب

 .شود؟! یم ستن ایق دیحقا یه حاوک ییھا ابتک چاپف و یج و تألیو ترو
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ن یرالمؤمنینامه ام ) صورت وقف۲/۵۰۴» (یأنساب األشراف بالذر«تاب ک در
هذا ما وقف عيل بن أيب طالب، أوىص به أنه وقف أرضه «ن قرار آمده است: یبد ÷یعل

 اجلبل والبحر أن ينكح هبا األيم ويفك الغارم فال تباع وال تشرتي وال توهب حتى القائمة بني

ه کرا ییھا نیزم ÷ین علیر المؤمنییعنی: ام ».يرثها اهللا الذي يرث األرض ومن عليها
شوھر ازدواج  یزنان ب ه از درآمد آن، کند ک یا) دارد وقف می(در وه) و بحرک( ن جبلیب
 ....ن خود آزاد شوند ویت قرض و دیمسؤولن از ینند و مقروضک

عه آن بزرگوار یدارند و خود را ش از آن حضرت را یرویپ یه ادعاک یسانکاما 
ه کخواران آن است! خدا شاھد است  جاد مفتینامند وقفشان بر گور مردگان و ا یم
 .اوستعنه  یه مبغوض شارع و منھکشود  یم یھا صرف امور ب به اتفاق آنیثر قرکا

ث یحد ش از صدیم بیز گفتین ه قبالً کرد یگ یصورت م یحال ن افراط و گزاف دریا
ھا وارد شده  اف در آنکاعت ر قبور ویخصوص تعمبه ن اعمال و یراھت اک حرمت و در

 است.
تاب ک د اول دریمعروف به شھ کیعه، مرحوم محمد بن میبزرگ ش یاز فقھا یکی

أما وضع الفراش عليه «نوشته است: ضمن آداب دفن اموات » یرکذ«قدر خود  گران

قطيفة محراء  صوالـملحدة فال نص فيه، نعم رو ابن عباس من طريقهم أنه جعل يف قرب النبي

درباره انداختن «یعنی:  ».والرتك أوىل ألنه إتالف للامل فيتوقف عىل إذن الشارع ومل يثبت
 ،یآر  ».وارد نشده است یردن بر قبر، از جانب شارع نصک قبر و لحد درست یفرش رو

فه سرخ یقط یک صغمبریه بر قبر پکت شده است یان روایق سنیاز ابن عباس از طر
فه انداختن یقط یک ین عمل (حتیا کد) تریفرما ید میگاه خود شھ انداخته بودند، (آن

 ین عملیار موجب اتالف مال است و انجام چنکن یرا ایز غمبر) بھتر است، یقبر پ یرو
 ».از طرف شارع ثابت نشده است! یزین چیشارع است و چن ی متوقف بر اجازه

ردن مال است! اما ک ست و تلفیز نیجا صغمبریفه در قبر پیقط یکگذاشتن  یآر
ر یارد اموال را در زیلیون و میلین میزمان ما چند یھا ت اللهیآ یاز نظر ما و برا

 ین چه مسلمانیا ایخدا ز است، یجا نمودن ردن و تلفک ر طال معطلیطال وغ یگنبدھا
 .ست؟!یارش نکدر  یه حسابکاست 
بعد از  یپرست ارت اموات و روح مردهیت در زیه آثار جاھلک پس از آن یبار
زد  یھا موج م عت آنیدر طب یپرست ه بتک یسانکدر اسالم زنده شد  صخدا رسول
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از جمله  ردند، کج یرا ترو یپرست دشمنان اسالم ھمان آداب و سنن بت یکبه تحر
گزاف و  یھا ھا و وعده ارت آنیق مردم به زیقبور و تشو یم رویعظ یساختن بناھا

ارتنامه و ین اعمال و ساختن و پرداختن زیا یحد و حساب برا یب یھا ثواب
ات و یفرکچه گذشت با اندراج و اندماج آن  ر آنیز نظیفرآمک یدن جمالتیگنجان

عقاید شرک و کفر و خالف اسالم آشنا و معتقد و از  به ھا، عوام الناس را ن آنیتمر
ه تمام کن، بلیثر مضامکنون اکه ھم اک چنان ردند، کجور ھم متحجب و حقایق اسالم

رد کد ی(دشمن) قرآن و سنت است، اما چه با ھا مخالف عقل و وجدان و مخاصم آن
آن مطالب را با دالئل عقل و نقل ثابت  یا سستیار سر برآورد کبه ان یسکه اگر ک
از  یدرس«و  )٢(»دید جاویشھ« )١(»د عبادتیتوح«تاب کسندگان یند، مانند نوک

 ؛باشد می م)١٩٤٣ –م ١٨٩٠مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن شریعت سنِگلجی ( منظور ایشان، -١
در زمان شاه رضا خان پھلوی از علمای مصلح شیعه در ایران بود. از جمله داعیان اصالح  ایشان

در عصر و  شیعیانعقاید و سلوک بود و به ترک بدعت و رسوم آمیخته به شرک و رایج در میان 
خواند. وی در این شت به راه و روش قرآنی و توحید پاک و خالص فرامیزمان خود و نیز بازگ

شیخ » التوحید«را تالیف نمود که در موضوع و محتوا با کتاب » توحید عبادت«زمینه کتاب 
(مفتاح فھم القرآن) و »: کلید فھم قرآن«محمد بن عبدالوھاب تطابق داشت. ھمچنین کتاب 

. (دکتر ه استھای وی چندین بار چاپ شدر درآورد و کتابھای دیگری نیز به رشته تحریکتاب
 سعد رستم)

محقق فاضل آیت الله صالحی نجف آبادی (رح) از علمای مصلح معاصر امامیه در  ایشان، منظور -٢
م متولد شد. ١٩٢٣ھای باشد. در نجف آباد از روستاھای شھر اصفھان در حدود سالایران می

در اصفھان فراگرفت سپس به قم منتقل شد و مطالعات عالی علوم دینی را در مقطع سطح، 
(درس خارج) را در قم نزد علمای آن تکمیل نمود و یکی از اساتید حوزه علمیه شد. سپس به 

یا ھمان (الشھید » شھید جاوید«ھای ارزشمندی روی آورد که مشھورترین آنھا تالیف کتاب
بود؛ این کتاب را حدود چھل  امام حسین  باشد که منظور وی از شھید جاوید،الخالد) می

سال پیش منتشر کرد و در آن به آرای موافق و مخالف در باب نفی علم غیب از امام حسین 
پرداخت و او را مجتھدی انقالبی معرفی نمود که برای برپایی حکومت اسالمی به پا خواسته و  در 

دودی بر او نوشتند.  وی در واکنش به این راه شھید شده است. جمع بزرگی از فقھای امامیه ر
ھا را پاسخ داد. شیخ  را تألیف نموده و تمام اعتراضات آن» عصای موسی«این اعتراضات، کتاب 

م به رحمت حق شتافت بدون اینکه عنایت الزم ٢٠٠٦صالحی نجف آبادی در سال گذشته یعنی 
 باشد. (دکتر سعد رستم)در حق عالم فاضلی چون او از سوی جز اندکی از مردم متوجه وی 
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شود و تا عمر دارد نانش آجر و مطرود ھر  یق مید و تفسیتھد گران، یو د )١(»تیوال
الت و  که جھاد با آن از جھاد با شرکن نظر است یگردد، و از ھم یم یتاجر و فاجر

چه مورد قبول  د فقط بدانین عقایتر است، لذا در رد ا میتر و ثوابش عظ لکمش منات، 
 م.ینک یشده و ضعف آن را ثابت م کعموم است، مستمس

ثر کرده است، اک یآور بحار األنوار جمع ۲۲جلد  در یارت را عالمه مجلسیات زیروا
به دلخواه  یھا را ھر شخص آن یعنی ر مأثور است، یه غکات بدون سند است بلیآن روا

 صارت رسول خدایارت درآورده است. مثال در زیخود ساخته است و به صورت ز
ارتنامه را ین زییعنی: ا »وجدت يف نسخ قديمة من مؤلفات أصحابنا هذه الزيارة«سد: ینو یم

 ص زيارة أخر له« ه:کا آنیام.  افتهیفات اصحابمان یاز تأل یمیی قد نسخه یکدر 

ر، أدام الله یالنص یرا عل صامبریارتنامه پیگر زید«یعنی:  »النصري أدام اهللا عزه أمألها عىل

» رأيت يف نسخة قديمة من مؤلفات أصحابنا«سد: ینو یه مک ا آنی. »رده استکعزه امالء 
 ام. افتهیفات اصحاب ما یاز تأل یمیقد یا ارتنامه را در نسخهین زیا

وجدت يف نسخة قديمة من أصحابنا زيارة «سد: ینو یم † عیبق ۀارت ائمیدر ز

 .»ام افتهیرا  †شانیارتنامه ایم اصحاب ما زیقد یھا از نسخه یکیدر«یعنی:  ».†هلم

 ١٣٣٠یا  ١٣٢٩باشد. او در سال می / آیت الله العظمی سید ابوالفضل بن الرضا برقعی ،منظور -١
م در قم متولد شد. در قم مشغول تحصیل شد تا اینکه به درجه اجتھاد و مرجعیت ١٩١١ھـ ق 

د آن مشغول به فعالیت رسید و به عنوان امام و دعوتگر به تھران منتقل شده و در یکی از مساج
ھا و رسایل زیادی به رشته تحریر درآورد. از نیمه عمر فعالیت خود را متوجه اصالح شد و کتاب

نمود و به یکی از مشھورترین داعیان اصالح و تجدید دین تبدیل شد. وی به بازنگری در بسیاری 
نوان مثال در رد اندیشه ھا پرداخت. به ع ترین آناز عقاید و اعمال شیعه امامیه حتی اساسی

و در رد فضایل زیارت » بحث علمي في أحادیث المھدي«غیبت و و وجود مھدی منتظر کتاب 
(یا ھمان الخرافات الکثیرة في زیارات القبور) و در »: خرافات وفور در زیارات قبور«عتبات کتاب 

یة) نگاشت. و نیز در (یا ھمان: درس من الوال» درسی از والیت«رد اندیشه والیت تکوینی کتاب 
باب تحریم متعه (ازدواج موقت) و نقد احادیث کتاب اصول کافی نوشته کلینی کتابی با عنوان 

باشد. وی تألیف کرده است و این بخشی از تالیفات وی می» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«
افتاد. او در سال از سوی برخی از متعصبین با تروری ناکام مواجه شد و مدتی نیز به زندان 

نیز » برقعی«م در تھران وفات کرد. تعلیقات وی در این کتاب با ذکر نام ١٩٩٢ھـ ق، ١٤١٢
 باشد. (دکتر سعد رستم)مشھود می
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وجدت يف نسخة قديمة من تأليفات بعض «سد: ینو یم ÷نیر المؤمنیارت امیو در ز

ارتنامه یاز اصحاب ما ز یکیفات یاز تأل یمینسخه قد در«یعنی:  ».أصحابنا زيارة أخر
 .»ام افتهی یگرید

وجدت الرواية بخط األفاضل منقوالً من خط عيل «سد: ینو یوفه مکا در آداب مسجد ی

 ».بن السكون
ون کبن الس یس علینو ه از دستکاز دانشمندان  یکیت را به خط ین روایا«یعنی: 

 .»ام افتهیرده کنقل 
ست یه معلوم نکار است یتاب بسکن یدر ا »وجدُت، وجدُت «ل ین قبیاز ا

 .اند؟! بوده یسانکھا چه  ن آنیسندگان و جاعلینو
تاب ک، منقول است از یچ سندیتاب بدون ھکن یمندرج در ا یھا ارتیاز ز یاریبس

نندگان) ک(غلو ت از غالتیھا روا ثر آنکا ھا، و و امثال آن» مصباح األنوار«و» ریبکمزار «
ملعون و محمد بن سنان  یواقف» یزه بطائنحم یبن أب یعل«و ضعفاست چون 

و » ر بن صالح مطعون مشؤومکب«و » عبدالله بن مسعود مذموم«و  کننده مشرکغلو
احمد بن ھالل «و » اذبک ی نندهکان غلویونس بن ظبی«و » یفطح یعمار بن موس«

بن الحسن فضال  یعل«و   »ره مطعون ملعونیف بن عمیس «و » ننده ملعونکغلو
 یکه شرح حال فضاحت ماالمال ھرکو...، » ذابکبن حسان  یعل«و » ملعون یفطح
ن إعند اللزوم  ،ھا که نیامده است و آن م،یه از آنان آوریث مرویل احادیھا را در ذ از آن

 م. یدھ یتب رجال حواله مکرا به  یو خوانندگان گرام آوریم شاء الله می
د، و گمان ینکتعجب  و ھاست ارتنامهیز انیه دنبال نام راوک» ملعون«لمه کد از یشا

ن یا ما دو تن از کنیا ن رساله است.یا ی هسندیجانب نو ھا از ن لعنتیه اکد ینک
شان ملعون خدا و رسول و ید ایم تا بدانینک یم یتب رجال به شما معرفکرا از  نیملعون
 اند. امام

خ، او را در رجال خود: یه شکاست  یھالل عبرتائان، احمد بن ین راویاز ا یکی۱۷
ت به اھل ضالل یدر باب وص» امکحب األیتھذ«تاب کخوانده است و در » غال یبغداد«

ه احمد بن ھالل کمشھور است  »أن أمحد بن هالل مشهور باللعنة والغلو«فرموده است: 

» لعن«ر د یعاتیتوق ÷یرکاھل غلو بوده و لعن شده است. و حضرت امام حسن عس
 ).۱/۹۹ح المقال،یاو صادر فرموده است. (تنق
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را به  ÷نیرالمؤمنیافتن قبر امیه داستان کان است یونس بن ظبیاز جمله آنھا، ۱۸
ت شده یگر در بحار از او رواید یھا ارتیرده است، و زکت یروا ÷صادق یھمراھ

رو عن » بن ظبيان كويف غال وضاع الـحديث يونس«سد: ینو یدرباره او م یاست. غضائر

د به یث ساز است و نبایننده و حدکغلو او«یعنی:  ».ال يلتفت إىل حديثه ÷أيب عبداهللا
 .»ردکث او اعتناء یحد

لعن اهللا يونس بن ظبيان ألف لعنة، تتبعها ألف لعنة، «درباره او فرموده است:  ÷و رضا

ناداه إال الشيطان أما أن يونس مع أيب الـخطاب يف أشد أشهد ما   كل لعنة تبلغك قعرجهنم،

ه دنباله ھر کان را ھزار لعنت یونس بن ظبیند کخدا لعنت «یعنی:  ».العذاب مقرونان
ه او کدھم  یم یگواھ  ھا تو را به قعر جھنم برساند، ه آن لعنتکھزار لعنت باشد  یلعنت

ھا را باھم  ن عذابیدتریالخطاب شد یونس با أبی(صدا) نداده،  طان ندایرا جز ش
 .)١(»اند نیقر

بو الـخطاب أالكذابون الـمشهورون: «ه: کتاب خود گفته است ک فضل بن شاذان در

: ازاند  ان مشھور عبارتیدروغگو«یعنی:  ».ويونس بن ظبيان ويزيد الصايغ وحممد بن سنان
 .)٢(»غ و محمد بن سنانید صایزیان و یونس بن ظبیأبو الخطاب و 

 یاند و برا ھا را ارمغان آورده ارتنامهیما آن ز یه براکھستند  یسانکجمله  نان ازیا
ون و کر امامان در یدر خصوص تصرف و تدب یقو یھا گونه حجت آن یت الله العظمیآ
 .اند! هان پنداشته شدکم

ن ین چنی(گمراھی) ا نین مضلیاطین اشخاص گمراه و شیه از چنک غافل از آن
اذ بالله خود امامان یاگر الع یه حتکرد. بلید بپذیرا، شخص مسلمان نباھا  گفته
 یآورند) به دستور خدا یه صد البته نمکبر زبان آورند ( یلماتکن یمًا چنیمستق

ن یرا ایم، زیریھا را بپذ د آنیی خود امامان نبا مه قرآن و فرمودهکات محیسبحان و آ
واهللا لو ابتلوا بنا «اند:  ه خودشان فرمودهک ه باشد، چنانکفر است و از ھرکھا  گفته

ما،  ی لهینان به وسی: به خدا سوگند اگر ایعنی ».هم بذلك لكان الواجب أن ال يقبلوهوأمرنا

 .٣٠٩رجال کشی /ص  -١
 .٥٠٧رجال ابن داوود / ص – ٤٥٧و  ٤٢٨رجال کشی /ص  -٢
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گونه مطالب را از ما  نیه اکم ینک یشان را امر میشده بودند و ما ا یش و مبتلیآزما
 .)١(ش حضرت صادق)یرند! (فرمایه آن مطالب را از ما نپذکھا واجب بود  رند بر آنیبپذ

د و اصرار کیقدر تأ ه آن بزرگواران، آنک یپس مطلب چگونه خواھد بود، درحال
ن ینفر ھا را لعن و ندگان آنیرفته نشود و گویپذ یسکات از یفرکن یه اکاند  ردهک
 .یخواھد آمد إن شاء الله تعال یا و پاره گذشت، ھا قبالً  از آن یا اند، چنانچه پاره ردهک

در آن مطالب خالف قرآن فراوان  ارت نوشته شده ویه در موضوع زک یتبکاز  یکی
ه مشھور کاست  یقم» هیجعفر بن محمد بن قولو« :فیتأل» اراتیامل الزک«تاب کاست 

 اند. و مقبول قرار گرفته
 ط بریسبحان و مح یه ھرگز مسلمان معتقد به خداکاست  یتاب مطالبکن یدر ا

دو نمونه  یکیرد. ما به یھا را بپذ تواند آن یمنن و آسمان یزم ن برمیان و مھکم ون وک
 م: ینک یتفاء مکجا ا نیاز آن در ا

است  یثیمال حدجونس از صفوان ی) از ۱۱۳د، ص یاره (چاپ جدیامل الزک در -۱
ف آورد، به من فرمود: دلت یره تشریبه ح ÷ه حضرت صادقک یھنگام«ه او گفته: ک
ت شوم؟ ی، فداینک یارت می؟ گفتم: تو او را زین حاضر شویحسخواھد بر سر قبر  یم

غمبران یه و پکه خدا در ھر شب جمعه با مالئک ینم درحالکارت نیفرمود: چگونه او را ز
ه افضل کاء است و ما یه افضل انبک صنند، و محمدک یاو ھبوط م یاء به سویو اوص

نم تا کارت یجمعه او را زت شوم، پس در ھر یم. پس صفوان گفت: فدایاء ھستیاوص
باش تا  ین معنیصفوان مالزم ا ی، ایرده باشم؟ فرمود: آرکارت پروردگار یز کدر
 .»!تو نوشته شود یبرا ÷نیارت قبر حسیز

ه کونس است یھا  از آن یکیه کھستند  ل و غالتیث مجاھین حدیھرچند روات ا
مانده است  یباق یقلم عالمات از یفرکن یا شرح حال او قبال گذشت، اما به ھر صورت، 

م کث ین حدیعه محترم است! و ناچار در عامه مورد قبول است! در ایط شیه در محک
 .شود! یارت مشرف مید خدا با عباء و ردا به زیه نعوذ بالله، بگوکمانده است 

داند عالوه بر  داشته باشد می یشعور ن)یمترک( یس ادنکه ھرکاست  ینھا مطالبیا
ه کدھد  یأت م و جر یه گستاخکاست ھ نیثر مردم است و ھمکا غرورفربودن موجب ک
د ینند و شاک ه در آن با خدا مالقات میکارت مثال شب جمعه یز یکبا  یسانک

 .١٩٦رجال کشی / ص -١
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ز خداست و یگر عزید یسکن یگاه چن ز، آنیاء نید! و با انبیایھم به عمل ب یا مصافحه
ه غالب فساق و فجار به که معلوم و مشھود است ک د عفو دارد، چنانیرد امکھرچه 

 ونیماد یه حتکشوند  یم یب اعمالکطان مرتیارت و به غرور شیطمع شفاعت و ثواب ز
 شوند. یتر م مکا یشوند  ینمن اعمال یب اکمرت و ملحدان ھم پرستان) (ماده
آورده  یتین روایچن ÷از صادق ۲۲و  ۲۱به بعد باب  ۶۷باز ھم در صفحه  -۲

ن در دامن آن یبود وحس ‘در منزل فاطمه صخداه رسول ک یھنگام«است: 
دختر  یفاطمه ا یگاه فرمود: ا آن ه درآمد و به سجده افتاد، یحضرت بود، ناگھان به گر

ن ساعت بر من ین خانه و در ھمی(بلندمرتبه) در ا یأعل یعل یه خداکمحمد، ھمانا 
؟ گفتم: یدار یا او را دوست میآ ،محمد ین صورت، پس گفت: ایوتریکان شد در نینما

ن چشم من یوه دلم و پرده مابیام و م حانهیچشم من و ر یپروردگار من، او روشن یا
 یفرمود: ا گذاشه بود،  ÷نیه خدا دست خود را بر سر حسک یاست، پس در حال

 ».ات من بر او بادکن مولود و بریباد ا کمحمد مبار
ه کمخالف با مذھب بله ک نیار است، با ایه بسیتب شعکث دریل احادین قبیاز ا

تاب خدا ک م دریه گفتک ارت چنانیه عمل زک نیات اسالم است، با ایمخالف با ضرور
ن یو مسلم ست، ین یاز آن اثر صح رسول اللهیمأمور به نبوده و در سنت صح یعمل

ه در کده نشده است یچ شنیل امور نداشته مثال ھین قبیبه ا یتیگونه عنا چیصدر اول ھ
صلحاء به  ارت اموات أعم از شھداء ویز یبرا یچ مسلمانیھ صزمان رسول خدا

ارت یارت قبر او به قصد زیبه ز یمسلمان صا بعد از رسول خدایند کمسافرت  یمشھد
 یه شده است. حتیه ضد آن توصکر شود، بلیتعم یا صالحیو  یدیاز شھ یا قبرید یایب

 صخدا فرزند رسول ÷میو قبر ابراھ )١(کدالشھداء مترویمانند حمزه س یقبر بزرگان

و صحابه بزرگوار نه تنھا قبر ھیچ یک از  صرسول خدا  قابل بسی دقت و تأمل است که در زمان -١
عالوه بر آن  چنان متروک و مھجور ماند،  اولیاء و بزرگان و شھداء اسالم تعمیر نشد بلکه ھم

) و تفسیر ٢٨٩(ص » مغازی و اقدی«آید چون  چنانکه از کتب سیر و اخبار معتبر به دست می
 صچاپ سربی) رسول خدا  ،٦٤٢/ ٦چاپ قدیم) و بحار االنوار (١١٢علی بن ابراھیم قمی (ص

در مورد دفن حمزه سیدالشھداء عموی بزرگوار خود که سید و ساالر شھیدان راه خدا در غزوه 

لوال أن حيزن ذلك نسائنا لرتكناه للعافة يعني السباع والطيور حتى حيرش يوم القيامة «احد بود، فرمود: 

جنازه حمزه را  شوند،  ما ناراحت و محزون میاگر نه این بود که زنان «» من بطون السباع والطري
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 دو یکیب پس از یات وارده در تھذیات آن حضرت فوت نمود طبق روایه در زمان حک
ر یمجھول و قبر ام صدختر رسول خدا ‘سال، قبرش نامعلوم گشت و قبر فاطمه

ھا مورد توجه و محل اجتماع نبوده است. چرا؟ گرچه  دا بود و مدتیناپ ÷نیالمؤمن
قه خود یال و سلیل و سند، به خیبدون دل ییھا نھا علتیدام از اکھر یبرا بافان فلسفه

را در ھنگام  صرسول خدا یز دعایه آن بزرگواران نکقت آن است یاند! اما حق بافته
 يُعبد ا� ال«: هکده بودند یوفات شن

ً
ه کقرار مده  یا قبر مرا بتیخدا«» جتعل قربي وثنا

 ز شود.یشان نیه آن دعا مشمول قبور اکو عالقه داشتند ». ده شودیپرست
ه خداوند فرستاده است کامبر یست و چھار ھزار پیش از صد و بیچرا ب یبه راست

اء یارت قبر آن قدر ثواب دارد چرا از قبور انبیفقط قبر سه نفر از آنان معلوم است؟ اگر ز
اس یا حضرت الیزاده داوود است؟ و  متر از امامک ÷ا حضرت داوودیست؟ آین یاثر
 .عباس؟! یزاده عل متر از امامک

 گر است مثال دریدیکارت جمع شده است غالبًا مخالف یز ی ه دربارهکھم  یثیاحاد
 یحال است (در صدالشھداء معادل با نود حج با رسول اللهیارت حضرت سی، زیثیحد

 یحج انجام نداده است) و در بعض یکش از یه حج بیبعد از نزول آ صه رسول خداک
 ون حج آمده است!!؟یلیشتر از نود حج تا دو میب یلیث خیاحاد

ه گفت به کمنقول است » ریحنان بن سد«از  یتیروا» قرب االسناد«اما در 
فإنه بلغنا عن بعض�م أنه  ÷ما تقول يف ز�ارة قرب احلس� «ردم: کعرض  ÷صادق

قال: ما أصعب هذا احلديث! ما تعدل هذا لكه، ل�ن زوروه قال تعدل حجة وعمرة؟ قال ف
 ».وال جتفوه و�نه سيد شباب الشهداء وسيد شباب أهل اجلنة وشبيه �� بن ز�ر�ا

ردم در کعرض  ÷د به حضرت صادقیگو یه: حنان مکث آن است یخالصه حد
ده یت به ما رسیاز شما اھل ب یه از بعضک؟ ھمانا ییفرما یچه م ÷نیارت حسیز

ث ین حدیحج وعمره است! حضرت فرمود: ا یکارت آن حضرت معادل یه زکاست 

گذاشتیم تا درندگان و مرغان بخورند تا در روز قیامت حمزه از شکم درندگان و مرغان  می
خواھد جنازه حمزه از شکم درندگان محشور شود اما  می صآری رسول خدا». محشور شود!

 سازند!. میپرستان برای امثال آن بزرگوار گنبد زرین و ضریح سیمین  مرده
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را ید زینکارت ین شما او را زکل ست، یقدر ن ارت او آنیر و ثواب زیل است، خکمش یلیخ
 ا است.یرکبن ز ییحیه ید جوانان بھشت و شبیدان و سید شھیاو س

لت در یآنقدر فض ‡ ائمهه از ک نیه با اکث آن است ین احادیالت اکاز مش یکی
ه آن ھمه کن عمل یبه ا یاقدام ‡وارد شده اما از طرف خود امامان ‡ارت ائمهیز

ه از کات وارد شده یمثال در روا اند، صورت نگرفته است!  آن قائل شده یلت برایفض
ا معادل با ھزار حج است؟ حضرت یه آکده شد، یپرس ÷ارت رضایدر مورد ز ÷جواد

از ھزار برابر ھم باالتر است،  یعنیون) حج است! یلیم یکھزارھزار (فرمود: معادل با 
بار انجام  یک یبرا یآن را حت ÷قدر ثواب دارد، چرا خود جواد ه آنک یخوب عمل

ه در کرا آن جناب ین عمل؟ زیا یا به خوبیث یباشد بر آن حد یقو ینداد تا حجت
ن عمل یھم بر ا یقدرت ماله نبود و ینداشت، و زمانش ھم زمان تق یباره عذر نیا

ه کز و محترم بود، و مأمون ھم یفه وقت (مأمون) و در قصر او عزیرا داماد خلیداشت، ز
ه رضا بر ک یآمد، به عالوه حق پدر ین عمل بدش نمیل بود و از ایان متمایعیبه ش
ارت، اقال از جانب آن یز یکلت ین ھمه فضیه با اکنمود  یداشت واجب م ÷جواد

با  نرفته است،  ÷نیرالمؤمنیارت امیبه ز ÷ن جوادیچن رد و ھمیرت گصو حضرت، 
در بغداد بوده است. و چون  یعنیجده سال در قرب جوار آن حضرت یب ھیه قرک نیا
ھم  ر نمود، قطعاً یرده و تعمکدا ید پیرا ھارون الرش ÷نیرالمؤمنیه قبر امکم یدان یم

ه به نام ک ین قبه و بارگاھیه اکشدند  یار خوشحال میھارون و ھم مأمون بس
ه از فرزندان آن ک یامامان اند مورد توجه مردم مخصوصاً  ساخته ÷نیرالمؤمنیام

ن مزار یدام اک چیھ ن امام، یتا آخر ÷اظمکرد. اما متأسفانه از یقرار گ حضرت ھستند، 
 یعنیشان نقل شده، ین عمل از جانب ایا یه براکلت یھمه فض اند، با آن ردهکارت نیرا ز

 دھند. یبه آن بزرگواران نسبت م
 رد؟ یقت قرار گیه مورد دقت و توجه طالبان حقکست ین یھا مطالب نیا ایآ
ن اعمال یبر ا ‡و ائمه صرسول الله یتاب خدا و سنت عملکاز  یا حجتیآ

ه از طرف خدا و رسول او، کشود  یم یه صرف اعمالک یتا اموال و اوقایھست؟! آ
ه است، مورد مؤاخذه قرار نخواھد گرفت؟ با آن ھمه دیدر آن باب نرس یدستور

 ھا ھست؟ ارتنامهین زیه در اک یاتیفرک
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ذاب کمشت  یکه از ک یافت و اقوالیتوان  یآن نم یبرا یحیه سند صحک یا اعمالیآ
د آن را برخالف یه باکاست  یقدر قو صادر شده، آن  ه گذشت،ک یننده و شرحکغلو

 ار برد؟کبه  ،آن تمایقرآن و بر ضد تعل
ح آن یه به جواب صحکس کاز خود و از ھر  یھر عاقلد یباه کاست  ینھا سؤاالتیا

 یزیه به ھرچکر قابل اعتناء است یو غ یقدر سرسر ا امر آخرت آنیپرسد آبقادر باشد، 
 رد؟کتوان اعتماد  یم

تصور  یا خدشه که در آن اندکد یداشته باش یالیست ریناس بکاس یکشما اگر 
ه آن را به بازار برده و کد ینک یآن جرأت نم یق به درستیو تحق یدگیرس د بدونینک

خرافات را به  مشت موھومات و یکد، پس چگونه ینک یداریخر یزیدر مقابل آن چ
د و اصال ینک یره می، ذخال ينفع مال وال بنونروز سخت  یبرا  امت،یروز ق ی هعنوان توش

 .ب است!ید؟! واقعا عجیستیق آن نیتصد ب ویذکق و تیدر صدد تحق
درست  ت به راه راست وین را در ھدایع مسلمیق خود و جمیمتعال توف یاز خدا
 نم.ک یمسألت م

 إنه قريب جميب وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين.
 قلمداران یدر علیح

 از خواننده التماس دعا دارم.

*** 

 



 

 )١(تعمیر قبور در اسالم!

به وضع  یا اشاره» فهیوظ«در روزنامه » علل انحطاط مسلمین« ی در ضمن مقاله
ن، اغلب موقوفات یواقف یجھل و نادان ی جهیه در نتکم یز موقوفات نموده بودیانگ اسف

 یصرف بقعه و بارگاه و خادم و قار –و شاید سایر کشورھای اسالمی  – رانیا
آب  یرانیجه موجب ویست و در نتیمطلوب شرع نه البته کشود  یم یالیامامزادگان خ

 مردم است. یو گرسنگ یاریکت و بکممل یو خراب کو مل
 خ صدر اسالم ویالع از تارطد به سبب عدم ایه شاکردند کاز آن مقاله انتقاد  یسانک
از  یکیه ک نیبه ا نظر یچندان مستحق مالمت نباشند. ول عت،ین و اصول شرید یمباد

خود در شماره  ی همندرج ی هبه فضل و دانش مشھور است. در مقاله ک» قم«ن یمعمم
ه در کرده است کاستناد  یثیھا به حد ھا و دشنام بعد از تھمت» فهیوظ« ۀروزنام ۱۳۷

ث و یه احادکرده است کادعا  یب شده و چون ویق و ترغیر قبور تشویآن به تعم
ن یا به رکده! لذا با تذیھا رس آن ی ن دربارهیائمه معصوم کاز زبان پا یاریات بسیروا

 یکش از یعه بیتب شکا خوشبختانه در تمام یر قبور بدبختانه یه در باب تعمکته کن
ور را از کث مذیاست، حد یمدع ی هبر آن بر عھد ترادیست و اثبات وجود زیث نیحد

 ه قرارعق و مطالیم و آن را به لحاظ سند و متن مورد تحقیگذران ینظر خوانندگان م
 ق.یومن الله التوف م.یگذار یقضاوت را به ارباب فضل و عقل و انصاف وام داده و

ه ساختن بقعه و پرداختن دخمه و کم یشو ادآوریقبل از ورود به بحث الزم است 
قبل از اسالم بوده و  ی هو باطل یافران خیاز آداب و سنن اد یکیپرستش اموات 

قبه و  یاموات و بنا یه دخمه براکان ریا خ بدان مشحون است مخصوصاً یصفحات تار
ه از جمله کان است یرانیسنت ا عادت و از بزرگان وزادگان  ھان و شاهاش یبارگاه برا

ش یچه ا«رده و قبر کشف ک» واندنبرگ«ه ک» گوردختر«اول معروف به » ورشک«قبر 

به بعد، به طبع رسیده است که اینک با  ٢٧٣ص » ارمغان آسمان«این مطالب قبًال در کتاب  -١
 ایم. اندکی تصرف در اینجا آورده
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شوف شد و کم» ھرسفلد«ه توسط ک» ارگادسپا«درآرمگاه » راه دختر«قبر  و» شیپ
رسد و در  یالد مین بناھا به قرن ھفتم قبل از میخ ایشناسان تار ق باستانیطبق تحق

 . است ھان شرح داده شدهکی ی هروزنام ۹/۱۱/۳۹-۵۲۷۵ ی هشمار
وش اول در نقش رستم و تخت یر در مشھد مرغاب و قبر داریبکورش کھنوز قبر 

ل و ین یدر ساحل غرب کملومقابر ال یمصر و واد هاھرام فراعن ران ویمان در ایمادر سل
ار مصر است (طبق کان ستمین جبار و خدایسالط هه مقبرک» وتسچچ«نان یشیجان

ن ی) در آن سرزم۱۳۳۹بھمن  ۳ھان کی ی به نقل از روزنامه» کواندنبر«گزارش 
 ھا ب پنجاه قرن بر آنیقر» ل دورانتیو«ن مانند یق مورخیند و به تحقک یم ییخودنما

ا ی یگور رران و مصیا یھا نیشناسان در سرزم باستان ی هلیبه وس گذرد و ھمه روزه می
 ین سال جاریه ھمک د چنانیآ رون مییب کر خایاز ز یحیبقعه و بارگاه و مرقد و ضر

ه به قبر ینا شبیه عکده کتشآازرون و برازجان و پنج کن یدختر) در ب یورکقبر (
 شد. شفک ،یکیبلژ» کواندنبر«ر بود توسط پرفسور یبکورش ک

 صرمکند نه در زمان رسول اک یت میاکآن، ح یخ نورانیه تارک اما در اسالم چنان
ن صدر اول از ساختن گنبد و بارگاه ین و نه در زمان مسلمیراشد یو نه در زمان خلفا

ست. یدر دست ن یا اء و بزرگان سابقهیاز اول یکچ یقبر ھ یبرا ین خادم و قارییو تع
قبر حمزه  ‘رفت و فاطمه زھرا یارت شھداء احد میبه ز صه رسول خداک نیبا ا
برد و در  ف مییارت قبور تشرین به زیرالمؤمنیرد و امک یارت میرا ز ÷دالشھداءیس

ان آن یعیاران و شیزمان حضرتش صدھا و ھزارھا از بزرگان صحابه رسول خدا و 
دام نه کچ یھ یا رفتند ولیا در بستر مرگ از دنید و یدان جنگ شھیا در میبزرگوار 

ه ک ین، تا وقتیرین سایچن داشتند و ھم یر شد و نه قبه و بارگاھیقبرشان تعم
را  ینان با مجاھدت سربازان اسالم، مسلمانیران و مصر و روم و امثال ایا یشورھاک

نام برده در دربار خلفاء  یشورھاکم افراد زبده کم کدو قرن  یکیرفتند و بعد از یپذ
ل یگاه دأب و عادت و آداب و سنت مذاھب خود را به وسا آنردند، کاحراز  یمقامات
ه تا توانستند آداب وسنن کان یرانیردند و مخصوصا اکن اسالم یوارد د یمرموز
د نوروز از آن جمله یه عکردند کن اسالم ین مختلف داخل دیت را به عناویمجوس

جمله ساختن بقعه  ت و از آنیثرا آلوده به مراسم مجوسکاست! و آداب دفن اموات ما، ا
ل است ین قبیاز ا وه بر سر قبر، یر حلوا و میردن شمع و چراغ و خک و دخمه و روشن

ن یمشرق زم«و » تمدن و تطور ملل ریس« یتابھاکد به ین مطالب بایق ایتحق یه براک

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٤٩٤

فات از ین تألیو آغاز تمدن بشر و صدھا مانند ا» راث اسالمیم«و » گاھواره تمدن
 رد.ک، رجوع یو خارج ین داخلیقیمحق
 زادگان است:  ر قبور امامیه مورد استناد طرفداران تعمک یثیم به حدیبپرداز کنیا

ر یدر عبارت در موضوع تعم یاختالف کث با اندیحد یکعه یتب معتبر شکتمام  در
 :ن استیث چنیاند، متن حد قبور آورده
 یبه اسناد خود از محمد بن احمد بن داوود و او از محمد بن عل یب طوسیدر تھذ

 یاألحول و او از محمد بن أب ین بن محمد فرزدق و او از موسیبن فضل و او از حس
د از أبو عامر واعظ اھل یزیو او از عماره بن  یو او از عبدالله بن محمد البلو یالسر

صادق و گفتم چه ثواب است  ه او گفت: آمدم خدمت حضرتکند ک یت میحجاز روا
ر ی) و تربت (مزار) او را تعم ن رایر المؤمنیقبر ام یعنیند قبر او را (کارت یه زکرا  یسک

ه ک ین بن علیرد مرا پدرم از جدش حسکث یا أبا عمار حدید؟ حضرت فرمود: ینما
ه مورد کن جمله یرسد به ا ین و چنان فرمود تا مین چنیرالمؤمنیبه ام صغمبریپ

ُّ «استناد است:  ْيَماَن ْ�َن َداُوَد ىلَعَ بَِناءِ  !يَا يلَعِ
َ
اَعَن ُسل

َ
َما أ َّ�

َ
�

َ
ك

َ
ْم َوَ�َعاَهَدَها ف

ُ
ُبوَر�

ُ
َمْن َ�َمَر �

َمْقِدِس 
ْ
 ».!...َ�ْيِت ال
چنان  د ھمیو شد و اقامت نما مدآند و به آن کر یس قبور شما را تعمکھر  !یعل یا«
 ».رده باشد!ک یاریو  کمکت المقدس یب یبنامان بن داوود را بر یه سلکاست 

ان یه مقبول آقاکه و رجال یث را براساس علم دراین حدیاسناد ا اوالً جا  نیا ما در
 م به مضمون آن:یپرداز یم و سپس میدھ یاست مورد دقت قرار م

عبدالله بن « یب طوسیابن طاوس و تھذ» یفرحة الغر«تاب کق اول آن در یدر طر
 است.آمده » یمحمد البلو

 اند: ف نمودهین توصین مرد را چنیتب رجال اک در
ثش ین بدبخت ھم حدیا ،»إنه ضعيف مطعون عليه«: سدینو می در خالصه یطوس

 ف است و ھم خودش مطعون است.یضع
نُ «گفته شده:  یریشمارد و در رجال غضا یف میھم او را ضع یرجال نجاش بْدُ اهللا بْ عَ

ِ بنِ  ريْ مَ دٍ بنِ عُ َمَّ تُ إىل حديثه  حمُ تَفَ لْ اعٌ للحديث ال يُ ابٌ وضَّ يُّ كذَّ دٍ املرصِ يُّ أبو حممَّ ظٍ الْبَلَوِ وْ ْفُ حمَ

بَأُ به عْ  ».وال يُ
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ث او یساز بوده به حد ثیار حدیبس ار دروغگو ویبس یعبدالله البلو«د: یفرما یم
 .»د بدان اعتناء نمودیشود و نبا ینم )ی(توجھ یالتفات

ه در ک چنان ،ندک مینقل ث یحد یسکمحترم! از چه  یلیخن شخص ید اینیحاال بب
 هجناب عمار کنیند. اک ت میید روایبن ز هد او از عماریث مالحظه فرمودیاسناد حد

 .د!ید را بشناسیبن ز
ُ هذا«سد: ینو یم یرجال نجاش ريْ هِ غَ رِ والينُّ اهلمداينُّ ال يُعرف من أمْ دٍ اخلَ يْ ةُ بْنُ زَ رَ امَ   .»عُ

ا نه ین شخص وجود داشته یه اک تسیمعلوم ن یزید چیبن ز هعمار یآقااز « :یعنی
 .!»یمسم ین اسم بیز ھمج

ذكر الـحسني بن عبيداهللا أنه سمع بعض أصحابنا يقول سئل «د: یگو یھم م یرجال ممقان

عبداهللا بن حممد البلوي عن عامرة بن زيد هذا الذي حدثك؟ فقال: رجل نزل من السامء حدثني 

 ».ثم عرج
 در بااله شرحش ک ار راستگو!یخوشنام بس یعبدالله بن محمد البلو یاز آقا« ،یعنی

(البد ھمین حدیث  ث گفتهیرا حدو ه تک یدیبن ز هن عماریه اکدند یپرس ،گذشت
ث گفته یمرا حد هه از آسمان نازل شدکاست  ی! گفت مرد؟است یسکچه  بوده)

 ».فرمود (باال رفت) گاه عروج آن
ان را یف شایف و توصین تعرید ایعماره بن ز ین آقایھم از ا یدر رجال غضائر

أصحابنا يقولون إنه اسم ليس حتته أحد و كل مايرويه كذب والكذب بني يف وجه «م: ینیب یم

 ».حديثه
 ی؛مسم یاست ب ید اسمیبن ز هه عمارک :ندیگو یعه) میش یعنیاصحاب ما (« :یعنی

ند دروغ است و اساسا دروغ از ک یت میاست و ھرچه را روین ین نام احدیه تحت اک
 .!»ار استکثش آشیحد یخت و رویر

و در خالصة  یاست بدون مسم یف است و اسمیسد: ضعینو یرجال أبوداوود م
 .د!یستا ین صفات ممتاز میالرجال عالمه ھم او را بد

 اند. »بیتھذ«تاب کث، در ین حدیھا رجال ا نیا
خ یث را از شین حدیت ھمیابن طاووس روا »یفرحة الغر«تاب کرجال آن از  کنیا

ا بن طھمان یرکد از محمد بن احمد بن داود عن اسحق بن محمد عن احمد بن زیمف
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 یبن حسان عن عمه عبدالرحمن عن اب یرة عن علیعن الحسن بن عبدالله بن المغ
 آورده است. ÷عبدالله

خالصة تب رجال مثل که در کھست » اسحق بن محمد«ث ین حدیدر سند ا

نند: ک یم ین معرفیاو را چنالرجال عالمة وجامع الرواة اردبييل ورجال طه ورجال غضائري 

اعا للحديث ال يلتفت سحق بن حممد بن أمحد أنه كان فاسد الـمذهب كذابا يف الروية وضّ إ«

 ».إليه
ه به کث بوده یار دروغگو و جاعل حدیت بسیاسحاق فاسد المذھب و در روا«یعنی: 

 .»شود ینم او توجه
 .ن بزرگوار!یا کنیا است.» ایرکاحمد بن ز«گر از رجال آن ید یکی

احمد بن « ،»مشهورينـمحد بن زكريا القمي من الكذابني الأ« سد:ینو یرجال عالمه م
 ».ان مشھور استیاز دروغگو یا قمیرکز

حسن بن  یآقا کنیند اک یت میروا» حسن بن عبدالله«ا از یرکز بن ن احمدیا
 م!:یاسنعبدالله را بش

متھم به  یو :یعنی .»حسن بن عبداهللا القمي يرمى بالغلو« سد:ینو یخالصة الرجال م
 است. کغلو و شر

بن  یعل یم سراغ آقایند، حاال بروک ت مییروا» بن حسان یعل«ن بدبخت از یا۱۹
سألت عيل بن الـحسن الفضال عن  :مسعودقال حممد بن «سد: ینو یم یشکحسان: رجال 

عيل بن حسان قال:عن أهيام سألت؟ أما الواسطي فهو ثقة وأما الذي عندنا يشري أنه عيل بن 

وهو واقفي أيضا مل يدرك  ،حسان اهلاشمي يروي عن عمه عبدالرمحن بن كثري فهو كذاب

 ».÷بااحلسن موسىأ
ش عبدالرحمن یه از عموک یبن حسان ھاشم یه علکن است یالم فوق اکمضمون 

مذھب ھم  یار دروغگو بوده واقفیبسه ک نیا ند گذشته ازک یت میث را روایر حدیثکبن 
 .ز آراسته شد!ی! گل بود به سبزه نرده استکن کھم دراظم را ک یبوده و امام موس

عيل بن حسان اهلاشمي يروي عن عمه عبدالرمحن غال «سد: ینو یم یخالصة الرجال حل

 ».سالم بسبب واليروي إال عن عمهه كتاب التفسري ال يتعلق من اإلله كتابا سامّ  ضعيف رأيت
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ف و یننده است و ھم ضعکن شخص ھم غلویشود ا یالم معلوم مکن ییعنی: از ا
ات است. بعد یفرک یعنیبه اسالم ندارد  یو تعلق یه نوشته اصال ارتباطک یریتفس

ار یبس«یعنی: ». يف الغالة فاسد االعتقادضعيف جداً، ذكره بعض أصحابنا «د: یفرما یم
ده ینندگان) فاسد العقک(غلو انیاز اصحاب ما او را در شمار غال یف است. برخیضع

 ».اند آورده
ش عبدالرحمن بن یم سراغ عمویبرو کنیم. ایبن حسان را ھم شناخت یعل ین آقایا

 ند.ک ت مییبن حسان از او روا ین علیه اکر یثک
عبدالرمحن بن كثري اهلاشمي «سد: ینو می ۱۷۵د تھران ص یچاپ جد یرجال نجاش

ف بوده یضع یو«یعنی: ». موىل، كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه وقالوا كان يضع األحاديث
رده است. ک یث جعل میه او حدکاند  اند و گفته ان) بر او طعنه زدهیعیو اصحاب ما (ش

 .!»ث بودهیھنرش وضع احاد یآر
 .ست!یچ نیچاره ھ ین بیا» ليس بيشء«ه: ک ندک اضافه می» الخالصة الرج«

ن یتب رجال از اک نند و بدبختانه درک از ابو عامر واعظ حجاز نقل می را ھا نیتمام ا۲۰
 یر عباد و زھاد و فیأبوعامر از مشاھ یست! ھرچند اگر آقاین یواعظ حجاز نام و نشان

چ یث ھین حدیم، سند ایدیه دکف امام جعفر صادق ھم بود با آن رجال یرد المثل ھم
 ن حالیبا ا یساخت ول یبودن خارج نم ث را از دروغ و جعلینداشت و آن حد یشزار

 .بوده؟! یسکست چه یواعظ اھل حجاز ھم معلوم ن ین آقایخود ا
 یاسالم یشورھاکه کراستگو! بوده  یلیان خین آقایث ایحد یکن یت اکاز بر هبل

ا ی یکه کاست  ییروستا مترکمملو از گنبد و بارگاه امامزادگان راست و دروغ است و 
 زاده ھا را شاه آن یو آداب مجوس یرانیسنت ا بهه کچند امامزاده نداشته باشد 

جعفر! (امامزاده)  زاده حمزه! شاه(امامزاده)  زاده ند مثال شاهیگو یھم م (امامزاده)
ه ک! پرست) (امامزاده پرست ان شاهیرانیرا ایز ،کذل یاحمد! وقس عل) (امامزاده زاده شاه

اند حاال  ھا و گنبدھا بوده دخمه یه داراکھا داشتند  زاده ن شاهیقبل از اسالم صدھا از ا
ن و خانه و یسرزم یزراع کش از ربع آب و خایزاده باشند و ب توانند بدون شاه ینم
عمل  یکن یاس خسارت ھمید از قیتوان یشما م ھاست و ن امامزادهین آن وقف اکیاکد
ز یانگ نفرت ه ومشوَّ  اقالنآن را در نزد ع یرد و صورت نورانیگ ین صورت میه به نام دک
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ن از آن یشود وخوشبختانه د ین انجام میه به نام دکرا  یر اعمالیند خسارت ساک یم
 د.یزار است، به دست آوریه بکخبر بل یب

 م:یپرداز یث مین حدیبه مضمون ا کنیا
 یسکپرسد  یم ÷بوده! از صادق یسکه معلوم نشد چه کأبوعامر واعظ اھل حجاز 

 صغمبریدارد وحضرت از قول پ یند چه ثوابکر ین را تعمیرالمؤمنیه تربت امک
ند مثل کر یه قبور شما را تعمک یسک یا علین فرمود: یر المؤمنیه به امکد: یفرما یم
 .رده است!ک کمکت المقدس یب یداوود در بنامان بن یه به سلکاست  یسک

ر یار معتبرش! از چند نظر مخدوش و غینظر از آن رجال بس ن مضمون صرفیا
 .خ دروغ است!یرساند از ب یه سندش ھم مکقابل اعتناء و ھمانطور 

ده و بعدًا آن یغمبر و ائمه رسیه از پکحه یث صحیه در احادک ر قبور چنانی: تعماوالً 
از امام،  یسکباشد تا  یآن ثواب یه براکنبوده  یم آورد، عمل مشروعیواھث را خیاحاد

 .د!یثواب آن را بپرس
در  یسکه کن در زمان حضرت صادق معلوم و روشن نبوده یرالمؤمنی: قبر اماً یثان

 ست؟ید تا بخواھد بداند ثوابش چیر آن برآیصدد تعم
شف شد ک ید با قرائنیالرشن در زمان ھارون یرالمؤمنیخ معتبر قبر امیمطابق توار

ار یر آن بسیست پرسش از تعمیه معلوم نک یزیبعد از حضرت صادق بود و چ یلیه خک
حضرت صادق به  یه گاھکشود  یده میث دیر عاقالنه است و اگر در احادیه غکد بلیبع

شد مشرف  ین احتمال داده میر المؤمنیه قبر امک یف برده و به آن نقاطینجف تشر
توانست بداند قبر در  ینم یسکه کگم و نامعلوم است  یقدرشده به  یم
جاست؟ که قبر در کشد  یده میپرس ÷از خود صادق یه اگر گاھک چنان جاست، ک

ث یمثال در حد شد،  ین نمیتع یی مشخص ه نقطهکفرمود  یم یحضرت عالمات و اشارات
ت ییعنی: فدا» بالرحبةمريالـمؤمنني دفن أجعلت فداك إن الناس يزعمون أن « ه گفت:کعامر 

 ن در رحبه مدفون است.یرالمؤمنیه امکپندارند  یشوم مردم م
جاست؟ حضرت فرمود: کرد پس کست، عرض یحضرت فرمود: نه قبر او در رحبه ن

نَةً عن  « مْ ، يَ يّ رِ إنه ملا مات احتمله احلسن فأتى به ظهر الكوفة قريباً من النجف، يرسةً من الغَ

ة، فدفنه بني َ ريْ ا رفت حضرت امام ین از دنیرالمؤمنیه امک یوقت«یعنی: » ذكوات بيض احلِ
و دست راست  ینجف دست چپ غر یکوفه نزدکحسن او را برداشت و آورد پشت 
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ند) دفن یگو یھا را ُدّر نجف م ه آنک( یدیسف یھا گین ریره و آن حضرت را در بیح
 شود. یمعلوم نم یسکقبر  یھای ن نشانهی. و معلوم است با چن»ردک

ت المقدس در اسالم یب یرا بنایرده زکر قبر را معلق به مجھول ی: ثواب تعمثالثاً 
سه یرا با آن مقا ین شود، و بتوان اعمالییتع یآن ثواب یه براکست یمأمور به ن یعمل

عت کا چند ریا چند جھاد ین حج یتوان گفت ثواب فالن عمل برابر با چند ینمود مثال م
ه انجام کمأمور به یکدیگر ھستند  یھا در شرع اعمال نیرا ایاست زل ین قبینماز و از ا

مان بن داوود چه یت المقدس آن ھم در زمان سلیب یبنا یھا موجب ثواب است. ول آن
 .گر شود؟!یی د اس اعمال حسنهیه مقکاست  یعمل

وان و یار دکت المقدس به نص قرآن یب یمان بن داوود در بنای: اعانت به سلرابعاً 

ٓ  َما ۥَ�ُ  َملُونَ َ�عۡ ﴿ان بوده است: یجن َ�ٰ  ِمن ءُ �ََشا  َواِب �َۡ ٱكَ  وَِجَفانٖ  ثِيَل َوتََ�ٰ  رِ�َب مَّ
اِسَ�ٰ  َوقُُدورٖ  ْ َملُوٓ �ۡ ٱ ٍت� رَّ ُكورُ ٱ ِعَباِديَ  ّمِنۡ  َوقَلِيلٞ  �ۚ رٗ ُشكۡ  دَ ۥَداوُ  َءاَل  ا  .]١٣ سبأ:[ ﴾١٣ لشَّ

چنان حوض و  ییھا اسهکھا و  مان) قصرھا و مجسمهیش (سلیبرا )انیجن(و از «
 ».ساختند یخواست م یم هک ثابت چنان یھا گید

د تھران، ی(چاپ جد» انیمجمع الب«تاب ک فه دریی شر هین آیل ھمیدر ذ یطوس
جمله  از«: یعنی» كان مما عملوه بناء بيت املقدس«سد: ینو ی) م۳۸۲جلد ھشتم، ص 

گاه  ، آن»المقدس بودت یساختند ب ÷مانیحضرت سل ین برایاطیه شک یزھایچ
توفاه اهللا (داوود) واستخلف سليامن فأحب إمتام بيت «ند: ک ن عبارت دنبال مییمطلب را بد

: چون خدا جان داوود را یعنی» الـمقدس فجمع اجلن والشياطني وقسم عليهم األعامل
ت المقدس را به اتمام رساند لذا جن و ین او گشت و خواست بیمان جانشیگرفت سل

ه ھر کرد کم یھا تقس ان آنیت المقدس را در میب یارھاک را جمع نمود و نیاطیش
دھد و جالب  یرا شرح م یا ار ھر دستهکبپردازد. سپس  یار مخصوصکبه  یا طائفه

 لَّوۡ ﴿د: یفرما یخواند و م ین میت المقدس را عذاب مھین ساختن بیه قرآن ھمک نیا
 ْ ْ َ�ُِثو َما َب َغيۡ لۡ ٱ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا ۡ ٱ َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  ا فھمیدند که «. یعنی: ]١٤ سبأ:[ ﴾١٤ ُمِه�ِ ل

دانستند در آن عذاب خوارکننده [که کارھای بسیار پرزحمت و طاقت فرسا  اگر غیب می
 ».کردند بود] درنگ نمی

) شرح ۳۵۴و  ۳۵۳تھران، جلد ھفتم، ص  ی(چاپ علم» نیمنھج الصادق«ر یتفس
چ یھ ییه گوک ند چنانک یان میل بیان به تفصیجن لهیت المقدس را به وسیساختمان ب
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ْ  َما﴿ی  ی شریفه هیر آیآن دخالت نداشته و در تفس یدر بنا یانسان  َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  َ�ُِثوا
ۡ ٱ ه کت المقدس یب یار مانده بود در بناکسال  یکند ھنوز یسد: گوینو یم ﴾١٤ ُمِه�ِ ل

ت یسان خود را وصکمان یروح نمود سل ی عهیمان درآمد طلب ودیاجل به سل یمتقاض
د تا جن از عمل خود باز نماند و یه دھکیم تید و مرا بر عصاینکه مرگ مرا فاش نکرد ک

ز ی) ن۳۵۱-۳۵۰جلد پنجم، ص یمپانکمسجد به اتمام رسد. و در بحار االنوار (چاپ 
 ن مضمون آمده است. یھم

آن بودند  یمتصد و شیاطین انیه جنک یارک ن بایرالمومنیر مزار امیپس تعم
ای از تعمیرکنندگان آن مزار شریف را که سالطین  اگر پاره است؟! یا سهیچگونه مقا

نی و دومی و نادرشاه افشار که اولی با )١(رشیدجبار و سفاکان ستمکاری مانند ھارون ال

آورده است، حقیقت  /راجع به خلیفۀ صالح عباسی، ھارون الرشید  /آنچه را که مؤلف  -١
ندارد، بلکه ایشان حاکمی صالح، عفیف، مجاھد دیندار و پاکدامن بود، سالی در حج و سال دیگر 

برد، و سالی ھم با پای پیاده حج نمود. ایشان دوستدار شعر و سخن، و  را در جھاد به سر می
ادبا و علما و بزرگان  حامی دانشمندان، ادبا و ارباب علوم و صنایع بود. از این رو دربارش مرکز

کرد. و مستند ما در این مورد  فضل و دانش گردید و ھارون نیز در بزرگداشت آنان مبالغه می
روایات تاریخی صحیحی است که درباره آن بزرگوار نقل شده، پس بنابر این از شخصیتی با چنین 

 توان یافت. یاوصاف، انتظاری غیر از فروتنی و عبادت و تقوا و گرایش به اھل علم نم
داشت و به ادب و اھل ادب و فقه و فقھاء  گوید: رشید شعر و شعراء را دوست می ابن أثیر می

اھتمام داشت. در مورد عبادات او نیز روایات مختلفی ذکر شده، آمده است که خلیفه ھارون 
علت گزارد، و تا پایان عمرش آن را ترک نگفت، مگر به  رکعت نماز می ١٠٠الرشید ھر روز 

برد، اگر خود برای حج  کرد صد تن از فقھاء را ھمراه خود می بیماری. چون قصد حج می
کرد.  فرستاد و ما یحتاجشان را تأمین می رفت سیصد تن را برای حج با نفقه و خرج خود می نمی

او در صدقه دادن نیز بر دیگر خلفای عباسی سبقت گرفته بود. روایات حاکی از آن است که او به 
بسیاری اوقات بر نفس خود  /داد. ھارون الرشید  یر از زکات، روزانه ھزار درھم صدقه میغ

که واعظی او را  ترسید مبادا عطایای او جزو اسراف باشد، به خصوص ھنگامی گریست، و می می
گشت. شکی  شد، و اشک از چشمانش سرازیر می داد، بیشتر تحت تأثیر واقع می پند و اندرز می

 اری شدن اشک، نشانۀ خوف و ترس از الله سبحانه و تعالی است.نیست که ج
اما این حقیقت است که ھمیشه بزرگمردان تاریخ ھمان طور که موافقان زیادی دارند، مخالفانی 

ھای مختلف  ھایشان در تاریخ، از نیرنگ  شود، که برای زشت کردن چھره نیز برای آنھا یافت می
اند، دو گروه ھستند، گروه  که در مذمت ھارون رشید نقل کرده استفاده شده است.  اما آنھایی
آوری کرده، و صحت و سقم آن را به خوانندگان سپردند،  ھا را جمع اول: مورخینی که فقط شنیده
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ا آمر به تعمیر قبر بوده و با شیاطین مقایسه کنیم شاید غلط نباشد و مضمون حدیث ر
 .برساند!!

ه به آن ک ÷داشته چرا خود صادق ین ثوابیرالمؤمنیر قبر امی: اگر تعمخامساً 
ن ید: من ثروتمندتریفرما یه خود آن جناب مک داشته (چنان یداناتر بود و قدرت مال

م ینیب ینداشت، م یه نفوذ معنوکرد و اگر گفته شود کام نینه ھستم...) قیاھل مد
س شرطه داوود بن یجور، رئ یی قدرت خلفا در بحبوحهرا آن حضرت یست زین نیچن
ل یی پسرش اسماع لهیشته بود به وسکس را یبن خن یه معلکنه را یم مدکحا یعل
 نگشت.  یھم متعرض و یسکآمده است) و  یشکه در رجال ک شت (چنانک

باشد، و بر آنھا ھیچ گناھی نیست، و بر ما واجب است که ھر نوع  که تاریخ طبری از جملۀ آنھا می
بر حسب اسناد صحیح باور کنیم، نه بر اساس روایات موضوع و سخن یا روایات تاریخی را 

ساختگی. و اما گروه دوم: که به قصد سوء این کار را انجام دادند، استداللی جز یک مشت روایات 
موضوع و ضعیف ندارند، و خودشان در سخن خود دچار تناقضند، در بعضی از این کتابھا، نخست 

فردی شھوانی، پیرو ھوی و ھوس، و اھل میگساری و  شود که او را نقل از روایاتی می
اند که گویای این است که او  کند، و در جای دیگر به ذکر روایاتی پرداخته خوشگذرانی معرفی می

کرد و ھر سال به حج بیت الله  فردی متدین بوده، و در شبانه روز بیش از صد رکعت نوافل ادا می
!! حال چگونه ممکن است امیر المؤمنین ھارون الرشید در داد رفت، و مناسک حج را انجام می می

کرده و در کنارش ھم مجالس میگساری و لھو و لعب بر پا  رکعت نوافل ادا می ١٠٠روزی 
کرده است؟ آیا ادای صد رکعت نافله در روز با مجلس میگساری و عیش و نوش امری آسان و  می

لَٰوةَ َ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ ﴿ فرماید: امکان پذیر است؟! حال آنکه خداوند می  ﴾إِنَّ ٱلصَّ
 ». دارد نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می] «٤٥[العنکبوت: 

اند، تا  بیشتر اینگونه روایات ضعیف و موضوع، یا به قصد سوء ساخته شده، و کوردالن سعی داشته
ه داده، یا اینکه مورخان و ادیبان به تبعیت از با این افتراءات تاریخ خلفای مسلمان را زشت جلو

 اند. کتب پیشینیان، بدون در نظر گرفتن صحت و ضعف روایت، آنھا را در کتب خود ذکر کرده
ھای با برکت و طالیی خالفت عباسی، و از نوادر تاریخ اسالم  دوران ھارون الرشید از دوران

عباسیان به اوج خود رسید، علوم مختلف شود، در این دوران قدرت و عظمت خالفت  شمرده می
ھا و اماکن عمومی رخنه  ی شھرھا، روستاھا، خانه در حد باالیی توسعه یافته، علم و دانش در ھمه

کرده و برکات و خیرات افزایش چشمگیری یافته بود، تا جایی که امام سیوطی ھمۀ دوران 
آن روزھا را به روزھای عروسی تشبیه  خالفتش را ایام خیر و برکت دانسته، و در حسن و زیبایی،

 . (ُمصحح)»كانت كلها أيام خري، كأهنا يف حسنها أعراس«گوید:  کرده و می
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ن یھم در ب یگریتر بود وخوف د آسان یلیار، خکن ین، از ایر المؤمنیر قبر امیتعم
ه خود کبود جا داشت  یار باثوابک ‡و اوالد او یر قبر علیاگر تعم یراست و نبود

ر نموده و قبه یل را تعمین حداقل پسر خود، اسماعییاز علو یکیقبر  ÷حضرت صادق
رده باشد و ھم از شھرت کان یعیم شیرا تعل یار باثوابکاو بسازد تا ھم  یبرا یو بارگاھ

 یشمار یه قائل شدند و موجب فساد بیلیاسماع یه بعد از وکل یبودن اسماع زنده
ن یتوانست ا ین میا مؤمنین و یی معصوم از ائمه یکیاھد و به ھر صورت کدند، بیگرد

 رد.یگران قرار گیه را به جا آورد تا بعدًا مورد استناد دیسنت َسنِ 
ر گیباشد د یار ثوابک ‡ن و اوالد اویرالمؤمنیر قبور امیه تعمکم ینک: فرض سادساً 

ھا  د چون امامزادهیه بگویک نیچرا؟ مگر ا یالیھر امامزاده خ یگنبد و بارگاه ساختن برا
ف! و راست یار شریث بسین حدیاند مشمول ا نیرالمؤمنیھم سادات و از اوالد ام

ن یقیروند و البته  یا میه از دنکتمام سادات  ید گفت براین صورت بایه در اکشوند  یم
ا یآ یرد ولکد گنبد و بارگاه درست یھاست با شتر امامزادهیبش از یتشان بیبه موجود

 .ت چگونه خواھد شد؟!کن مملین صورت وضع ایچن د دریدان یم
 ۀائم غمبر ویمنسوب به پ سادات و قل ثلث مسلمانان ازام حدیه گفتک چنان

 یاسالم یشورھاکران و یبه تمام ا یطاق سرتاسر یکد یبا ین معنیند، با قبول اراھااط
 ست؟!ین االن ھم بھتر از قبرستان نید! ھرچند ھمیزد و آن را قبرستان امامزادگان نام

نم به یب یه مک ه چنانکست، بلین عمل منحصر به گور امامزادگان نی: فساد اسابعاً 
 رده است.کت یز سرایدانند ن یشور مکه خود را اشراف کی مترف و مسرف  طبقه

 ی هه الشکساخته شده  یبیب و غریعج یھا ن شھر قم قبرستانیھم االن در
نند و صاحب مقبره و خادم ک را در آن دفن می یثروتمندان و دزدان اجتماع ی هدیگند

لفت کگردن  یدارھا نفر از پول یکھستند و  ھم و فرش و چراغ و امثال آن یو قار
را  یا ه ھر بقعهکن شھر ساخته یمجلل در ا یلیخی  رهخدا! مقب یرضا یتھران البد برا

 فروشد. یا چھل ھزار تومان می یبه س ھا به ثروتمندان تھران و شھرستان
 را ین عمل مجوسینند و اک ن از آن دفاع مییان دیحام یا چه پاره ن است آنیا یآر
ر تھمت و ید او را به تیسخن گو یسکپندارند و اگر  ین میین خاتم النبیان دکاز ار یکی

 غمبر آزرم ویاز خدا شرم و از پ دھند و ید آزار میبرآه از دستشان ک یا ھر گونه صدمه
 .ندارند! یامت وحشتیاز روز ق
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 شده وارد قبور تعمیر از ینه در که یاحادیث
ر یاز تعم یدر باب نھ ‡غمبر و ائمهیه از جانب پک یثیم سراغ احادیبرو کنیا

د آنھاست یز مؤیغمبر نیتاب خدا و سنت پکه کف را یث شریقبور وارد شده و آن احاد
 م:ینکسه یمقا یث قالبین حدیبا ا

از ابواب دفن اموات از  ۴۳باب » ةعیوسائل الش«و  یبرق» محاسن«تاب ک در -۱
َد قرباً أو َمثََّل مثاالً، « ه فرمود:کت شده یروا ÷نیرالمؤمنیاصبغ بن نباته از ام َمْن َجدَّ

 (فرسوده) بعد از مندرس یعنی ندکد یرا تجد یه قبرک یسک« ».َ�َقْد َخَرَج َعِن اإلْسالمِ 
 .»قت از اسالم خارج شده استیبسازد در حق یا ا مجسمهی دیر نمایشدن از نو تعم

فرمود:  ÷ه امام جعفر صادقکت شده یالقداح روا یاز اب یافکتاب ک در -۲
 القبور وَ  مِ دْ مدينة يف هَ ـإىل ال صبعث� رسول اهللا «

َ
  ةً رَ وْ ُص  عْ دَ ال تَ  :ر فقالوَ الصُّ  رْسِ �

ّ
 إال

 هَ �َ وْ َ�َ 
َ
  ».هتَ �ْ وَّ إال سَ  اً رْبَ ا وال �

 ی(فرستاد) برا ل داشتینه گسیمرا به مد صفرمود: رسول خدا ÷یعل« -
 یریچ تصویر و مجسمه) و فرمود: ھی(تصو ھا ستن صورتکھا و ش گورستان یخراب

ن یه آن را با زمک نیرا مگذار مگر ا یچ قبریو ھ ینکه آن را محو ک نیمگذار مگر ا
 .»یگردان یمساو
 ÷نیر المؤمنیه امکت نموده یاج روایالھ یاز اب» یرکذ«تاب کد اول در یشھ -۳

ْ�َعُثَك ىلَعَ َما َ�َعَثِ� بِِه انلَّيِبُّ «به او فرمود: 
َ
  صأ

ً
 تِْمَثاال

َ
ْ�َتُه َوال  َسوَّ

َّ
ا إِال

ً
رْبًا ُمرْشِف

َ
 تََدَع �

َ
ْن ال

َ
أ

 َطَمْسَتهُ 
َّ

 ».إِال
چ یفرستاد، ھ یتین مأموریامبر مرا به چنیه پکفرستم  یم یتیمورأم را به تو«یعنی: 

 یه آن را مساوک نیاند) مگذار مگر ا آن را باال آورده یعنین بلند شده (یه از زمکرا  یقبر
 .»ین ببریه آن را از بک نیرا مگذار مگر ا یا چ تمثال و مجسمهیھ و ین گردانیزم

اند:  از ابواب دفن آورده ۴۴ه باب یعیووسائل الش یخ طوسیب شیتاب تھذک در -۴
ا « أَلْتُ أَبَ الَ سَ رٍ قَ فَ عْ ِّ بْنِ جَ يلِ نْ عَ ى الْـعَ وسَ نِ مُ سَ لْ  ÷حَ يْهِ هَ لَ لُوسِ عَ اجلُ ِ وَ ىلَ الْقَربْ نِ الْبِنَاءِ عَ عَ

الَ  يْهِ وَ لَ لُحُ الْبِنَاءُ عَ : الَ يَصْ الَ ؟ قَ لُحُ يصُ الْـيَصْ ْصِ الَ جتَ لُوسُ وَ الَ جُ طْيِينُهُ  هُ وَ  .»تَ

ا یه آکرد کسؤال  ÷بن جعفر ید: از برادارم موسیگو یبن جعفر م یعل«یعنی: 
قبر  یآن خوب است؟ فرمود: نه ساختمان رو یقبر و نشستن بر رو یساختمان رو

 .»نمودن آن یمال آن و نه گل یارک آن، نه گچ یخوب است و نه نشستن بر رو
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ه آن حضرت از اجداد کرده کت یروا ÷صادقخ صدوق از یدر مجالس ش -۵
نمودن قبر و نمازخواندن در  یمال از گچ صت نمود و گفت: رسول خدایبزرگوارش روا

 فرمود. یآن نھ
ه کت شده یروا ÷عبدالله صادق یاز اب ینیاز جراح مدا یدر محاسن برق -۶

ولَ اهللا «فرمود:  سُ إِنَّ رَ قُوفَ الْبُيُوتِ فَ وا سُ رُ وِّ الَ تُصَ بُورِ وَ ىلَ الْقُ بْنُوا عَ لِكَ  صالَ تَ هَ ذَ رِ  .»كَ
ه ک نیا ید براینکن یھا را نقاش خانه یھا د و سقفینکبر قبرھا بنا ن«یعنی: 

 .»دانست میروه کن عمل را میا صخدا رسول
ه فرمود: کت شده یروا ÷صادقابواب دفن از  ۴۴ه، باب یدر وسائل الشع -۷

ْيهِ  صَ�َ� َرُسوُل اهللا «
َ
ْو يُْبَ� َعل

َ
ْيِه أ

َ
ْو ُ�ْقَعَد َعل

َ
رْبٍ أ

َ
ْن يَُص�َّ ىلَعَ �

َ
 .»أ

نند یآن بنش یا رویشود  یگزار نماز یه بر قبرکفرمود  ینھ صرسول خدا«یعنی: 
 .»نندکبنا  یا بر آن ساختمانی

َقاِسِم بِْن ُ�َبْيدٍ «آمده است: » األخبار یمعان«در  -۸
ْ
نَُّه  )ص(َرَ�َعُه َعِن انلَّيِبِّ  َعِن ال

َ
�

اَل َوُهَو اتلَّْجِصيُص 
َ
ُقُبورِ ق

ْ
 ».َ�َ� َ�ْن َ�ْقِصيِص ال

 فرمود. یگورھا نھ یارکاز گچ  ص امبرییعنی: پ
لعن  ص.. وهل تعلمون أنه .خرج عيل إىل الناس فقال:«رده: کت یروا» فقه الرضا« -۹

 ».من جعل القبور مصىلَّ ولعن من جيعل مع اهللا إهلاً؟!

 یسک ص ه رسول خداکد یدان یا میمردم آمد و فرمود: آ یبه سو ÷یعل«یعنی: 
ه با خدا ک یسکرده است و کنمازخواندن قرار دھد لعنت  یو جا یه قبرھا را مصلکرا 

 .)١(!»اند کھردو مشر یعنیز لعنت فرموده؟ یگر قرار دھد نید یمعبود
که  رده استکت یروا ÷اظمکاز » هیحضره الفقیمن ال «خ صدوق در یش -۱۰

له ین وسیبد فرمود: چون داخل قبرستان شدی قبرھا را پامال کن تا آنکه مؤمن است،
 ند.که منافق است احساس درد ک ابد و آنیآرامش 

این حدیث نمازخواندن روی قبر را در کنار شرک قرار داده زیرا اسالم که توحید خالص است  -١
دھند  عبادت و دعا قرار میجا را محل  سازان و کسانی که آن سازد باید به مقبره باتوجه به قبر نمی

ھا باید سخن آنان را  اند یا خیر؟ وآیا مّدعیان پیروی از آن گفت، آیا ائمه با فرمایش جدشان موافق
 بپذیرند یا خیر؟ (برقعی)

 

                                           



 ٥٠٥    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

تمام م یخواست یم و اگر مینک یتفاء مکف ایث شرین ده حدیبه ھم مختصراً 
ه ک نیا یشد، و برا یم یم مقاله طوالنیارویجا ب نیده در این باب رسیه در اک یثیاحاد
ع را یث علل الشرایست حدین مورد نین در ایریسا و‡ائمه غمبر وین پیب ید فرقیبدان

فع  صإن قربَ النبيِّ « ه:کند ک یت میه حضرت صادق از پدر بزرگوارش رواکم یآور یم رُ

بُور صشرباً من األرض، وإن النبيَّ   ».أمر برشِّ القُ
 ن باال آمده بود.یوجب از زم یکغمبر فقط یقبر پیعنی: 

 َ�تَِّخُذوا « فرمود: ص غمبریو خود پ
َ

رْبِيال
َ
�  

َ
ًة َوال

َ
إِنَّ اهللاَ  قِْبل

َ
َُهوَد  أل َمْسِجداً ف َعَن ايلْ

َ
ل

نْبَِيائِِهْم َمَساِجدَ 
َ
ُبوَر أ

ُ
َُذوا �  .»َحْيُث اختَّ

ه قبور ک نیا یھود را برای یتعال یرا خداید زینکد و مسجد نیقبر مرا قبله قرار ندھ«یعنی: 
 .»رده بودند لعنت فرمودکغمبران خود را مسجد یپ

عه یتب معتبر شکد ھمه از ین صفحات به نظر خوانندگان رسیه در اک یثیاحاد
ست یان نیسن یھا باتکاز  یه و محمد بن عبدالوھاب و حتیمیتاب ابن تکاست و از 

 .به آن گرفته شود! یش غولیاالت نکه اشک
َمَة  َ�ْن اَع�َِشةَ «ز آمده است: ین اھل سنتتب ک ث درین حدیته مضمون ابال

َ
مَّ َسل

ُ
نَّ أ

َ
أ

َرْت لَِرُسوِل 
َ
ْت �ِيَها  صاهللاِ َذك

َ
ُ َما َرأ

َ
َرْت هل

َ
َذك

َ
َها َمارِ�َُة ف

َ
بََشِة ُ�َقاُل ل

ْ
ْرِض احل

َ
ْ�َها بِأ

َ
نِيَسًة َرأ

َ
ك

َورِ َ�َقاَل َرُسوُل  الُِح  :صاهللاِ ِمْن الصُّ ْو الرَُّجُل الصَّ
َ
الُِح أ َعْبُد الصَّ

ْ
ْوٌم إَِذا َماَت �ِيِهْم ال

َ
َِك ق

َ
وئل

ُ
أ

رْبِهِ َمْسِجًدا وَ 
َ
ِق ِعْنَد َ�َنْوا ىلَعَ �

ْ
اُر اخَلل َِك رِشَ

َ
وئل

ُ
َوَر أ َك الصُّ

ْ
ُروا �ِيِه تِل  ».!اهللاِ َصوَّ

ده است ین حبشه دیرا در سرزم یه معبدکادآور شد ی صأم سلمه به رسول خدا« یعنی:
، ردکف یتعرده بود یھا د یارک نهییچه در آن از نقش و نگارھا و آ گفتند و آن یه میه به آن مارک

در  یصالح و مرد خوب ی هه چون بندکبودند  ینان گروھیفرمود: ا صحضرت رسول الله
بردند،  یار مکنگارھا به  ساختند و در آن نقش و یقبر او مسجد م یرد، رومُ  یشان میان ایم
 .)١(»ندین خلق خدایل مردم، بدترین قبیا

 یسانکو ھوس  یچون مطابق ھو یث دروغ و جعلیحد یکد آن ینکمالحظه  کنیا
اتشان نفوذ داشته لذا آن ھمه یح در یپرست و شاه یپرست ه روح امواتکبوده است 

اند  ردهکع و تلف ین راه ضایمال و وقت خود را در ا ھا ساخته و پرداخته و ھا و بارگاه قبه

 .٢٤٤و ٢٤٣ص  ١التاج الجامع لألصول، ج -١

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٥٠٦

مشت  یکجه یدر نت اند و شور را معطل و باطل نمودهکن یا ی هه ربع معمورک ییتا جا
اند و از سنت رسول و  ل نمودهین ملت بدبخت تحمیا بر ار بار آورده ویکخور ب مفت
 ،اسره است، وارد شدهکادگار فراعنه و ای هکن عمل یمذمت ا ه درکث ین حدیچند

 یا از مرده یه ھر روزه بارگاھکشان آن است یت آرزوینھا ییاند! تو گو دهیچشم پوش
 .زھا بدانند و بس!ین چین را عبارت از ھمیین و آیار او بپردازند و دکنند و به کسرپا 
است  ینیام و قوانکاح پروردگار و ینھ ومر اه در عرف عقل و شرع عبارت از کن ید

ن گمراھان عبارت یشود در عرف ا ین میآن سعادت دو جھان بندگان تأم یه با اجراک
ر کگر اصال به فیھاست و د ش قبور آنیایر افراد و اشخاص و احترام و نکر و فکاز ذ

از  یزیچه آمد و پروردگار عالم از بعثت او چه خواسته و چه چ یراغمبر بیه پک آن
معطل  یدام را به عذرکاند ھر توانسته ه تاکاند بل جانب پروردگار عالم آورده است، نبوده

شان کچ ھم بایاند و ھ را مھجور و منسوخ نموده یإلھ ین ابدیجه دیو موقوف و در نت
 .ست!ین

بودن مقابر و  ریھا مھم است ھمان دا نیا نظر ه درک یزین خدا فقط چیاز د
 دارند. یمترکت یمور مھم عناار یاست و به سا یعزادار

ران بود یشور حجاز در اکه پادشاه ک یالمشھور موقع یعل هکجالب توجه است 
ه قبور کمت! از او درخواست نموده بودند اخواران  انت و غمین به دیاز متظاھر یا عده

 ن گفته بود: یند او چنیگو یشود، مر یع تعمیبق ی هئما
م را کم محکن حیزن مسلمان واجب است شما ا ی قرآن حجاب بر هیبه نص ھشت آ

ن وضع رسوا ین است منسوخ نموده و زنان خود را با اآقر ی همکات محیه مستند به آک
 ریدر تعم یخورد، ول یرتتان برنمیچ به رگ غید و ھیا ھا سر داده ابانیھا و خ وچهک در

شده)  م واردیدیه دک چنان (و نشده باشد وارد یه اگر از طرف شرع نھکاموات  قبور
 .د!یدار (پافشاری) قدر اصرار و ابرام م، شما آنین باره نداریدر ا یالأقل دستور

د یان آین مقوله سخن به میه چون از اکن است یان ایآقا یھا ییاز ھنرنما یکی
ھا را  ان جواب آنیگفتند و آقا ین میچن و فالن و فالن ھم» یسروک«ند یگو یم

 :د گفت اوالیان باین آقایجواب ا د! درینید و ببیفالن را بردار یتاب آقاکد یاند، برو داده
 غرض باشد. یگفت باطل است؟ ھرچند از رو» یسروک«ه کرا  یمگر ھر حرف

حرف حق  ین نظر مقداریا یداشت و رو یا هیداع یونیه آن مرد افکست ین کیش
بودن آن  شود. دروغ یاو نم یھا ل بطالن تمام حرفین دلیخت اما ایو باطل به ھم آم

 



 ٥٠٧    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

ه ک نیرد و اکتمان که بتوان کست ین یزیه مورد استناد گنبدسازان است، چکث یحد
د توان یه در آن تردکست ین یزیاسره است ھم چکادگار فراعنه و ایساختن  قبه و بارگاه

ن عمل وارد یدر مذمت ا ‡غمبر و ائمهیپ ی هیه از ناحکث ھم ینمود!؟ آن ھمه احاد
ن یی مسلم رهیث برداشت، سیتب احادکتوان از  یم، نمیث را آوردیشده، و ما چند حد

 اند. دانسته یارھا را اصال مشروع نمکل ین قبیه اکصدر اول ھم معلوم است 
د، چرند است، یه ھرچه بگوکف ھریث شریتاب خدا و سنت رسول و احادکمقابل  در

ش اتصال به الھوت و ھنرش فلسفه یاش به قدر گنبد مسجد اعظم و ادعا ھرچند عمامه
 ند.ک پا از دشنام ُپر تابش را سراکباشد و  یباف و عرفان

ه ک نیه با اکم یادآور شدیم یانتشار داد» فهیوظ« ی مهه ما در روزناک یمقاالت در
و  یپرست و بت کشر ی هشیندن رکبر یبرا یإلھ یایان حق و بعثت انبیاساس اد

 ھا در مدت یچون نوع انسان ن حالیبا ابوده  یتاپرستیکد و ینمودن روح توح نیجانش
اء یم انبیتعال کدر یده ھنوز برایارواح و اشخاص گذران ،بوده یپرست بتو ظلمات جھل 

د زشت یاز آن عقا یش آثاریم و بک یامال آماده نبوده و در ھر مذھبک معارف حق و أخذ
شان برحق بود نیه اساس دک یھود و نصاریمذھب  ه درک چنان ،مانده است یھن باقک
اند  ت نتوانستهیحشو و ان ظلمتربه ھمان خرافات دو انس و الفت ی جهینت ن درکیل

 ییبه خدا ه عمالً کم ینیب یبازھم م ند ویگو کباطل را تر د موھوم و زشت ویآراء و عقا
 گذرانند. یھا روزگار م معتقد بوده و به پرستش آنن یافراد مع

آن حافظ  یتاب آسمانک مشھور و یتاپرستیکد و ین توحیه به دکن مقدس اسالم ید
رنش به اشخاص، کھر گونه  با اً فش جدیشرو ح یات صریده است و آین عقیملقن ا و

ْ تَدۡ  َفَ� ﴿ ه:کشمارد  یت میحداذات  ی هستیرا شا یشیھر ستا مخالف و ِ ٱ َمعَ  ُعوا َّ� 
َحدٗ 

َ
 .»دینخوان را یحداخداوند  با«] ١٨[اجلن:  ﴾١٨ اأ

ت یربوب ی هه بوده باشد جنبکس کھر یه از مخلوقات وکدھد  یھرگز اجازه نم
 ح شود.یتسب و سیتقد گرفته و

رسول  ی هوصحاب ‡ئمهاگرفته تا  صغمبرین اسالم از پین مبیان دیشوایپ
ان باشد از یه از آن اثر غلونماک یتکن حریتر کوچکه کھمواره مراقب و مواظب بودند 

ه رسول خدا از بلندشدن اشخاص در مقابل خود ممانعت ک یینزند تا جا مسلمانان سر

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٥٠٨

 کرا به دست مبار ُبز پاالن سوار گشته و یت تواضع بر االغ بیاز غا و )١(فرمود یم
 یحدااز  رد وک یزم جمع میخود ھ یپختن غذا یسفر برا در ابان وید و در بیدوش یم
ن یآن جناب را با القاب و عناو یسکداد  رفت و اجازه نمییپذ ینم ن تملق رایتر کوچک

 یخوددار ÷نیرالمؤمنیل امیاز فضا یارید و از شرح بسیرده و بستاکخطاب  یاشراف
 ناروا دھند. یند و نسبتیآن حضرت غلو نما ی هفرمود تا مبادا مردم نادان دربار یم

و روحشان از پرستش  یپرست نده به بتکه دماغشان آک از مردم یبعض ن حالیبا ا
نند ک کامال درکم اسالم را یقت تعالیراب شده بود نتوانستند حقیاشخاص و ارواح س

 چ قدرت ویست و ھیمعبود ن یخدا یکب و شھود جز یجھان غ عالم وجود و ه درک
 شود. یافت نمی است یھست نش ویمؤثر در آفر هکالله جز  یا و اراده یتیرو و مشین

ه ک نیبا ا ن نرفتیاز بشان  یپرست متأسفانه روح بت ،داتکیه با آن ھمه تأکافسوس 
ٍء ِمْن « فرمود: یه مکشد  یده میبارھا شن صاز رسول خدا َمْرتُُ�ْم �يَِشْ

َ
نَا �رََشٌ إَِذا أ

َ
َما أ إِ�َّ

نَا �رََشٌ 
َ
َما أ إِ�َّ

َ
ٍي ف

ْ
ٍء ِمْن َرأ َمْرتُُ�ْم �يَِشْ

َ
ُخُذوا بِِه َو�َِذا أ

َ
 .)٢(»ِدينُِ�ْم ف

ن شما یه از دستورات دکم درکمر ا یزیھرگاه شما را به چ ھستم ز بشریمن ن«یعنی: 
ه کد یخودم گفتم بدان یقه و رأیسل یرا از رو یزیھرگاه چ ید ولیریاز من فرا بگ است آن را

 .»بشرم یکمن 
ْمِر «: فرمود یه مکوسته است یز از آن حضرت به صحت پیو ن

َ
ُم بِأ

َ
ْعل

َ
ْ�ُتْم أ

َ
أ

 ید نخلیه دکفرمود  ین را زمانیو ا» دیاتان از من داناتریشما در امور دن« )٣(»ُدْ�َياُ�مْ 
شان  یه حضرت نھکردند کھا گمان  د آنینک ین مینند فرمود چرا چنک را ھرس می

فراوان  محصول نخل خوب نشد و بار ردند، اتفاقاً ک یخوددار ،رس آنھ لذا از دینما یم
 یز مقامین ‡ئمها ان فرمود. ویرا ب کلمات مبارکد آن ین دیاورد، چون حضرت چنین

او گفت: به  صکند که پیامبر  روایت می تشیخ طوسی در امالی خود با سند خویش ازابوذر  -١

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّار«
ْ
َيتََبوَّأ

ْ
ل
َ
 ف

ً
ُ الرَِّجاُل �َِياما

َ
ْن َ�َتَمثََّل هل

َ
َحبَّ أ

َ
! َمْن أ بَا َذرٍّ

َ
ای ابوذر، کسی که « ».يَا أ

دوست داشته باشد که مردان (دیگران) دست به سینه در مقابل او ایستاده باشند، جایگاه خود را 
]، وسنن ترمذی، ٥٢٢٩ادر اھل سنت؛ سنن ابوداود، حدیث [و در مص». در جھّنم آماده کند

 . و ترمذی گوید: ھذا حدیث حسن. (ُمصحح)١٠٠، ص ٤]، ومسند أحمد ج ٢٧٥٥حدیث [
 صحیح مسلم. -٢
 صحیح مسلم. -٣

 

                                           



 ٥٠٩    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

 صمحمدجانب خود  از یانیرده و جز راوکان حالل و حرام ادعا نیخود جز ب یبرا
ت یھشام بن سالم روا حسن الصفار از محمد بن» بصائر الدرجات«تاب ک نبودند. در

 ÷الخطاب بر امام جعفر صادق یبعد از قتل ابن اب :ه گفتکشده از محمد بن مسلم 
 ادآور گشتمیرد ک یت مین حادثه حضرت روایه قبل از اک یثیوارد شدم و از احاد

 بحسبك يا أبا حممد أن تقول فينا يعلمون الـحالل والـحرام يف يسري من« فرمود: حضرت

ند ھست یسانکنان یا ییبگوما  ی ه دربارهکاست  یافکرا و ن اندازه تیھم یعنی: ».القرآن
 دھند. یم میاز قرآن تعل کیاند ھمراه باحرام را  ه حالل وک

ت یروا ÷وب بن الحر از صادقیاز ا ید ھاشم بحرانیس» البرھان«ر یو در تفس

نعم! « گرند فرمود:ید ی هداناتر از پار یا م امامان پارهیه به آن حضرت گفتکند ک یم

و علمشان به حالل و حرام و  یآر«یعنی:  .»وعلمهم باحلالل واحلرام وتفسري القرآن واحد
 .»است یکیر قرآن یتفس
ز غالت لعنھم الله به وجود مقدسشان نسبت ا یا ه پارهکب یاز دانستن غ ‡ئمها

از » اختصاص«تاب بحار از ک ه درک حاش را داشتند چنانیمال استکدھند  یم
لقد كان مني إىل أم هذه أو إىل هذه كخطة القلم فأتتني « ه فرمود:کت شده یروا ÷صادق

هذه فلو كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني ولقد قاسمتُ مع عبد اهللا بن احلسن حائطاً بيني وبينه 

 ».فأصابه السهل والرشب وأصابني اجلبل
در  نبوده و یباطن به آن راض ه خود حضرت درک ییآمدھا شیث از پین حدیدر ا
ه کد ینما یان میب نداشته بیعلم به غ ر ویین چون قدرت بر تغکیر آن بوده لییصدد تغ

ه کداشت  ین او و عبدالله بن حسن بوده و حضرت دوست میه بکبوده  یجمله باغ از
 .گردد! یم یب ویقسمت سنگستان نص یشود ول یب وینص قسمت آبادتر

ه ک صرسول خدا یه حتکاھد بلک یب نه تنھا از مقام امامت ائمه نمیندانستن غ
ند به موجب ک یم یاست دانستن آن را ازخود نف یلھا یو مھبط وح یدات إلھیید تأیمؤ

ٓ  قُل﴿: )١(ی قرآن ی شریفه هیآ مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ َشا ُ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ

کند و این در حقیقت : این آیه ثمرات علم غیب (جلوگیری از ضرر و جلب منافع) را نفی میفایده -١
کند چه علم غیبی که ذاتی و مستقل باشد یا به از اشکال علم غیب را اثبات میانتفای ھر شکلی 

کنند آیاتی که علم غیب اذن خداوند باشد. پس این آیه پاسخی قاطع به کسانی است که ادعا می

 

                                           



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٥١٠

عۡ 
َ
ِ�َ  َوَما ۡ�ِ �َۡ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ وٓ ٱ َمسَّ ۚ لسُّ ۠  إِنۡ  ُء نَا

َ
 �ٖ ّلَِقوۡ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

  .]١٨٨[األعراف:  ﴾١٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ 
 یمن برا د،یرس ینم یم و به من بدآورد یم درار گیر بسیدانستم خ یب میاگر غ :بگو«
 ».ستمیش نیب یا آورنده دھنده و مژده میجز ب اند آوردهمان یه اکآنان 

ه ک یاز عوارض بشر یاریه بسکدانستند بل یب نمینه تنھا آن بزرگواران علم غ
بحار «ه درجلد ھفتم ک د چنانیگرد یز عارض میشان نیشد برا یم یعارض ھر فرد عاد

خدمت  :دیگو یمه کت شده است یروا» یھرو«از » خبار الرضاأون یع«و در » األنوار
ه بر کپندارند  یه مکھستند  یوفه گروھک بن رسول الله دراا یه کردم کعرض  ÷رضا

كذبوا لعنهم « شد حضرت فرمود: ینمازش واقع نم در یسھو و اشتباھ صرسول خدا
 ».اهللا اهللا أن اذلي ال�سهو هو

 یتعال یند فقط خداک یه سھو نمکاند آن  ند دروغ گفتهکشان را لعنت یاا خد«یعنی: 
 .»ستین ییه جز او خداکاست 
شدم، حضرت  ادآوریه به حضرت صادق موضوع سھو را کند ک یت میروا» لیفض«

السهوَ فقال: وينفلت من ذلك أحد؟! ربام أقعدت اخلادمَ  ÷ذكرتُ أليب عبد اهللا « فرمود:

 ه منکشود  یند؟ بسا مکسھو ن یسکن است کمگر مم«یعنی:  ».خلفي حيفظ عىلَّ صاليت
 ».عات نماز مرا محفوظ دارد!که حساب رک گزارم یم خادم خود را پشت سرم

إِنَّ «د: یفرما ینوشته م» بن جارود منذر«ه به ک یا نامه ن دریر المؤمنیأم دُ فَ عْ ا بَ أَمَّ

هُ  بِيلَ لُكُ سَ تَسْ هُ وَ يَ دْ تَّبِعُ هَ نَنْتُ أَنَّكَ تَ ظَ نْكَ وَ ينِ مِ رَّ حَ أَبِيكَ غَ الَ  یارکویکانا نھم«یعنی:  .»صَ
. (نھج »یرو یبه راه او م و ینک یم یرویت او را پیه ھداکت و پنداشتم فیفر پدرت مرا

 ).۷۱ ۀ/نام هالبالغ
از  یبعض یسانکمنقول است  دھمباب  در» البرھان«ر یتفس ی همقدم ه درک چنان

خدمت حضرت صادق  را ین معنیا» مفضل بن عمر«ردند. ک یر میات را به أئمه تفسیآ
من كان يدين هبذه الصفة التي سألتني عنها فهو عندي مرشك «عرض نمود آن بزرگوار فرمود: 

کنند و واقع علم ذاتی و مستقل او از علم خداوند را نفی می کنند درنفی می صرا از رسول خدا
 کنند؛ چراکه این آیه ھر دو نوع علم غیب را نفی بر به اذن خداوند را نفی نمیعلم غیب پیام

 صحح)کند. پس دقت کن. (مُ می

 

                                                                                                       



 ٥١١    بحث زیارت قبور بین حقیقت و خرافات -٤

دارد در نزد من  یه تو از آن پرسش نمودک یا دهین عقیه چنک یسک«یعنی:  ».باهللا
 .»به خداست کمشر

برحذربودن از غلو  ی درباره ‡ائمه ن ویر المؤمنیه امک یدکمؤ یایا وصایو 
نِ « خودشان فرمودند، مانند: ی درباره الَ جُ َّ رَ لَكَ يفِ الٍ  ؛هَ بْغِضٌ قَ مُ الٍ وَ بٌّ غَ ِ  .»حمُ

ه ک یننده و دشمنکدار غلو  ند: دوستدش کمورد من ھال س درکدو «یعنی: 
 )۱۱۷شماره   ، لمات قصارک، ه(نھج البالغ. »ندکاظھار 

ز ضمن ین» تحف العقول«ت شده در یه به عبارات مختلف از آن حضرت رواک
ا عِ «ه: کن است یر المؤمنیام یایوصا ولُوا إِنَّ وَّ فِينَا! قُ لُ الْغُ مْ وَ اكُ لِنَا باإِيَّ ولُوا يفِ فَضْ قُ بُوبُونَ وَ رْ دٌ مَ

نْ أحبَّنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع ئْتُم. مَ ا شِ  ».مَ
 مییخدا ۀپرورد ید، ما بندگانیما برحذر باش ی از غلو و مبالغه درباره«یعنی: 

د عمل ما یه ما را دوست بدارد باک یسکد، یید بگویخواھ یچه م فضائل ما آن ی درباره
 .»ردیگ مدد یارکزیرا انجام دھد و از پرھ

بوا  ال تفضحوا أنفسكم عند عدوكم يف القيامة! وال« ه:کردند ک یرر سفارش مکم و تكذِّ

 ».أنفسكم عندهم...
خودتان در روز  ییچشم دشمن و رسوا یفه موجب روشنید سخین عقایبا ا« :یعنی

 .»دیامت نشویق
و دوستان  کریم دشمنان زیشد آور ادی» جھاد«ه در بحث ک اما متأسفانه چنان

ند و ھست  بیه آنان عالم به غکجعل نمودند  ‡ئمها ی درباره یادیث زیاحمق احاد
چ ینند و ھک میم یمردم را تقس یدھند و روز یا شفا مر یضیمر نند وک زنده می را مرده

ل و یجبرئ» مرحب«موقع ضربت زدن به  جنبد و در ینم یجاازشان یبدون اذن ا کیمل
 یماھ ن گاو ویر المؤمنیه مبادا ضربت امکشوند  یل از آسمان نازل میل و اسرافیائیکم

پرند.  یدرند و در قنداقه به آسمان م ین ببرد! و در گھواره اژدھا مین را از بیحامل زم
و [ گھواره قرآن خواند! در ÷یغمبر آخر الزمان علینزول قرآن و بعثت پ قبل از و

ن یو از ا ]ندا هدیی بھشت و دوزخ نام هم کنندیاذ بالله علی و ائمه را تقسیھا والع یتازگ
 ‡اند و بارھا ائمه وضع نموده  شرع مردود است، عقل و نظر ه درکھا  ل افسانهیقب

» خصال«ه در ک اند چنان نموده یزاریاظھار برائت و ب ھا اند و از آن ردهکآنان را لعن 
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بِيهِ وَ « ه فرمود:کنقل شده  ÷صدوق از رضا نَّا يفِ التَّشْ بَارَ عَ َخْ عَ األْ ضَ امَ وَ ةُ الْـإِنَّ ِ الْغُالَ ربْ جَ

نْ أَبْغَضَ  مَ نَا وَ دْ أَبْغَضَ قَ مْ فَ بَّهُ نْ أَحَ مَ ؛ فَ اىلَ عَ ةَ اهللاِ تَ ظَمَ وا عَ رُ غَّ ينَ صَ بَّنَاالَّذِ دْ أَحَ قَ مْ فَ  ».هُ
در جبر  یاند از ما اخبار شمرده کوچکرا  ره عظمت پروردگاکھمانا غالت «یعنی: 

ه آنان را کده و ھریورز یشان را دوست بدارد با ما دشمنیه اکاند، ھر ردهکه جعل یتشب و
 .»رده استک یدشمن بدارد با ما دوست

محمود  یم بن ابیاز ابراھ» أخبار الرضاون یع«ف یتاب شرک جلد ھفتم بحار و در در
 ن ویرالمؤمنیدر فضائل ام ینزد ما اخبار ه درکردم کعرض  ÷ه به رضاکت شده یروا

نزد شماست و  ه درکاست  ییزھایات مخالف چیه آن رواکت است یفضائل شما اھل ب
نَ يَ « م، حضرت فرمود:یا بدان معتقد شویم آیشناس ینم ده ویمانند آن را از شما ند ا ابْ

ا: ا هَ دُ ةٍ أَحَ ثَ امٍ ثَالَ سَ ىلَ أَقْ ا عَ لُوهَ عَ جَ ائِلِنَا وَ بَاراً يفِ فَضَ وا أَخْ عُ ضَ ينَا وَ َالِفِ ودٍ! إِنَّ خمُ ْمُ وُّ أَيبِ حمَ لُ ا:   لْغُ انِيهَ ثَ وَ

ائِنَا دَ ثَالِبِ أَعْ يحُ بِمَ ِ ا: التَّرصْ الِثُهَ ثَ ا وَ نَ رِ ريُ يفِ أَمْ
 ».التَّقْصِ

ردند و آن را بر سه قسمت کل ما وضع و جعل یفضا در یاخبارن ما یمخالف«یعنی: 
ت یربوب ی هه به آنان جنبک یثیما (مانند احاد ی قسمت غلو است درباره یکنمودند 
ماست (مانند  ر در أمریتقص یو دوم )١(دھد) یاموات وامثال آن را م یایب و احیوعلم غ

ح در یتصر یو سوم )٢(اند) دادهام را به آن بزرگواران نسبت کع احییه تضک یثیاحاد
ت یدشمنان اھل ب ی ه دربارهک دشمنان ماست (چنان ی هدربار ییمذمت و بدگو

 .)٣(»ست)ینر سازگا یچ منطقیه با ھکند یگو یم ییزھایچ
 قلمداران یدر علیح

*** 

 شود مسلمین، پیروان ائمه را مشرک بدانند. زیرا رواج این اخبار، سبب می - ١
 شود که مردم به خود ائمه بدبین شوند. گونه اخبار سبب می این - ٢
انصاف و مغرض  ھا را بی شود که مسلمانان، ائمه و پیروان آن این دسته از احادیث موجب می - ٣

 دانسته و نسبت به ائمه بزرگوار سخنان ناروا بگویند. (برقعی)

 

                                           



 

 عالمه برقعی تکملۀ

ه ک یرجال برعالوه  ؛میردکتاب وعده کن یھم ۴۴۷صفحه  ی هیدرحاش هک چنان۲۱
 م: ینک یم یارات را معرفیان زیگر راویز چند تن دین اند ما فرموده یمؤلف محترم معرف

و ن مھمل یاند بنابرا از او نبرده یرجال نام یعلما :ینوریالدم بن اسحاق یابراھ -۴۵
زاھر  یم از عمر بن أبین ابراھیھم )۱۰/۴۷۰(در وسائل  یاست. ول کوکوجودش مش

س کبه ھر«ه فرمود: کرده کت یروا ÷ز مھمل و مجھول است از امام صادقیه او نک
د یگو یمرد مجھول م نیا .»افر استک ن گفته شودیر المؤمنیطالب ام یبن أب یجز عل

السالم «م؟ فرمود بگو: ینکردم پس به امام قائم چگونه سالم کبه امام صادق عرض 

ه کرا در زمان صادق یت چه وقت جعل شده زین روایست ایمعلوم ن »!عليك يا بقية اهللا

دارد  یبه امام چه معن »بقية اهللا«گفتن  نند. به اضافهکاو سالم  هافته بود تا بیقائم تولد ن

 مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿خود گفت:  ب به قومید: شعیفرما یم یتعال را حقیست زیتاب خدا نکو موافق 
وۡ 
َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ِ  ِمَ�انَ ل ْ َ�بۡ  َوَ�  ِط� ِقسۡ لۡ ٱب شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا

َ
ٓ أ ْ َثوۡ َ�عۡ  َوَ�  َءُهمۡ َيا  ٱ ِ�  ا

َ
 ِض �ۡ�

ِ ٱ بَقِيَُّت  ٨٥ ِسِدينَ ُمفۡ  ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ ٓ  ِمنَِ�ۚ مُّ ۠  َوَما نَا
َ
 ﴾٨٦ ِ�َِفيٖظ  ُ�مَعلَيۡ  �

 .]٨٦-٨٥[هود: 
در  د ویم مگذارکد و اجناس مردم را یل و ترازو را با عدالت و تمام بدھیکقوم من  یا«

 ی همعامالت بھر گذارد (در یشما باق یچه خدا برا د آنید: اگر مؤمن باشینکن فساد میزم
 ».ستمین بر شما شما بھتر است و من حافظ و نگھبان یماند) برا یشما م یه براک یحالل

ده و ینام »بقية اهللا« وندخدا ،ماند یه در معامالت مک یا عادالنه ی هه بھرین آیپس در ا
از آن به نام امام  یزیه چکگرنه خدا اجزاء ندارد  ست ویا رسول نیمربوط به امام و 

 .مانده باشد! یباق
آن مجھول است گرفتند و  راویانه کت را ین روایان ھمینما عهیش هکب است یعج
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ا از طرف یو  صاز طرف رسول خدا یسکاند! به اضافه اگر  د خود قرار دادهیعقا ی هیپا
ر مؤمنان یام ا اویآ ،ن شدیام ن فرمانده ویاز مؤمن ین بر جمعیمسلم یقیزمامدار حق

 یشود؟! حت یافر مکا یفالن برس. آ ر مؤمنان به دادیام یا :گفت یسکست؟ و اگر ین
از  یکیه کاست  یسکافر کافر شود؟ کرده باشد اما چرا ک یار بدکم ینک یفرض م

 نشده یزیر چکه منکن شخص یر شود اکمن اسالم را یضرور ماصول و فروع مسلّ 
 ی هند و چون عامکجاد ینه و تفرقه اکی نین مسلمیدر ب خواسته یراون ی. ااست
د چگونه ینیافراند! ببکاند پس تمام آنان  ن گفتهیرالمؤمنین را امیراشد ین خلفایمسلم

 اند؟ ن افزودهیاند به د به نام امام ھرچه خواسته
نش یف و در دیاو را ضع ،تاب فھرستکدر یطوس :یم بن اسحاق النھاوندیابراھ -۴۶

اسق و ف وده وبئمه ناروان یه از پکف آن است یمتھم دانسته است و مقصود او از ضع
 . ن استیز چنین یو ممقان یو حل یی نجاش ن فرمودهیچن اھل بدعت بوده: و ھم

تب مزار ک ن دریمتأخر یتفاع است: ولرمذھب او غلو و ا ف و درید: او ضعیگو یغضائر
ت یاز او روا ÷ ارت قبر الرضایرده از جمله وسائل در باب زکنقل  یاریات بسیاز او روا

امت او را از ترس یجا در قه ند من سکارت یس مزار مرا زکگفته ھره امام رضا به او کرده ک
 زان.ینزد م اعمال و در صراط و ی نم: در وقت پرواز نامهک یدھم و خالص م ینجات م

امت یق ی ر؟ خداوند دربارهیا خیتاب خدا موافق است کث با ین حدیم اینینون ببکا

َفۡ  ٞس َ�فۡ  لُِك َ�مۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ فرموده: ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٖس ّ�ِ  ٱوَ  ا
َ
ِ  َم�ِذٖ يَوۡ  رُ مۡ ۡ� َّ  یروز« ].١٩[االنفطار:  ﴾١٩ ّ�ِ

 ».و فرمان در آن روز مخصوص پروردگار است ندک نتواند یارک یگرید یس براکچ یه ھک

نَت ﴿ فرموده: یارکبه رسول خود با استفھام ان یو حت
َ
فَأ

َ
 ﴾١٩ �َّارِ ٱ ِ�  َمن تُنقِذُ  أ

 یعنی(؟ ینجات بخش تھل آتش اساا ی ه در آتش وکآن  یتوان یا تو میآ« ].١٩[الزمر:
 ».)یتوان ینم

وحُ ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿و فرموده:  ۡ ٱوَ  لرُّ ۖ َصفّٗ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َ�َتَ�َُّمونَ  �َّ  ا
َ
 نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

سخن ستند و یه روح و فرشتگان صف زده باک یروز و« ]٣٨: النبأ[ ﴾٣٨ اَصَوابٗ  َوقَاَل 
 ».دیدرست بگو یه رحمان او را رخصت دھد و گفتارک ند مگر آنینگو

و  ندیگو سخن نمی یبه اذن الھ جز ،هکمالئ یحت ،امتیق ه درکد ینک یمالحظه م
ت ضد ین رواید با ایند حال بنگریطبق قانون خدا سخن بگو یعنیند، ید صواب بگویبا

د یرا به ام یراک انتیخو ار ک تیھر جنا ف و فاسد المذھب استیآن ضع یه راوکقرآن 
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ه خدا کاند  اند! مگر قرآن نخوانده ردهکخراسان روانه  یبه سو یاستخالص از عذاب الھ

ِ ٱ ِمنَ  ُهَماَ�نۡ  نَِياُ�غۡ  فَلَمۡ  فََخاَ�َتاُهَما﴿ د:یفرما یلوط م زنان نوح و ی درباره  َو�ِيَل  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ
ٰ ٱ َمعَ  �َّارَ ٱ ُخَ� دۡ ٱ انت یخھمسران نوح و لوط به آن دو « .]١٠م: ي[التحر ﴾١٠ ِخلِ�َ ل�َّ
ھمراه  دیو گفته شد تا داخل آتش شونند کازشان ین یردند و آن دو نتوانستند از خدا بک
 ».شوند یه وارد مک یسانک

ه ک نین بدتر ایدانند از ا یمھربان نم وف وؤامام ر ی اندازهنان خدا را به یا ایآ
مار یاگر ب یبه آنان برسد و حت یمسافران مشھد ھر ضرر و خطرام  دهیار دینجانب بسیا

اگر از  یند خدا خواسته، ولیگو یند مکن بروند و سر و دستشان بشیر ماشیگردند و ز
دا یاز آنان شفاء پ یکیرده کمقدر  شان رایا یماریه خدا بک یزائرمار و یصد ھزار نفر ب

ر و یرا از خدا و ھر خ یو ضرر رّش ھر  یعنیشفا داده  ÷ند امام رضایگو یند مک
گفتند شرور از  یرا مجوس میاند ز ردهکنان از مجوس بدتر یدانند. ا یرا از امام م یشفائ
چه شر باشد از خدا و  آن :ندیگو ینان نادانسته میا یزدان است. ولیرات از یمن و خیاھر
بان یامام رضا ضامن غر :ندیگو ین میچن ر باشد از وساطت امام است. ھمیچه خ آن

نند! به ھر حال ک یم یاز غرباء را در خود حرم خال یاریب بسیه جک یاست در حال

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یه مکتوان قرآن را  ینم َّ�  ْ َبَعتۡ ٱوَ  َءاَمُنوا �َۡ  نٍ �ِإِيَ�ٰ  ُذّرِ�َُّتُهم ُهمۡ �َّ
َ
 بِِهمۡ  َناقۡ �

ٓ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َ�ۡ  َوَما
َ
� َ�ۡ  ّمِن َ�َملِِهم ّمِنۡ  ُهمَ�ٰ � . ]٢١[الطور:  ﴾٢١ رَهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما ِر�مۡ ٱ ُ�ُّ  ٖء

 یرویمان آوردن از آنان پیاند و فرزندانشان در ا مان آوردهیکه ا یکسان«
م بدون آن که از عمل آنان یگردان یشان ملحق میاند(دربھشت) فرزندانشان را به ا نموده

 د:یفرما یمو » است که انجام داده است ییکارھا م چرا که ھر کس در گرویبکاھ یزیچ

ش یگرو اعمال خو س درکھر« :یعنی ]٣٨[املدثر:  ﴾٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿
مان و عمل صالح به درد یامت جز ایده گرفت، و روز قیناد ،فیات ضعین روایا با، »است

 خورد. یانسان نم
تب رجال ک از او در یاثر نام وجود نداشته و نیبه ا یسک ات:یم الزیابراھ -۴۷

در ابواب مزار با  یادیات زیروا ،ه معدومکن شخص مجھول مھمل بلیست. از این
 حساب نقل شده است. حد و یب یھا ثواب

ا قدح او یمدح او و  در یرجال ھست ول ن شخص نامش دریا :هم بن عقبیابراھ -۴۸
در ابواب مزار  از او یا داشته اما عده یوعملده یست چه عقیوارد نشده ومعلوم ن یزیچ

 اند. ردهکت یروا
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 مجھول و مھمول است. :یم بن محمد القرشیابراھ -۴۹
 مھمل و مجھول است.  :ییحیم بن یابراھ -۵۰
اند  مجھول دانسته رجال او را مھمل و یعلما: یسلمحجر األ یأبم بن یابراھ -۵۱

ت یه او رواکاند  ردهکت یاز او روا ۴۳۷جلد دھم ص  صدوق و صاحب وسائل در یول
 است غالت زا یگریمجھول الحال و د هصیاز آنان قب یکیه کگر یرده از دو شخص دک

وبٌ إِالَّ ه فرمود: (کاز رسول خدا اند  ردهکت یروا رُ كْ ا مَ هَ ارَ ا زَ انَ مَ اسَ رَ نِّي بِخُ ةٌ مِ عَ نُ بَضْ فَ تُدْ سَ

الَ  هُ وَ بَ رْ سَ اهللاُ كَ نِبٌ  نَفَّ ذْ همُ نُوبَ رَ اهللاُ لَهُ ذُ فَ  ).إِالَّ غَ
او  ،یه ھر گرفتارکن خراسان دفن شود یدر زم به زودی از تن من یا پاره«یعنی: 

ند خدا کارت یاو را ز یارکھر گناھ شود و یبرطرف م او از یند گرفتارکارت یرا ز
مرقد آن  یارک ار و گنهکتیت ھر جناین روایز ھمیبه دستاو» آمرزد یگناھان او را م

انبیاء و  ،کاران اند! چگونه است که اگر گنه کرده ارت و دل خود را خوشیحضرت را ز
شد اّما اگر قبر  یده نمیگناه آنان آمرز یول ردندک یم شان زیارت رسل را در زمان حیات

إن هذا اليشء عجيب شوند؟!  یده مینند آمرزکارت یشان را زیا یخترداز فرزندان  یکی

ب است که جز احمقان آن را قبول یلی عجیز خین چیا«  الـحمقاءوما تقبله إال
 .»کنند نمی

دن قبر یه خدا گناھان را با دکافت یتوان  ینم یو عقل یقرآن کچ مدریبه ھر حال ھ

ِمن ُدوِن  ۥَوَ� َ�ِۡد َ�ُ  ۦَمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِ ﴿ ه در قرآن فرموده:ک بخشد چنان یم
ِ ٱ ا َوَ� نَِصٗ�� �َّ به آن جزا داده شود و  ندک یس عمل بدکھر« .]١٢٣[النساء:  ﴾١٢٣َوِ�ّٗ

 ».برای او غیر از خدا نه دوستی شود و نه یاری
ه کند کر خدا توبه یخواندن غ ارت ویز یار به جاکخوب است شخص گناھ ،نیبنابرا

البته پس از توبه عمل خود را  دبخشبجھالت انجام داده  یه از روکخدا گناھانش را 
ه ک ند چنانکدا ااز مردم به گردن دارد  یند و اگر حقکشه یپ یاصالح نموده و تقو

ِينَ  َر�ََّك  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿ فرموده: خداوند ْ  لِ�َّ وٓ ٱ َعِملُوا ْ  ُ�مَّ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ءَ لسُّ ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  تَابُوا  لَِك َ�
ۡص 

َ
ْ لَُحوٓ َوأ  .]١١٩[النحل:  ﴾١١٩ رَِّحيمٌ  لََغُفورٞ  ِدَهاَ�عۡ  ِمنۢ  َر�ََّك  إِنَّ  ا

رده و کاند و پس از آن توبه  ردهکبد  یردارک یه از نادانک یسانک ھمانا پروردگارت بر«

 ».نه آمرزگار و مھربان استیین پروردگارت ھر آیھمانا پس از ا  اند، ردهکعمل خود را اصالح 
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ندازد یر نیتوبه را به تأخ ند وکد زود توبه یرده باک یگناھ یسکن اگر یچن و ھم

َما﴿ فرموده:خداوند ه ک چنان ِ ٱ َ�َ  َ�ةُ �َّوۡ ٱ إِ�َّ ِينَ  �َّ وٓ ٱ َمُلونَ َ�عۡ  لِ�َّ  َ�ُتوُ�ونَ  ُ�مَّ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ءَ لسُّ
ْوَ�ٰٓ  قَرِ�بٖ  ِمن

ُ
ُ ٱ َ�ُتوُب  �َِك فَأ  .]١٧ :[النساء ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ

نند سپس به ک ار بد میکه به جھالت ک آنان یخدا است برا رفتن توبه بریھمانا پذ«

  ».ردیپذ یآنان را م ی هه خدا توبکشانند ینند پس فقط اک توبه می یزود

.....« د:یفرما یم ÷یعل ٌ
ارسِ ادِحٍ خَ بَّ كَ يَّعٌ ورُ ضَ ائِبٍ مُ بَّ دَ رُ نَّتِهِ وال  فَ نْ جَ عُ اهللاُ عَ ْدَ ال خيُ

تِهِ  هُ إِال بِطَاعَ اتُ ضَ رْ نَالُ مَ  ».تُ
ند و چه ک یع میه عمل خود را ضاک ننده)ک (تالش یا هوشندکار یچه بس«یعنی: 

رفتن  یبرد (عمل او بدعت است) خدا را برا ان مییعملش ز زه اک یا ار رنج برندهیبس
خدا به دست نخواھد آمد مگر به اطاعت از  یب داد و رضایرفتوان  ینم ،به بھشت او

 ).۱۲۹ ی خطبه ،ه(نھج البالغ »خدا
س و یبن خن یر از معلیاو غ مھمل است و ارت ویان زیاز راو یکیس: یابن خن -۵۲

 نندگان)ک(غلو ف و محل اعتماد غالتیز ضعین» یمعل«متأخر از زمان او است. اگرچه 
 اند. ردهکاو نقل  ات خود را ازیذابان رواکو  انیبوده و غال

 اند! ردهکت یاز او روا اریدر ابواب مزار بس یمجھول و مھمل است ولع: یبز ناب -۵۳
اند  تهرجال او را مھمل دانس یعلما ل است وین شخص از مجاھیا سع:یابو ال -۵۴
از او نقل  یاریبس یھا ارت و ثوابیجلد سوم مسطور داشته، اما ز در یه ممقانک چنان

ه کت ششم از قول او آمده یروا» كثرة الصالة عند قرب الـحسني«شده: در وسائل در باب 

ن را قبله قرار یقبر امام حس ینماز بخوان یه ھر وقت خواستکفرموده  ÷صادقامام 
 ه درک چنان صه رسول خداک یشو! در حال کامام در واقع فرموده مشر یعنیده! 
ند کن یه چنکس را کھر د ویندھ د فرموده قبر مرا قبله قراریردکتاب مالحظه کن یھم

 .است ردهکلعنت 
ت یسع رواین ابوالیاز ھم» بودن خوردن گل حرام« »الطنيحتريم أكل «باز در باب 

ت بخورد و کبر یبرا ÷نیاز گل قبر امام حس یسکه امام صادق فرموده اگر کرده ک
 ییھا کان خایعه نمایت شین روایھم ی هبه واسط .ستین کیا ھمراه خود نگاه دارد بای
خورند! با  یشفاء م یقبر امام آورده برا کبه نام خا یباز دام حقهکست یه معلوم نک
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است، چه رسد به  مزاج انسان مخالف با حرام و کخوردن خا ه بنا به شرع اسالمک آن
 بردارد؟! کاند خا ردهکمرمر فرش  یھاه تمامش را با سنگک ÷نیحس نکه از مزاریا

 است! ت شدهیار روایدر باب مزار از او بس یمجھول الحال است ول ابو الصامت: -۵۵
در  یاند ول از او ننموده یرکرجال ذ یرا علمایمھمل است ز :یابو حماد االعراب -۵۶

 ید راویه باکاند  ردهکه در صحت خبر شرط ک نیاند با ا ردهکت یروا یابواب مزار از و
 معلوم الحال باشد.

گفته آن  یئمه است و مامورد لعن  از رجال مذموم و یکی فوف:کابوھارون الم -۵۷
ه خالق و رازق ک م و اما آنیا ردهکن که ما درکرد کنتوان  که او را درکم یقد یخدا

در ابواب  یباشد ول یاز غالت م یالباقر است! و یبندگان است پس او امام محمد بن عل
تب معتبره ک در د وناوریب ین اشخاصیه چنک یاتیاند! روا ردهکت یار روایمزار از او بس

 ه گذاشته است.ک چنان ،عوام خواھد گذاشت در یند چه اثر بدیدرج نما
ت یروا یث دروغین مرد خبیاز ا» استحباب إنشاد الشعر«در وسائل در باب   مثالً 

 یمگس رِ پَ  درِ ر شود و به قَ کن نزد او ذیس نام حسکه امام صادق فرموده ھرکاند  ردهک
نه خدا ه ک یذابکن ینشود جز بھشت. ا یاو راض یآب از چشمش خارج گردد خدا برا

 نشان داده! بار و بند یب یراه نجات را به مردم ،را قبول دارد و نه قرآن را
ه کر مردم شده یان و ساحاشدن مّد  (با جرأت) یباعث جر ،ت اوین روایھم و

مجالس مردم  ھا در او واجب است. آن وقت پول یخواند بھشت برابشعر  یکس کھر
گرفتن شده است! از  ھا دم در دسته داخواندن وختاب ک اشعار صد شعر گفتن و جخر

 سروده است:  یزیفرآمکن شعر یچن» یمین سیعماد الد«به نام  یجمله شاعر
 علــــی اســــت ی وجــــود موجــــود در دایــــره

 

 اســـت یر دو جھـــان مقصـــد و مقصـــود علـــدنـــ و
 

ـــــ ـــــر خان ـــــاد و ی هگ ـــــاعتق ـــــدی  یران نش
 

ـــ ـــاش بگفتم ـــن ف ـــ یم ـــک ـــود عل  اســـت یه معب
 

 است. یعل با یه در واقع دشمنکات یفرکگونه  نیپناه بر خدا از ا
وصف او و نه نه د نه اسم ویگو یم ینکدر باب  یممقان :ید المدائنیابو سع -۵۸

 .مجھول است! یلکه به کم او معلوم شده بلکح
د نه اسم یگو یممقان یت شده ولیار روایدر باب مزار از او بس :یالحران یابو عل -۵۹

 ه مجھول و مھمل است.کبل او معلوم و نه حال او معلوم است
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 مھمل است. مجھول و :یابو عبدالله الحران -۶۰
مالحظه کردید  )۴۹۷ی که در ھمین کتاب (صفحه چنان: یابو عامر التبان -۶۱

 مجھول است.
ث یخب ف ویضع ذاب وکرجال او را  یعلما وھب بن وھب: یابو البختر -۶۲
اند. فضل بن شاذان فرموده او از تمام مردم دروغگوتر است و او باعث قتل  دانسته
را به دروغ نزد ھارون یشد ز ÷بن عبدالله بن حسن ییحیم الشأن یعظ ی هامامزاد

ند. ک عوت میدخود  یمردم را به سو امامت دارد و یاه او دعوکد شھادت داد یالرش
زاھد بود و ھارون به او خط امان داده بود و تمام فقھاء آن خط  ید بزرگوار عالمین سیا

ور ھارون نامه را از در حض یابوالبختر یست. ولیز نیدند و گفتند نقض آن جایرا د
گردن من. لذا ھارون او را ه رد و گفت خون او بکگرفت و پاره  ییحیدست جناب 

را بر  داد و او یختربال یه به ابکھزار س ون و ششصدیلیم یکرد و در عوض کد یشھ
ه نخواھد کھا  یمال و جان مردم چه باز با ین قاضیمنصب قضاوت گماشت: و چن

 اند! ردهکت یارات روایحساب ز یثواب ب در فضل و یسکن یچنتاب مزار از ک رد. درک
 مجھول الحال است. و اراتیان زیاز راو: هابو سلم -۶۳
عه از جمله صاحب وسائل یش یمجھول الحال است. اما علما :هابو عمار -۶۴

 یا : ه امام صادق به او فرمودکرده کت ینشاد الشعر از او رواإاب حبعه در باب استیالش
ه د و بیبگو یه شعرک یسکد و ید و بگرین بگویحس ی درباره یس شعرکھر هعمارابو
را  ین شخص مجھولیت چنیاو ثابت است! ملت ما روا یند بھشت براکستن تظاھر یگر

ال خود یبه خ ف به نام امام ساخته ویه و اشعار تصنیتاب مرثکنموده و ھزاران  کمدر
گردان نیستند. اگر  ھیچ خالف شرعی رویاند و از  ردهکن یخود تضم یرا برا بھشت

شود خوب بود خدای  یواجب م یا به گفتن شعریارت ویا به زیه و یبه گر واقعًا بھشت
 فرمود. منان یک آیه در این موضوعات نازل می

ات یروا ی هدر سلسل یاند ول رجال او را مجھول دانسته یعلما ر:یابو النم -۶۵
 ر آمده است.یارات ابو النمیز

نبوت  یه ادعاکاست  یسکاو  : ویث و شقیخب ابو الخطاب محمد بن مقالص: -۶۶
آن امام او را لعن نمود و فرمود مرا  ت نمود ویالوھ یامام صادق ادعا ی رد و دربارهک

ر شده کذ ۲۴۸ص  یشکه در رجال ک انداخته و چنان و ترس در تمام احوال به خوف
ه ک نید بر اکیه امام صادق ضمن تأکز شد یب نیغقائل به علم  ÷امام صادق ی درباره
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نمود. ابوالخطاب را مالحظه  ادیب از خود سوگند یعلم غ یدانم و در نف یب نمیغ
 اعتقاد ارات را با عالقه وین زیست و عوام ھم ااآن  یھا ارات و ثوابیز یراود او یفرمائ

 .خوانند! می
ن یه اکاند  ردهکت یروا» فضل بن شادان«از  یحلو  یممقان ا:یرکاحمد بن ز -۶۷

ارات آورده و مردم را یرا در باب ز ات اویه رواک یصورت ن است دریباّذ کاز  یکیشخص 
 اند! مشغول ساخته

ھردو مجھول الحال  ن نام و نسب آمده وینفر از رجال به ا دو ر:یاحمد بن بش -۶۸
 ث.یه الحدفمعر ۱۰۱ص  .کر. . باشند یم

 یرجال واقف یمذھب او به اتفاق علما ف الحال ویضع :یبن فضل الخزاعاحمد  -۶۹
 است.
 ین حال طوسیدانند با ا یرجال او را مجھول م یعلما :یوفکاحمد بن محمد ال -۷۰

 .اند! ردهکت یاز او روا» ÷ ة قرب الرضارايباب استحباب ز«صاحب وسائل در  و
 یاند ول او را از ضعفاء دانسته یرجال مانند حل یثر علماکا احمد بن عبدوس: -۷۱

 اند. او را مجھول شمرده یبعض
باب «در وسائل  یست ولیتب رجال نک در ین عنوانیچن عبدالله: یاحمد بن أب -۷۲

ت یان وسط روایر راوکبدون ذ یعنی اً از او مرفوع »استحباب زيارة النبي واألئمه يف كل مجعة

بام خانه  ین و بر باالکھرجمعه غسل  :فرموده ÷صادقه از حنان از امام کاند  ردهک
 ای یکالسالم عل :قبر امام ھمان طرف است و بگو یردکه رو کھر طرف  برو و

ه کن کمانند خدا فرض  -نعوذ بالله -ه امام را کم گفته یر مستقی! در واقع غ...یموال

ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ فرموده: ۡ�َنَما تَُولُّوا
َ
ِ ٱفَ� خدا د، ینکه رو کسو  ھرپس به « ].١١٥ [البقرة: ﴾�َّ

  ».جاست آن
در ابواب  یدانند ول یرجال او را مجھول م یعلما احمد بن محمد بن داوود: -۷۳

 .اند! هار آوردیات بسین شخص مجھول روایمزار از ا
ال یذاب به خکان ین است راوکست ممیدر رجال ن ین نامیچن احمد بن مازن: -۷۴

 .ده باشند!یخود آن را تراش
ست و حال او مجھول ین از او یتب رجال نامک در :یاالنصار یاحمد بن عل -۷۵
ه گفت کاند  ردهکت یتب مزار از او رواکر یساو  ۴۳۹جلد دھم ص وسائل در یاست ول
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د بن قحطبه و یخانه حم د بود دریه در آن قبر ھارون الرشکشد  یا امام رضا وارد قبه
جا محل رفت و آمد  نیا یشوم وبه زود یه در آن دفن مکمن است  کن خایفرمود ا

ه ک ند مگر آنک یمن سالم نم رب یان و دوستانم خواھد شد و به خدا قسم زائریعیش
 .او واجب گردد یشود و رحمت او و شفاعت ما برا یآمرزش خدا شامل او م

 یا قحطبه گنبد و قبه ی خانه ÷را در زمان رضایذب است، زکت معلوم الین روایا
شد  ینم هد واجب الشفاعید یم یسک ،اتیال ححبه اضافه اگر خود امام را در نداشته و 

باز  اصال شفاعت به دست خداست، و گردد و یم هارت قبر او واجب الشفاعیچگونه با ز
از اھل قم  یا ه امام رضا به عدهک اند از او ردهکت یروا ۴۴۶در وسائل جلد دھم ص 

گاه یمن خواھ کارت خایدر طوس به زه شما کد یخواھد رس یه زمانک :فرمود د آمد آ
 با س مراکھر«یعنی:  ».من زارين وهو عىل غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه«د: یباش

 .»ده استییاه مادرش او را زک یند از گناھانش خارج شود مانند روزکارت یغسل ز
ھا است  سال را اھل قمید زیگو ینم ین سخنانیامام چن ،اند نان به امام دروغ بستهیا

 ن ویمیح سیه ضرکاند بل ردهکارت نیاو را ز کخا روند و یارت مشھد او میه به زک
را  ÷و خود امام رضا صمردم رسول خدا :اً یاند. ثان ردهکارت یمرمر را ز یھا سنگ

 .نشدند! کمانند روز تولد پا ردند وکارت یاتشان زیدرحال ح
 قیض و تشویخود تحر کارت خایبه ز ن قدر مردم رایا امام ایه آکسؤال است  یجا

 .!ندک یم
او نعوذ بالله حساب و کتاب خدا و قانون قیامت را  مگر مگر او خودخواه است و

ِينَ ٱوَ ﴿ :خدا نفرموده داند؟ آیا مگر بیھوده می َّ�  ْ ّ�ِ ٱ َكَسُبوا ٓ  اتِ  َٔ لسَّ ِۢ  ءُ َجَزا  لَِهابِِمثۡ  َسّيَِئة
ۖ  َهُقُهمۡ َوتَرۡ  ا ذِلَّةٞ ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم مَّ  .]٢٧ يونس:[ ﴾َ�ِص�ٖ  ِمنۡ  �َّ

رد: یشان را بگیا یخوار ھمانند آن است و یبد یردند جزاکسب کھا را  یه بدکآنان «

 ».ستین یشان از طرف خدا پناھیبرا

قِمۡ ﴿ ه:کخواھد  یغمبر عمل میاز زنان پ اخد یحت
َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ةَ لصَّ  ﴾ةَ لزَّ

با ، دید جزاء دارینکاگر گناه  و »...دیات را بدھکد و زیرا بپا دار نماز«. ]٣٣: األحزاب[

 بودند.  صغمبریغمبر و در دامن پیھمسران پ نکهیا
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ه یتوص ÷به امام حسن هز از عجب در نھج البالغیمورد پرھ در ÷یعل
 یو وحشت عجب و خودپسند یین تنھایبدتر ».العجب ،أوحش الوحشة« د:یفرما یم

وقد كرهت أن يكون جال «فرماید:  . و می)۳۸ی هشمار ، سخنان قصار،ه(نھج البالغ .است

من میل ندارم که به « »أحب االطراء واستامع الثناء ولست بحمد اهللا كذلك يف ظنكم أين
الله که  خیال شما راه یابد که من ستودن و شنیدن ستایش را دوست دارم و بحمد

 ). ۲۰۷(نھج البالغة، خطبۀ » چنین نیستم
 فرمود: یم ÷ه امام رضاکاند  ردهکت یتاب وسائل جلد دھم از او رواک ۴۶۷ در ص

ع مرات يزوره ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إال بنى اهللا له يف اجلنة بيتاً أوسع من الدنيا سب«

د، یشعر مدح نگو یکما  ی درباره یمؤمن«يعنی:  ».كل نبي مرسلفيها كل ملك مقرب و
تر  عیا وسیه از ھفت برابر دنکند کبرپا  یین بنایاو در بھشت بر یه خدا براک مگر آن

 .!»نندکدار یاء مرسل او را دیه در آن بنا تمام فرشتگان مقرب و انبکباشد 
د که ییشما بگوادتر شده و یه روز به روز مداح زکت مجعوله باعث شده ین روایھم

 .اند! ردهکجاد ین ایدر د ید چه ھرج و مرجینکمالحظه  چه خواھد شد
معاصر صدوق  و» اشیابن ع«معروف به  اش:یدالله العیاحمد بن محمد بن عب -۷۶

او در آخر عمر مختل العقل و یا مختل الدین  در فھرست فرموده یطوس ،بوده است
علماء او را ضعیف  دم بزرگان ما ویمن د با من و پدرم دوست بود :گردید، نجاشی گوید

از  :دیگو »رجالال قاموس«کردم و دوری جستم، مؤلف شمردند من از او روایت ن می
باشد نقل شده و آن  یزشت م یمعان یه داراکلفاظ مختل األ یاش دعایع ن ابنیا

شیخ «و » بحار« ۹۸باشد: و آن دعا را مجلسی در جلد  می »ال فرق بينك وبينها « ی هجمل
 و کفر و شرک، پنجم ماه رجب آورده است. در آن دعا یح در دعایدر مفات» عباس قمی

كاناً «د: یگو یئمه ما ی هبار رده و درکخرافات را مخلوط  أرْ ، وَ لِامتِكَ عادِنَ لِكَ مْ مَ تَهُ لْ عَ فَجَ

، ال  فَكَ رَ نْ عَ ا مَ فُكَ هبِ رِ عْ كان، يَ لِّ مَ ا يف كُ قاماتِكَ الَّتي ال تَعْطيلَ هلَ مَ آياتِكَ وَ ، وَ كَ حيدِ يْنَكَ لِتَوْ قَ بَ رْ فَ

... بادُكَ ُمْ عِ يْنَها إِالّ أَهنَّ بَ ان کت و اریھا ه آنان را معادن فرمانکان تو یوال«یعنی: ». وَ
شوند  یل نمیان تعطکه در ھر مک یمقامات ،یمقامات قرار داد ت ویھا دت و نشانهیتوح

 .»تو ھستند! ی هه آنان بندک نیست جز ایھا ن ن آنیبو  ن تویب یه فرقک
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ه به کخدا معدن ندارد مثال خدا  یھا ه فرمانکخ بفھماند ین شینبوده به ا یسک
ش صادر شده؟ ندام معدن فرماکند از کت یه مردم را ھداکدھد  یرسول خود فرمان م

ن خدا را یاز جنس بشر و عالوه بر ا ارکان ان ندارد آن ھمکد او ارین توحیعالوه بر ا
و  یرقتتر  ا پستیبه مقام باالتر و  یاز مقام هکاست  یسک یمقامات برا ،ستیمقامات ن

 ند.کا تنزل ی
بِهمْ مألت «د: یگو یئمه ما ی بعد درباره ، فَ ادٌ وّ رُ ظَةٌ وَ فَ حَ وادٌ وَ ناةٌ وأذْ هادٌ ومُ ضادٌ وأَشْ أعْ

كَ  ضَ أرْ امئكَ وَ مدافع و  یھا لکیممتحنان و و آنان بازوھا و گواھان و«یعنی: ». سَ
 .!»یا ندهکن را آیزم آنان آسمان وه با کنگھبانان تو ھستند 

ه ک ھا است، بازوھا و نوچه یه داراکرده ک یرا معرف یین دعا خدایخ در این شیا
سبب  یب ای، چاره چه خدای بی [نعوذ بالله] نگھبانان او باشند! ل مدافع او وکیآنان و

 .ست!یآن بندگان ن و ن تویب ید: فرقیگو یه مکست ین
 یا ساختهکه  یا ن تو و آفتابهیب ییساز بگو یاستاد حلب یکاگر به  !زیعز ی خواننده

اد تبه آن اس تو است ی هو آن ساخت یا ه آفتابه را تو ساختهک نیست جز این یچ فرقیھ
گر ید. دیگو یم یفاتان خریخ به خدواند چنین شیا  ،یا وناحق گفته یا ردهکجسارت 

 »ال فرق بينك وبينها« ۀدر جمل !دیگو یمؤنث م یگاھ ر وکمذ یان خدا را گاھیه والک آن

ر کر مذیجا ضم نیه در اک »إال أهنم عبادك« :دیگر گوید ی هضمیر مؤنث آورده اما در جمل
ن یاند و محدث ارت آوردهیفات را در دعا و زان خریه اکن است یتعجب ما ا !آورده است

زمان ما  یاز علما یاریبسلذا  ن است وید ی هیح و پاینھا صحیاند ا ردهکال یخ یبعد
فرق ندارد  یلیخلق خبا  ه خداکنند ک ن جمله استدالل مییند به ارخب یه از قرآن بک

زمان ما با قرآن  یھا ت اللهیم چرا آیدان یاو است! ما نم یھا اسماست ھمه  یکیھمه 
 .ستند!یآشنا ن

 مجھول است. :هبیاحمد بن قت -۷۷
 مجھول است. :ددایاحمد بن ماب -۷۸
 مجھول و مھمل است. :یزدم األیاسحاق بن ابراھ -۷۹
 مجھول ومھمل است. :یاسحاق االرحب -۸۰
 مجھول ومھمل است. اسحاق بن محمد: -۸۱
 مجھول و مھمل است. ق:یاسحاق بن زر -۸۲
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 مجھول الحال است. ل بن ابان:یاسماع -۸۳
 مجھول الحال است. :یسیل بن عیاسماع -۸۴
در بحار و صاحب  یمجلس یاست مجھول المذھب ول یزن :هیحمسد األیام سع -۸۵

 .اند! ردهکت یارة النساء از او روایوسائل در باب استحباب ز
 وم نوشتهذمر رجال میھطت یه رجال خود را براک نیبا ا یممقان ر الدھان:یبش -۸۶

و ھرس مدح غلوآمیزی آورده او را امامی شمرده ولی در عین حال این شخص را 
 مجھول دانسته است.

ئمه ادر مذمت و لعن او از قول  یادیاخبار ز یممقان و یشک :یریبشار الشع -۸۷
ند بشار را، به او کبه مردم فرمود خدا لعنت  ÷اند. از آن جمله صادق اطھار نوشته

گر یت دیدر روا د: ویا شده کافر و مشرکرا شما ید زیخدا برگرد یبر شما به سو یبگو وا
او بگو جعفر بن  به یوفه رفتکچون به ! ردهکبدتر  یھود و نصاریامام فرمود: بشار از 

 یآر  زارم،ی، من از تو بکمشر یفاسق، ا یافر، اک ی: ادیگو یدر حق تو م ÷محمد
 ÷جھان است! و امام صادق یمرب و ریمد یعل :گفتند یه مکبوده  یسانکن بشار از یا

تب کد. اما در ینک زیپرھگول زده از او  ان مرایعیرده و شکفرمود: بشار مرا ناراحت 
 .ئمه است!اارات و فضائل یان زیاز راو یکیث ین خبیث ایحد

 ست و مھمل است.یاز او ن یدر رجال نام ر بن سالم:کب -۸۸
 مجھول الحال است. ر بن احمد:کب -۸۹
باب استحباب زيارة «ه مھمل است در وسائل ک نیبا ا :هجعفر بن محمد بن عمار -۹۰

س قبر کفرمود: ھر صه رسول خداکرده کت یخبر دوازدھم را از او روا »قرب الرضا
 .ند خدا بدن او را بر آتش دوزخ حرام گرداند!کارت یرا ز یبن موس یعل

تاب خدا دست کرده و از کات دل خود را خوش ین روایعنصر به ھم اشخاص سست
 ،ردک یارت میاتش زیرا در زمان ح صس رسول خداکه ھرک یدر صورت، اند برداشته

 د.یگرد یبدنش بر آتش حرام نم
 تب رجال مجھول الحال است.کبه قول تمام  مان:یجعفر بن سل -۹۱
 مھمل است. ست ویتب رجال نک از او در ینام عاصم: یحسن بن اب -۹۲
اره کست چه یگران او را مجھول خوانده و معلوم نید و یممقان اد:یحسن بن ز -۹۳

در مجالس صدوق در  ه وین حال در وسائل الشعیداشته است. با ا ینیبوده و چه د
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س پدرم را که امام جواد فرمود: ھرکت شده یاز او روا ۲۵خبر » ارة قبر الرضایباب ز«
به او برسد خدا جسد او را بر آتش  یو گرم یا سردیاز باران و  یا ند و صدمهکارت یز

ه کا سخن خدا یم ینکاد مھمل را قبول یث حسن بن زیا حدیدوزخ حرام گرداند! حال آ

ش یار خوک گرو در یھر فرد. «]٢١ [الطور: ﴾٢١ رَهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما رِ�مۡ ٱ ُ�ُّ ﴿فرموده: 
 ».باشد یم

�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿ و فرموده:  .]٨: الزلزلة[ ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
 ».ندیب یند آن را مک یبد یا ه مثقال ذرهکھر«

حال او مجھول است، ولی راوی حدیث است در  :محمد السیرافیحسن بن  -۹۴
 ابواب مزار!

بعضی از علمای رجال او را ضعفاء شمرده و بعضی دیگر  حسین بن ابی غنذر: -۹۵
 اند. او را مجھول الحال دانسته

ن یرجال او را از ضعفاء و از معاصر یتمام علما بن احمد المنقری:حسین  -۹۶
سوء م، ه از وجود اماکاند  بوده ین اشخاصین چنیاند. البته ا حضرت صادق شمرده

 ردند.ک یرده و اخبار دروغ خود را به نام امام منتشر مکاستفاده 
 ست ویاز او ن یتب رجال نامکدر  مھمل است و :یریل الصمین بن اسماعیحس -۹۷

ه به نام شخص ک نیندارند از ا کیتراشان با تیروا یوجود نداشته ول یسکن ید چنیشا
 ت بتراشند.یروا یمعدوم
 مجھول الحال است. مھمل و ن بن محمد بن مصعب الذارع:یحس -۹۸
 مھمل و مجھول الحال است. :ن بن فضل بن تمامیحس -۹۹
 مھمل و مجھول است. :م بن داوودکیح -۱۰۰
در رجالش فرموده او  یطوس ،ف استیضع :یحسن بن محمد بن بابا القم – ۱۰۱

ن مشھور است و حضرت یذابکان گفته او از ذننده است. و فضل بن شاکغلو
 .ارت است!یز یفضائل ائمه و راو یراو ین شخصیچن ،ردهکاو را لعن  ÷یرکعس

ةَ الْـ -۱۰۲ ثْلَ نُ بْنُ مُ سَ ّ الْـحَ اينِ رَ كَ مْ ن یه در قرن سوم بکمھمل  مجھول ون مرد ی: اجَ
» مسلم«موسوم به  یمرد کمل آورده و یانکن دیملت ما به نام د یبرا یداریخواب و ب

 یفرسنگ یکدر  یزراعت، مسجد ین برده و به جایباز رده و زراعت او را کب صرا غ
عت آن به نام نماز امام زمان که دو رکعت نماز آورده کآن چھار ر یم ساخته و براق
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مانند آن  »فكأنام صىل يف البيت العتيق«عت نماز را بخواند کن دو ریس اکاست و گفته ھر
ان ید بیه نماز را خدا و رسول باک عبه نماز خوانده باشد. با آنک ی ه در خانهکاست 

 صآورده در سنت رسول یرانکه حسن جمک یتیفکیآن ھم با  ین نمازینند و چنک
ا ین جمله آمده: یه در آن اکاند  ز آوردهیفرآمک ییز دعان نمایب ایگاه در تعق ست. آنین

ح یتضاد مفات«فات خود از جمله یلأه ما در تک !یانیفکا محمد ای یا علی  ،یا علیمحمد 
دانسته  ین دعا نمیا  ی هم: و چون سازندیا ردهکبطالن آن را ثابت » ات قرآنیالجنان با آ

گر یگفته و بار د» !یا علی !ا محمدی«بار  یکاست! لذا  ÷یافضل از عل صغمبریه پک
مسجد جمکران با  ارکبه ھر حال   »!ا محمدی !یا علی« :دیگو یرا مقدم داشته وم یعل

ه ک درآمد دارد چنان ھا تومان این دعای کفرآمیز به جایی رسیده که ساالنه میلیون
رانی نسخ ن مسجدیس سازمان اوقاف بود و در ایه رئک» یاحمد«نام ه ب یشخص عوام

 یچاھ کرد این مطلب را با خوشحالی اظھار نمود. ھمچنین در این مسجد می
که بیش از ھزار  »بن روح نیحس«نزد دارد به  یحاجت یسکد ھر یه باکاند  ساخته

ور حاجت کمذت یسال است از دنیا رفته نامه بنویسد!! و نامه را در آن چاه بیندازد تا م
 ست؟ین خدا نیدء به ھزاتن اعمال اسیا ایساند! آبه اطالع امام بر آن محتاج را

 .اند! ن دور نمودهیاز د یلکور را به که مردم فکن خرافات است یبا ا
اند او و پدرش ھردو  گران گفتهید و یممقان س:ین بن احمد بن ادریحس -۱۰۳

 باشند. یمجھول م
 مجھول الحال است. :مانین بن سلیحس -۱۰۴
 مھمل است. :دیزیداوود بن  -۱۰۵
ارات یتب زک در یمھمل است ول ست ویدر رجال ن ین نامیچن :هر بن عقبیزب -۱۰۶

 .اند! ردهکت یره از او روایو غ
مذھب و  یواقف یاز اصحاب حضرت رضا ول ا بن محمد ابو عبدالله المؤمن:یرکز -۱۰۷

 اند. ف شمردهیرجال او را ضع یعلما ،مختلط بوده
 مجھول است. مھمل و :یسعد بن عمرو الزھر -۱۰۸
 مھمل و مجھول است. :د بن صالحیسع -۱۰۹
 مجھول است. مھمل و :یسیمان بن عیسل -۱۱۰
 مجھول است. مھمل و :ف بن عمرویس -۱۱۱
 مجھول است. مھمل و :یرفیصالح الص -۱۱۲
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 مھمل و مجھول است. :مانیصفوان بن سل -۱۱۳
 مجھول الحال است. صندل: -۱۱۴
اھل غلو  یه حتکتعجب است  ،از دانشمندان اھل سنت است: یمانیطاووس ال -۱۱۵

عه در باب ی! وسائل الشاند) (نسبت داده اند خود بسته ی هقیطبق سل یاتیبه او ھم روا
از طاووس نقل  ت شانزدھم رایروا» الحج یعل ÷نیارة الحسیار زیاستحباب اخت«
ھزار عمره  حج وند ثواب ھزار کارت یرا ز ÷نیس امام حسکت ھریرده بنا به رواک

ن یارت امام حسیه زک یند. در صورتکه او را به آتش عذاب نکدارد و بر خدا الزم است 
 حج نداشته است. یکاتش ثواب یدر زمان ح

ل قأ«در باب  و وسائل در ن مرد مجھولیاز ھم ،مجھول است ر:یعامر بن عم -۱۱۶
ن یارت قبر حسیبه زه امام صادق فرموده ھر سال کرده کت یروا» ÷نیزار الحسیما 
شتر وقت مردم در رفت و آمد یرد و بک کرا تر یاسبک ار وکد یت باین رواید! بنابرایبرو
 ارت قبر امام صرف شود.یز یبرا

 مھمل است. ونس:یعبدالله بن  -۱۱۷
 مجھول و مھمل است. عبدالله بن ھالل: -۱۱۸
 مھمل است. :عبدالله النجار -۱۱۹
ن مرد مھمل در یوسائل از ھم یول ،مھمل است :یالھاشمعبدالله بن الفضل  -۱۲۰

 س درکفرموده ھر ÷ه امام صادقکرده کت یروا »استحباب مدح األئمه بالشعر«باب 

يْتاً يفِ «: دیگوب یمدح ما شعر اىلَ لَهُ بَ عَ نَى اهللاُ تَ رٍ بَ عْ يْتَ شِ الَ فِينَا بَ نْ قَ نَّةالْـمَ خداوند «یعنی: » !جَ
 .»سازد یم یا خانهش یدر بھشت برا

 یھر مداح یه براکآمده  یخوشش م قدر نعوذ بالله از مدح خودش ا امام آنیآ
اخبار مذھب  ،تیان حب اھل بیم چرا مدعیدان یرده: ما نمکن یدر بھشت تضم یا خانه

 .ند!ا هاز مردمان مھمل گرفت خود را
 مجھول است. مھمل و :کید المیعبدالرحمن بن سع -۱۲۱
استحباب مدح  «وسائل در باب  یمھمل است ول :یم القرشیبن تم عبدالله -۱۲۲

د یبگو یس در مدح ما شعرکه امام رضا فرموده ھرکرده کت یاز او روا» األئمة بالشعر
تر باشد و شعر چه  عیا وسیاز تمام دن ره ھفت باکدھد  یبه او م ییخدا در بھشت بنا

 یبرا یسواد تنبل یشاند! لذا ھر بک یشاعر من را به نزد یاء مرسلیه تمام انبکدارد  یاثر
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 یزین چیمعارف دنه از  یمتملق امامان شده ول ا و آخرت مداح ویآوردن دن بدست

ُٰت َعۡدنٖ ﴿ ه خدا فرموده:ک یدر حال ،ن آنیداند و نه از قوان می َوَ�ٰلَِك َجَزآُء َمن  ...َج�َّ
 ٰ نموده باشد و ه کیتزو  کپاه خود را کاست  یسک یبھشت جزا ]٧٦[طه:  ﴾٧٦تََز�َّ

 ق است.لّ مافراد مداح و مت ینفرموده جزا
 مجھول الحال است. :یه االبزاریعط -۱۲۳
 كيباب استحاب الترب« وسائل در یول، مھمل است :یم الجعفریبن ابراھ یعل -۱۲۴

ام ین در ایه امام صادق فرموده چھار قطعه از زمکرده کت یاز او روا» بمشهد الرضا
ه کت المعمور بوده یھا ب از آن یکیزدند.  ضجهخدا  یشدن به سو ترس غرق طوفان از

 ادیفره خدا به کربالء و طوس بودند کگر نجف و یسمان برد و سه قطعه دآخدا او را به 
سمان آن به یاز زم ای ا قطعهید آید پرسیھا را باال نبرد! حال با رد و آنکن سه اعتناء نیا
ن گونه یند عقالء اکخدا  ترسد و با طوفان مخالف است! یمب آن از یا مگر زمیرود  یم

 ات را نخوانند.یروا
باب «ن مرد مھمل وسائل در یاز ا، مھمل است :یسابوریحسن الن بن یعل -۱۲۵

روز  ند،کارت یرا ز ÷س حضرت رضاکه ھرکرده کت یروا »ختيار زيارة الرضاااستحباب 
 یعنی خورند، ینند و طعام مینش یم یالھن بر عرش یخرآن و یامت با ھشت نفر از اولیق

ن یا !‡نیو حسن و حس یو محمد و عل یسیو ع یم و موسیبا حضرت نوح و ابراھ
آنان  یھا یارکاء عظام را استھزاء نموده و اعمال و فدایو انب یدر واقع عرش الھ یراو
 .شمرده است! کوچکرا 

ارت یباب استحباب ز«وسائل در  یول، مھمل است بن عبد الله الوراق: یعل -۱۲۶
ن حضرت آند ھم درجه با کارت یس حضرت را زکه ھرکرده کت یاز او روا »÷قبر رضا

ت را از ین روایه اکند کخواسته امام را استھزاء  یوان رینم اک یشود. من گمان م یم
 ن بزرگوار نوشته است.آقول 

 مھمل است. :المختاربن ض یفبن محمد بن  یعل -۱۲۷
وسائل از او در باب  یمھمل و مجھول است، ول :ینیبن محمد الحض یعل -۱۲۸

 .رده است!کت نقل یروا یارت ابو جعفر الثانیز
 مھمل و مجھول است. :دین بن عبیبن حس یعل -۱۲۹
 ف است.یمھمل و مجھول و ضع :میاحمد بن اش بن یعل -۱۳۰
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 مجھول و مھمل است. :یم الحضرمیابراھ بن یعل -۱۳۱
 ف است.یضع :معمر بن یعل -۱۳۲
 ا ناموجود است.یمھمل  :ین العزرمیعمر بن الحس -۱۳۳
نه ال جيوز أن أباب «سائل در و یمھمل و مجھول است ول زاھر: یبأ بن عمر -۱۳۴

نا امام صادق یقیه کرده است کنقل  یت خرافیاز او روا» مومننيـخياطب أحد بأمريال
 ن حضرت است.آه افتراء به کنفرموده بل

 جمهول است. :دیزیبن  ۀعمار -۱۳۵
 مھمل و مجھول است. :راشد نب یسیع -۱۳۶
 مھمل است. :یفتح الله بن عبد الرحمن القم -۱۳۷
 مھمل است. :یالنھد یفضال بن موس -۱۳۸
 ست.یتب رجال نک در از او یان مھمل است نامیاواز ر یکی :کقدامه بن مال -۱۳۹
ارت یباب استحباب ز«مجھول در وسائل ن یو ا ،مجھول الحال است صه:یقب -۱۴۰

رده کت یه امام باقر از رسول خدا رواکرده کت یننده رواکد غلویزیبن  از جابر» قبر رضا
ه اگر گرفتار است ک نیند مگر اکارت نیدر خراسان ز مرا تن ی رهپا یسکه فرمود ک

زوار  یگرفتار د:یسنده گوینو ده گردد!یمرزآار است کش رفع شود و اگر گناھیگرفتار
 ه رفع نشده حال آمرزش چطور؟کن حضرت آ

 .]٣٨[املدثر:  ﴾٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿کنم خدا از قانون  آن ھم گمان نمی
 .»ش استیس در گرو اعمال خوکھر«

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ّ�ِ ٱ َكَسُبوا ٓ  اتِ  َٔ لسَّ ِۢ  ءُ َجَزا ۖ  َهُقُهمۡ َوتَرۡ  لَِهابِِمثۡ  َسّيَِئة آنان را « ]٢٧ يونس:[ ﴾ذِلَّةٞ
 .»شان را بپوشاندیا گرفتاریمثل آن است و  یفر بدیکاند  ردهکه بد ک

 صرف نظر کند.
 .ننده!!کغلو یاور یکمجھول الحال از  یت فردیواسطه روا ھم بهآن 
 مھمل است. :الخباز کمبار -۱۴۱
باب « وسائلست، در یعه نیا شیمھمل است و  ندر:کمم الیمحمد بن ابراھ -۱۴۲

ه کن شخص مھمل آورده یخبر شانزدھم را از ا » عىل احلجنيارت احلسياستحباب ز

ند ثواب ھزار حج و ھزار عمره کارت ین را زیس امام حسکفرموده ھر صرسول خدا
 چگونه دینکشما مالحظه  ،حال ند!که او را عذاب نکدارد و بر خدا الزم و حق است 
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ز ین صرسولن یچن ھم .است فاف شدهخاست استه از عبادات بزرگ اسالم کحج 
آن حضرت ثواب  ی هزائر نو یحج دارد ول یکحج انجام داده است و ثواب  یکفقط 
 .حج! ھزار

 مجھول است. :یمحمد بن السند -۱۴۳
 مجھول است. :ا جندبیرکمحمد بن ز -۱۴۴
الصالة ثرة کمجھول الحال است اما وسائل باب استحباب  ه:یمحمد بن ناج -۱۴۵

 رده است.کت نقل یاز او روا ÷نیعند قبر الحس
باب استحباب «وسائل در  یول ف استیضع :یمان البصریمحمد بن سل -۱۴۶

 رده است!کت یاز او روا »باب استحباب زيارت قرب الرضا«و در  »اإلستشفاء برتبة احلسني
 مھمل است. :بن محمد االشعت یمحمد بن عل -۱۴۷
 مجھول است. :محمد بن عمار -۱۴۸
 .مھمل است ه:محمد بن مسعد -۱۴۹
 مجھول الحال است. :یمحمد بن حسن الراز -۱۵۰
 مھمل است. :محمد بن محمد بن معقل -۱۵۱
 مجھول است. :دیمحمد بن عبد الحم -۱۵۲
 مھمل است. زرقان: مانیمحمد بن سل -۱۵۳
 مھمل و مجھول الحال است. :حولاأل یمحمد بن موس -۱۵۴
 .مھمل و مجھول است :یالسر یاب محمد بن -۱۵۵
 .مجھول الحال است :میمحمد بن محمد بن ھش -۱۵۶
 مھمل و مجھول است. :محمد بن احمد بن سلمان -۱۵۷
 مھمل و مجھول الحال است. :بن شھاب یمعل -۱۵۸
 مجھول است. :یل بن موسیبن اسماع یموس -۱۵۹
 مھمل و مجھول الحال است. :بن معمر ییحی -۱۶۰
 مجھول الحال است. :یجعف کبن عبد المل دیزی -۱۶۱
 مھمل است. :یوھب القصر یونس بن ابی -۱۶۲

 
 ید ابو الفضل بن رضا برقعیعة المطھرة: سیخادم الشر
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 بسمه العيل األعىل

 [مقدمه]

نموده و فرموده  یه از غلو نھکم ینک یتاب خدا آغاز مکاز  یاتیآ ن باب را بایا[
 ]است:

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ ۡهَوآَء قَۡوٖ� قَۡد  ۡ�َقِّ ٱَ� َ�ۡغُلوا

َ
ْ أ َوَ� تَتَّبُِعٓوا

َضلُّواْ َكثِٗ�� َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ 
َ
بِيٱَضلُّواْ ِمن َ�ۡبُل َوأ  ]٧٧: املائدة[ )١(﴾٧٧ لِ لسَّ

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ْ  َ�  ٱلِۡكَ�ٰبِ  أ ْ  َوَ�  دِينُِ�مۡ  ِ�  �َۡغلُوا ِ  َ�َ  َ�ُقولُوا  ]١٧١ :[النساء )٢(﴾ٱۡ�َقَّ  إِ�َّ  ٱ�َّ

شود که بدترین آفتی که  با مطالعۀ مختصری در تاریخ ادیان به روشنی معلوم می
به آفت غلو و خرافات است و این  کند مبتلی شدن حقایق دینی را ھر زمان تھدید می

 آفت از چند جھت و به چند علت متوجه ھر دین حقی است:
اول: علت آن از جھت توجه شدید پیروان ھر دینی است که با تمام خلوص و صفا و 

شوند و بالمآل قدرتی عجیب و مھم و بآلخره به قول برنادشاو  قدرت خود متوجۀ آن می
دھند و ھمین پیش آمد سبب  ترین نیرو را تشکیل می گفیلسوف و شاعر انگلیسی: بزر

 گیرد: شود که ھر دینی از دو جھت مورد ھجوم غلو و خرافات قرار می می
خواھند عزت و  جھت اول از ناحیۀ پیروان و دوستان آن دین است که چون می

عظمت آن دین را با اقوال و افکار خود بیشتر کنند لذا بر آن دین و اولیای آن 
وسیله بزرگی و ارجمندی آن دین را  بندند تا بدین ھا و خرافات می ھایی از افسانه ایهپیر

ھا و  بگو: ای اھل کتاب، در دین خویش به ناروا غلو و زیاده روی مکنید و از ھوس«یعنی:  -١
این گمراه شدند و بسیاری [از مردم] را گمراه کردند و از راه ھای گروھی که پیش از  خواسته

 ».راست به بیراھه رفتند، پیروی مکنید
 ».ای اھل کتاب، در دین خویش غلو مکنید و بر خدا جز [سخن] راست و درست مگویید«یعنی:  -٢
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شود به چشم دیگران و مخالفین  که بالمآل به بزرگی و ارجمندی خودشان تمام می
 خود بکشند.

خواھند با توسعۀ  ی دشمنان بزرگ و محیل آن دین که می جھت دوم از ناحیه
جدی و فداکار آن دین را از فعالیت و فداکاری دربارۀ آن  خرافات و ارتفاع غلو پیروان

دین بازداشته به اعمال و افعالی که مخالف و مضّر و ضد آن دین بوده وادارند. تا از یک 
طرف آن حمیت و جدیت پیروان را از اثر انداخته و از طرف دیگر به غرور آن غلو و 

ًال احکام و قواعدش بر خالف به موھومات تابعین آن دین را که معمو گرمی  پشت
مقتضیات نفسانی و ھواھای شیطانی است به معصیت و فسق و فجور که ھالک و 

 گونه امور است جری و گستاخ گردانند. فنای ھر ملت و امتی در این
دومین علت ابتالی ادیان حقه به غلو و خرافات: جھل و کوتاھی فکر اکثریت مردم 

ثریت با طبقه نادان و سطحی است و حقایق دین ای اک است که چون در ھر جامعه
دوش حقایق جھان ھستی و نظام ال یزال طبیعی است و نزول این معنی و  ھمراه و ھم

حقیقت در ذھن اکثریت امکان ندارد مگر به ممارست تدریجی و تدریب استمراری، و 
مراحل جایی که اکثریت را آن حوصله و قدرت و اصطبار در انتظار نیست که  از آن

خواھد ھر چه زودتر  کمال را پله پله بپیماید تا به درجات عالیۀ حقایق ارتقا نماید و می
به مطلوب و مقصود خود دست یابد این است که معبود خود را ھر چند به صورت 

بینیم  گرود! این است که در تاریخ ادیان می ای در برابرش مجسم کنند بدان می گوساله
کثریت توفیق یافته است که معبود را به صورتی محسوس و که آن دینی در جلب ا

ای زرین  ملموس در دسترس مردم گذاشته است چنانکه سامری با ساختن گوساله
گوی سبقت را در این توفیق از موسی کلیم ربوده است. و از ھمین جھت است که 

نامشروع و افرادی که در صددند که از نیروی ال یزال اعتقادات اکثریت بھره برداری 
اند. و انبیای  با ساختن معبودانی چنین ھمواره موفق و مظفر بوده ،سوء استفاده کنند

اند  مقدار که از روی اخالص در صدد تکمیل و نجات مردم بوده بزرگوار و اولیای عالی
اند زیرا اکثریت را به سادگی قدرت و توان  ھمیشه در این منظور مغلوب و مایوس گشته

 ق عالیۀ دین نیست.دریافت حقای
سومین علت در ظھور غلو و نشر خرافات آن است: که انبیاء و برگزیدگان خدا که 

شوند دارای مزایای خاص و مرجحاتی باالختصاص  برای ھدایت بشر بر انگیخته می
بر سایر افراد برتری داشته و از جھت  باشند که از حیث قدرت فکری و نیروی علمی  می
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ه مقام نبوت و پیغمبری از جانب خدا تصرفاتی در ممکنات از خرق امتیاز و ارتقاء ب
که از حیث شناخت جھان ھستی در   کنند که مردمی عادات و ظھور معجزات می

توانند تحمل رؤیت این آیات را  ترین طبقات و نازلترین درکات ھستند نمی پائین
مت ایمان آورده و تسلیم بنمایند. لذا به جای آنکه به بخشنده این قدرت و منعم این نع

ارتقاء   ای ناتوان را در مقابل اطاعت و عبادت به چنین رتبه و مقامی شوند که بنده
پایان بخشد و بر عاصیان عذاب فراوان وارد  داده، قادر است که بر مطیعان ثواب بی

آورد و نیز خواست او از ظھور این معجزه آن بوده که بر کردار بندگان الزام حجت و 
مام نعمت نماید. اما متأسفانه اینان مسحور این دیدار و مقھور این کردار گردیده ات

ھای غلو و خرافات و  ھا علت اند، به ھر صورت این ردهکنتیجه غلط گرفته و استنباط بد 
 غرور و انحرافات است.

شاید به ھمین نظر و از ھمین رھگذر است که پروردگار عالم عموم اھل کتاب را که 
متدین به دین و شریعت و مؤمن به وحی و رسالتند از بین جمیع امم از فرزندان آدم 

ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم ﴿فرماید:  مورد عتاب و شایستۀ خطاب دانسته می
َ
أ ٰٓ�َ

 ُ ِ إِ�َّ ٱۡ�َقَّ َوَ� َ�ُقول ْ َ�َ ٱ�َّ د و ینکتان غلّو ن نیتاب، در دکای اھل « ]١٧١ :[النساء ﴾وا
 ».دییدرباره خداوند جز حّق نگو

بینیم که بسیاری از آنان  با مراجعه به تاریخ و مطالعه کتب آسمانی سایر ادیان می
جای متابعت مورد اند و از آن جمله اولیای ھر دینی را به  دچار غلو و خرافات گشته

اند. و با غلو  معاشقت قرار داده آنان را فرزندان خدا و کارفرمایان دستگاه خلقت دانسته
ای از  و تدریج ھر روزی درجه بدرباره آنان خود را نیز از دیگران برتر دانسته، به ترتی

اند تا  دادهتر ارتقاء  عالی  آنان به خیاالت احمقانه خود باال برده و خود را نیز در مقامی
اند!  سرانجام خود جای فرزندان خدا را گرفته والبد اولیای دین را به جای خدا نشانیده

که در سفر  شود: چنان و این غلو در مذھب یھود به شھادت تورات و تلمود مشاھده می
و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر «نویسد:  تکوین باب ششم می

ختران برای ایشان متولد گردید پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که روی زمین و د
نیکو منظرند و از ھر کدام که خواستند زنان برای خویشتن گرفتند... و بعد از 

». ھا برای ایشان اوالد زائیدند که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آن ھنگامی
خدا که ھمان مؤمنینند که غیر آدمیان بینید که در این آیات تورات فرزندان  می

دیگرند که دخترانشان نصیب ایشان شده است. و در باب چھارم از سفر خروج از آیۀ 
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گوید: اسرائیل پسر  و به فرعون بگو: خداوند چنین می«گفت: ÷خداوند به موسی ۲۲
 .»!من نخست زاده من است.... الخ
شد که پسران خدا آمدند تا به حضور و روزی واقع « .۶و در باب اول کتاب ایوب آیۀ 

نمودند و  که ستارگان صبح با ھم ترنم می ھنگامی« ۷و در آیۀ ». خداوند حاضر شوند
خداوند به « ۸و در مزامیر داود مزمار دوم آیۀ ». جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند

چھل و  و در باب» من گفته است: تو پسر منی امروز تولید کردم از من درخواست کن
مترس زیرا که من با تو ھستم. پسران مرا از جای دور : «۶سوم کتاب اشعیای نبی آیۀ 

 ».ھای زمین بیاور و دختران مرا از کرانه
را پسر خدا دانسته است اما » ُعَزیر«پس چنانکه گفتیم ھر چند یھود در ابتدای امر 

کنندگان و مروجین عقیده  تدریجًا این عقیده راه ارتفاع را پیش گرفته سر انجام القاء
عزیر ابن الھی، خود را نیز فرزندان خدا دانستند. و چنانکه خواھیم دید ھر غالی در ھر 
دین منظورش از غلو درباره ھر نبی و ولی آن است که خود را به او چسپانیده مقام او 

بند بندگی و  تر بنشاند و از قید و را تدریجًا به گزاف باال برد تا خود را در جایگاه عالی
 ھای دل پردازد. عبودیت وارھاند و به ارضای شھوات و خواسته

بینیم  نیز ھمین آفت غلو را در ھر مورد می ÷پس از کیش یھود در کیش مسیح
خصوصًا در این دین، نسبت دادن فرزند به خدا و انسان را پسر خدای سبحان دانستن 

ن مقام را تنھا برای حضرت ان در ابتدا اییرسوخ و شیوع دارد. اگر چه مسیح
که دارای امتیازات و مشخصات خاصی از دیگر آدمیان است قائل شدند اما  ÷عیسی

تدریجًا این مقام را برای ھر یک از معتقدین به این مذھب جائز شمردند چنانکه آیات 
 اناجیل در این مدعا شاھد و دلیل است.

بگذارید نور شما بر مردم بتابد چنین  ھم«گوید:  می ۶در انجیل متی باب پنجم آیۀ 
 ».تا اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند

گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای   شما می اما من به: «۴۴در آیۀ 
که از شما نفرت کنند احسان کنید و به ھر  کنندگان خود برکت طلبید و به آنانی لعن

ا فحش دھد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است که به شم
 ».پسران شوید

زنھار عدالت خود را پیش مردم به جا نیاورید تا شما «و در باب ششم انجیل مّتی: 
گوید:  می ۶در آیۀ ». را ببینند و اال نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید
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حجرۀ خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در  بهلیکن تو چون عبادت کنی «
 ».بین تو را آشکارا جزا خوھد داد نھان است عبادت نما و پدر نھان

پس شما این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس : «۹و در آیۀ 
 ».باد

آسمانی شما، شما زیرا ھر گاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید پدر : «۱۴و در آیۀ 
 ».را نیز خواھد آمرزید

اگر تقصیرھای مردم را نیامرزید، پدِر شما ھم تقصیرھای شما را : «۱۵در آیۀ 
 ».نخواھد آمرزید

به خدا از  ÷عقیده پسر بودن عیسی ÷پس معلوم شد که اگر در مذھب مسیح
باب غلو آمده ھر چند مختصات وضع آن جناب، از جھاتی ظھور چنین عقیدۀ 

کرده است اما علت اصلی در غلو  ایجاب می ]اندیش ینزد مردم سطح[ را ای یفهسخ
ای جای خود را در  درباره آن حضرت ھم ھمین بوده است که آورندگان چنین خرافه

میان مردم با چنان امتیازی باز کنند که آنان نیز فرزندان خدایند و سزاوار ھر گونه 
 .احترام ھستند!

چون آیات شریفه سورۀ  با صراحت آیاتی زھره گداز آمده در دین مبین اسالم که

ََذ ﴿: ]دیفرما یه ھشدار داده و مین بلین از ابتالء به ایبه مسلم که[ مریم ْ ٱ�َّ َوقَالُوا
ا  ا  ًٔ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡ�  ٨٨ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَ�ٗ ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  ٨٩ا إِّدٗ َ�َٰ�ُٰت َ�َتَفطَّ �ُض تََ�اُد ٱلسَّ

َ
ٱۡ�

ا  َباُل َهدًّ ا  ٩٠َوَ�ِرُّ ٱۡ�ِ ْ لِلرَّ� َوَ�ٗ ن َدَعۡوا
َ
ا  ٩١أ ن َ�تَِّخَذ َوَ�ً

َ
 ﴾٩٢َوَما يَ�َبِ� لِلرَّ� أ

زی یبه راستی چ. و گفتند: [خداوند] رحمان فرزندی بر گرفته است« ].٩٢ ،٨٨م: ي[مر
ن یھا از آن سخن پاره پاره شوند و زم است آسمان کینزد. دی] آورد انی] زشت [در م [بس

ه برای [خداوند] رحمان فرزندی ک]  [از آن روی. زندیسته فرو رکھا درھم ش وهکافد و کبش
 .»ردیه فرزندی بر گکو [خداوند] رحمان را نسزد . مّدعی شدند

ن َ�تَِّخَذ ِمن َوَ�ٖ� ﴿: دیفرما ھمین سوره که می ۳۵و آیه 
َ
ِ أ ۥٓۚ َما َ�َن ِ�َّ  ﴾ُسۡبَ�َٰنُه

 .» ه وی منزه از آن استکند، که فرزندی اتخاذ کد یخدا را ھرگز نشا«

َحدٌ  قُْل ُهَو اهللاُ «ھا آیات دیگر مخصوصا سوره مبارکه  و ده
َ
که مسلمانان  [إخالص] »أ
خوانند مشتی محکم بر دھان  در ھر روز بیش از ده مرتبه آن را در نماز واجب خود می

توان  کسانی است که برای خدا فرزند یا فرزندانی قائلند. لذا در این دین مقدس نمی
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انبیاء و اولیاء را به فرزندی خدا رسانید. اما غالیان در این دین که به طور حتم و یقین 
ونه عقیده را از یھودیت و مسیحیت گرفته و یا خود یھودی و مسیحی بوده به این گ

اند. و پروردگار  ردهکاند نظیر ھمین عقاید را در دین اسالم وارد  صورت مسلمان در آمده
ف اھل کتاب مورد خطاب یجا که ما را نیز در رد جھان در آیات شریفه قرآن در ھمان

ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ ٱۡ�َقِّ قُۡل َ�ٰٓ ﴿د: یفرما قرار داده می
َ
ن یدر د«﴾ ..أ

ۡهَوآَء ﴿ د:یفرما نھی شدید خود را دنبال کرده می». دینکخود به ناحق غلو م
َ
َوَ� تَتَّبُِعٓواْ أ

بِيلِ  َضلُّواْ َكثِٗ�� َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ ٱلسَّ
َ
 :یعنی] ٧٧: املائدة[ ﴾٧٧ قَۡوٖ� قَۡد َضلُّواْ ِمن َ�ۡبُل َوأ

و ھواھای گروھی که قبل از شما گمراه شدند و مردم بسیاری را نیز گمراه کردند و «
 ».خود، از راه روشن و راست به گمراھی متمایل شدید متابعت ننمایید

 [منشأ غلّو در میان شیعیان]
ناحیه به احتمال قوی بلکه یقین حاصل است که وقوع و شیوع غلو در اسالم از 

یھود و نصاری است چنانکه تاریخ و کتب ملل و نحل چون: (ملل و نحل) شھرستانی 
ھـ و ۳۰۱ھـ و (کتاب المقاالت والفرق) سعد بن عبدالله اشعری متوفای ۵۴۸متوفای 

 يھـ و (التبصیر ف۳۱۰) ابو محمد حسن بن موسی نوبختی متوفای ة(تاریخ فرق الشیع
ھـ و کتاب (الفرق بیَن الِفَرق) عبدالقاھر ۴۷۱ای الدین) ابوالمظفر اسفراینی متوف

ھـ تمامًا حاکی است که وقوع غلو در اسالم به وسیله عبدالله بن ۴۲۹بغدادی متوفای 
صورت گرفت ھر چند در زمان ما کسانی در  ÷یھودی در باره علی بن ابی طالبسبأ 

بن عمر که یکی از  را اختراع سیف را منکر شوند و آنسبأ صددند که وجود عبدالله بن 
روات تاریخ طبری است بشناسانند در حالیکه تاریخ طبری در قرن چھارم ھجری 

ھای قبل از تاریخ طبری نوشته  نوشته شده است و ما داستان او را در کتبی که در قرن
ایم. و اینک شرح ُغالت را از کتاب المقاالت والفرق سعد بن عبدالله اشعری  شده دیده

 آوریم: ـ که خود از بزرگان علمای شعیه اثنی عشری است میھ ۳۵۱متوفای 
تسمى  أول من قال فيها بالغلو وهذه الفرقةو«سد: ینو آن کتاب می ۲۰وی در صفحه 

ای که در اسالم قائل به غلو شدند  یعنی: اولین طائفه». أصحاب عبداهللا بن سبأ السبائية
 گاه عبدالله بن سبأ شوند. آن می یدهنام أفرقه سبائیه است که به اصحاب عبدالله بن سب

ھای  دھد. سپس فرقه  را معرفی کرده و داستان او را از عقایدی که ابراز داشته شرح می
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شرح تحلیل محرمات و تحریم  ۴۱دھد تا در صفحه  غالیان را با عقایدشان تفصیل می
اول باری که ». انفكان أول ما رشع هلم حتريم الـخت«سد: ینو واجبات را از غالیان داده می

ه مؤسس این مذھب ختنه را حرام کرده است کاز دوش غالیان برداشته شده این بوده 
چنین «یعنی: ...» وزعموا أنه أحل هلم الـميتة وحلم الـخنزير«سد: ینو جا که می تا آن

 »!.پنداشتند که او نیز مردار و گوشت خوک را نیز حالل کرده است می
و  یانۀ خود اعتقادات اسالمیب غالیعه با عقاید عجیدر ش ین طوائف غالیھمچنین ا

طائفۀ  یه در معرفکجا  کنند تا آن ع مییام حالل و حرام را متزلزل و ضاکاح
عه یھستند و ش  ھستند آل محمد آسمان شان معتقدیا :سدینو یعه میاز ش »ۀیمنصور«

لب که این عقیده به طا یبن اب یس علپاست س یسیاند و اّول ما خلَق الله، ع نیدر زم
سد: ینو یشان مید ایگاه در شرح عقا رساند که مخترع آن مسیحی است. آن وضوح می

 »واستحلت مجيع ما حرم اهللا وقالوا مل حيرم اهللا علينا شيئا تطيب به أنفسنا وتقو به أجسادنا«
خود حالل را بر  چه را که خدا در دین اسالم حرام کرده این طائفه از شیعه آن یعنی: آن

شود خدا  شمردند و گفتند چیزی را که ما خوش داریم وجسدمان بدان نیرومند می
فرقة منهم «سد: ینو دھد و می گاه فرقه غالیه خطابیه را شرح می حرام نکرده است!. آن

قالت إن جعفر بن حممد هو اهللا وإن أبا الـخطاب نبي مرسل... وأباحوا الـمحارم كلها من الزنا 

وتركوا الصلوة والزكاة والصوم واحلج وأباحوا الشهادات  الرسقة ورشب الـخمورواللواط و

آری، انگیزۀ غلو برای ھمین است که معتقد به آن بتواند ھرگونه حرام ». بعضهم لبعض
 و منکری را مرتکب شود.

مرحوم سعد بن عبدالله اشعری (و ھمچنین مرحوم نوبختی که ھر دو از بزرگان  
 ۵۳دھند تا در صفحۀ  اشد) عقاید شیعیان خطابیه را شرح میب علماء شیعه می

معمر  خداست! »معّمر«اند  ه قائلکھستند   »نییالمعّمر«ای از  سد: که طایفهینو می
گفت: خدا این چیز را  تمام شھوات را حالل کرد و در نزد وی چیزی حرام نیست. و می

لیانیه که تابعین بشار ع ۵۹حالل کرده است پس چرا حرام باشد؟! سپس در صفحه 
کند که این طائفه از ُغالت شیعه در چھار شخص متوقفند  الشعیری ھستند معرفی می

باشند. و اینان نیز در اباحات محرمات  می ‡که آنان علی و فاطمه و حسن و حسین 
عقاید  ۸۱ھستند. و در صفحه   و تعطیل احکام و تناسخ با دیگر ُغالت ھم داستان

آورد: که آنان نیز اباحات را ظاھر  ھستند می  صه را که از ُغالت خطابیهاسماعیلیه خال
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اصحاب   اعتقاد عمومی ۸۵کردند و ھمه چیز را برای خود مباح شمردند و در صفحه 
استحلوا مع ذلك استعراض الناس بالسيف وسفك دمائهم «آورد که:  ابی الخطاب را می

». ك عىل مذهب البهيسية واألزارقة يف الـخوارجوأخذ أمواهلم والشهادة عليهم بالكفر والرش
ختن خونشان یر به مردم و ریه و ازارقه در خوارج، تعرض با شمشیھسیبنا به مذھب ب«

 .»!بودن آنان را حالل شمردند کافر و مشرکو مصادرۀ اموالشان و شھادت دادن به 
اند مباح  بودهاز غالیانی که قائل به امامت حضرت امام علی النقی  ۱۰۰و در صفحه 

بودن محارم چون مادر و خواھر و دختر قائل بوده و لواط با مردان را حالل 
شمردند و معتقد بودند که این خود تواضع و فروتنی و تذلل است در مفعول به، و  می

 .یابند!  به ھر صورت فاعل و مفعول ھر کدام یکی از شھوات و لذات را در می
اند و  ھا دارای چنین اعتقاداتی بوده یا اکثر آنو ھمچنین تمام طوائف غالیان 

ایم مقصودشان از نشر این عقاید اول تخریب اساس اسالم و بعد  چنانکه بارھا گفته
ه از عقاید زشت این یاباحه و تحلیل ھر فعل حرام است و در زمان ما که شیعه امام

اند و آن باب شفاعت  ھا را بر خود گشوده اند از طریق دیگر این راه ردهکُغالت پرھیز 
اند و برای وصال به  ردهکاست که به وسعت آسمان و زمین آن را به روی خود باز 

شفاعت اعمالی را چون توسل و زیارت و عزاداری و نذورات و موقوفات به نام اموات و 
اند. و به کلی از کتاب خدا دور و مھجور مانده به  ردهکبرای قبور ایشان اختراع و ابداع 

 ھای ُغالت قبل از خود خشنود و مسرور ھستند. ھا و پرداخته تهساخ

 [سرایت عقائد غالیان سابق به شیعیان زمان ما]
ھای مخصوصی در  شیعیان زمان ما خود را از طوائف شیعیان غالی که از آنان نام

نمایند.  تاریخ باقی مانده است جدا دانسته و به زبان از آنان اظھار برائت و بیزاری می
 اما متاسفانه ھمان عقائد غالیان را با عباراتی در خود باقی دارند.

ھای مخالف دین چون کمونیستی و  ھا و رژیم در زمان ما که به علت پیدایش مرام
که   اساس ادیان متزلزل و اکثریت سکنۀ روی زمین ظاھرًا بنا بر رژیمی ستانسیالیستیا

ن تجاوزات و تراوشات غالیانۀ متدینین دین ھستند و علت واقعی آن ھمی اند بی گرفته
است و با این صورت اگر عالج نشود احتمال آن است که بنیان ادیان یکسره ویران 

دانند به نشر ھمان   که خود را پاسدار دین می ھذا ھنوز ھم علماء و کسانی شود. مع
شود  ر میند چنانکه اکثر کتب دینی که در این زمان نشا خرافات و عقائد غالیانه حریص
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پردازند. چون کتاب (امراء ھستی) و (تجلی والیت) در  به پخش ھمان خرافات می
ای از کتب عربی و مجالس و منابر برای ترویج و تبلیغ این خرافات  فارسی و پاره

 شود. تشکیل می

إلزام الناصب يف إثبات الـحجة «یکی از علمای زمان ما کتابی نوشته است بنام 

است با مندرجات این کتاب مسئله غیبت و بقاء امام غائب را ثابت  و خواسته» الغايب
که ناشر کتاب ادعا کرده است برای چاپ و نشر این کتاب بزرگان علماء به  کند و چنان

جا ببریم مسلما مورد  اند که اگر ما نام این بزرگان را در این ردهکو یاری  کمکن عصر یا
گاه در ھمین کتاب برای اثبات مدعای  ود. آناستعجاب و اعتراض خوانندگان خواھد ب

خود مطالبی را آورده است که حتی علمای شیعیان زمان صفویه از آن متنفرند. مثال 

است که عالمه مجلسی در جلد » خطبة البيان وخطبة التطنجية«یکی از آن تمسکات 

الدالة عىل ما ورد من األخبار «سد: ینو چاپ کمپانی صریحا می ۲۶۴ھفتم بحار صفحه

ل یه از اخبار از قبچآن». «ذلك كخطبة البيان وأمثاهلا فلم يوجد إال يف كتب الغالة وأشباههم

تب ُغالت و امثالشان کجز در  ،داللت دارد ین معانیه بر اکر آن یان و نظایخطبۀ الب
 .»شود یافت نمی

ی اثبات حال ما فقراتی چند از خطبه البیان و خطبه تطنجیه که در این کتاب برا
آوریم تا  اند(!) می ردهکامام غائب شیعیان آمده و علمای بزرگ زمان ما به نشر آن کمک 

از غالیان آن زمان که   دانسته شود که غالیان عصر ما در خرافات و غلو دست کمی
اند ندارند. در این خطبه که بافندگانش مدعیند که  مورد نفرت و نفرین امامان بوده

أنا اهلجري عن «گوید:   آن را در بصره خوانده است می ÷ینحضرت امیر المؤمن

الكائنات... أنا رس الـخفيات... أنا مفيض الفرات... أنا مظهر الـمعجزات أنا مكلم األموات 

و پس از آنکه بسیاری از صفات الھی را به خود ». أنا مفرج الكربات أنا حملل الـمشكالت

و از این جمله به بعد است » القائم يف آخر الزمان أنا الـمهدي«گوید:  دھد می اختصاص می
پرسد: یا امیر المؤمنین این قائم از فرزندان تو چه   که پس از پرسش مالک اشتر که می

فقال: إذا زهق الزاهق وحقت احلقائق وحلق الالحق.. «سد: ینو کند؟ می وقت ظھور می

... وقرض القارض وملض الالمض وذرفت العيون وأغبن املغبون وشاط النشاط وحاط اهلباط .

آورد تا   معنای کاھنانه را دنبال یکدیگر می این عبارات بی ».وتالحم الشداد ونقل امللحاد 
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وساهم املستحيح ومنع الفليج وكفكف الرتويج وخدخد البلوع  ...«گوید:  جا که می آن

س وكسكس وتكلكل اهللوع وفدفد املذعور وندند الدجيور ونكس املنشور وعبس العبو

 ».اهلموس وأجلب الناموس ودعدع الشقيق وجرثم األنيق...
ھا کلمات و عبارات خطیب نھج البالغه است؟ تو گویی  شما را به خدا آیا این

خردی بدون اختیار از وی این کلمات مھمل و  ای جن زده در عالم بیھوشی و بی دیوانه
شود.... عجب در این است که در صدر این روایت آن را از جناب  ناھنجار صادر می

کند که او روایت  است نقل می صعبدالله بن مسعود که از بزرگان صحابه رسول الله 
رساند که آن بزرگوار در مسجد بصره که بعد از جنگ  المؤمنین می را به حضرت امیر

جمل آن حضرت بدان شھر و مسجد آن درآمده است این خطبه را خوانده است. در 
ھجرت در زمان عثمان از دنیا رفت و در  ۳۳حالی که عبدالله بن مسعود در سال 

به خالفت رسید و جنگ جمل و ورود به  ۳۵منین در سال مدینه دفن شد و امیر المؤ
بصره پس از این واقع شد! پس عبدالله بن مسعود کجا بود که چنین الطائالت را 
[العیاذ بالله] از امیر المؤمنین شنید و برای دیگران نقل کرد؟! و چگونه امیر 

و بر او خروج را که مردم بصره به خالفت بعد از عثمان قبول نداشتند  ÷المؤمنین
دانستند و واجب القتال  قاتالن او می  کردند زیرا آن حضرت را قاتل عثمان یا حامی

گونه  شمردند آنوقت چنین بزرگواری در مسجد بصره آمده و با چنین جماعتی این  می
أنا مدبرها أنا مرخصها أنا «سراید:   جا که در خطبه تطنجیه می آورد؟ تا آن عبارات می

مدبرها أنا باينها أنا داحيها أنا مميتها أنا حمييها أنا األول وأنا اآلخر وأنا الباطن وأنا  مهلكها أنا

يرد  ني ال سامئكم هذه وال غبزاكم وإىلالظاهر أنا مع الكون وقبل الكون أنا مدبر العالـم األول ح

ھا ادعای  ناگر ای». أمر الـخالئق أمجعني أنا أخلق وأرزق وأحي وأميت.. أنا.. أنا.. أنا..
خدایی نیست پس چیست؟ و اگر معتقدین به این ادعاھا غالی نیستند پس کیستند؟ 

ای، شعوری، وجدانی، انصافی و حیایی در دنیا باقی  آیا واقعا ھیچ عقلی، فکری، اندیشه
 .نمانده است؟!

أنا «گوید:  جاکه می کند تا آن این کلمات مھّوع مسّجع را در این خطبه دنبال می

آری وقتی دین نباشد و حیا را ». األبراج وعاقد الرتاج ومفتح األفراج وباسط الفجاجمربج 
ترین بلغای  ترین عبارات است از زبان فصیح کنار نھند این قبیل کلمات را که مستھجن
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بافند و آن را حجتی برای دعوت و حاللی برای مشکلی  عالم و مفخر دودمان آدم می
اند یا الاقل  دین بوده ھا که یقینا بی و بافندگان این خطبه دھند! ما از جاعلین قرار می

را از دشمنان  اند باید ایشان ای بدان نداشتند تعجبی نداریم زیرا اینان ھر که بوده عالقه
که  توان داشت! لیکن از کسانی و بدخواھان دین اسالم شمرد و از دشمن توقعی نمی

کنیم که چرا این قبیل  د تعجب میدر کسوت روحانیت و در ردیف حافظین شریعتن
گذارند؟ و تعجب بیشتر ما از  را در حساب خدمت به دین می کفریات را نوشته و آن

کنند و بدین  کسانی است که در این زمان خود را مرجع و مقلد شیعیان قلمداد می
نمایند؟ او نیز از یھود که خدا را   اند کمک به نشر این خرافات می سمت شھرت یافته

 ÷کرد و آدم گردش می ÷شمردند که در بھشت آدم گونه کوچک و حقیر می آن
خواست خود را از نظر او در زیر درختان بھشت پنھان کند یا با یعقوب در   می

روزی به کشتی پرداخت یا گوساله بریان ابراھیم را با دو ملک دیگر خورد! و دنیا  شبانه
ر سال عمر ندارد و ابتدا و انتھایش طلوع و پنداشتند که بیش از چھارھزا  را انسان می

باب ششم کتاب  ۱۳ غروب خورشید از این دریا به آن دریاست و از نصرانیان که در آیۀ
نویسند. ستارگان آسمان بر زمین ریختند مانند درخت انجیری که از  مقدس خود می

مکاشفات  افشاند. یا بر طبق  ھای نارس خود را می باد سخت به حرکت آمده و میوه
شمارد که بیست و چھار تخت در آن نصب  یوحنا عرش خدا را آن چنان کوچک می

است و بر ھرتختی پیری نشسته است که بر سر ھر یک تاجی زرین است و خدا مانند 
سنگ یشم و عقیق است و قوس و قزحی در گرد تخت او شباھت به زمرد دارد و از 

ملتھائی قائل باشند که خدا را فرزندان و  این قبیل مزخرفات وال طائالت. اگر چنین
پسرانی است و دربارۀ عیسی غلو کنند که او فرزند نخست خداست چندان تعجب 

 .شوند!  کنیم زیرا در چنین مکتبی مردمانی بھتر از این تربیت نمی نمی
ھا قرآن  کنند و کتاب آسمانی آن تعجب ما از کسانی است که دعوی مسلمانی می

شمارد و او را  د و درک ذات او را محال میستای  ا در منتھای عظمت میخدا ر است که

ِي� ﴿ داند:  بر تمام عالم ھستی محیط و غالب و شاھد می ٖء �ُّ َ�ٓ إِنَُّهۥ بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
�

ءٖ َشِهيٞد ﴿] ٥٤ [فصلت: )١(﴾٥٤ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ و عالم را بدان وسعت  .]٤٧ سبأ:[ )٢(﴾٤٧َوُهَو َ�َ

گاه باش که مسلمًا او به ھر چیزی احاطه دارد« -١  .»آ
 ».استو او بر ھر چیزی گواه « -٢
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چون حلقه انگشتری  ھا و زمین در نزد کرسی ھم ستاید که تمام آسمان میو عظمت 
چون حلقه انگشتری  است در بیابانی وسیع و کرسی با تمام عظمتش در نزد عرش ھم

و امروز که علوم کیھانی ھیئت آسمانی را آن چنان عظیم و  )١(است در بیابان وسیع
داند که پس از اختراع رادیو تلسکوب(ارسی بویر) واقع در (بورتوریکو) که  نھایت می بی

نشینند برای مطالعه یک گوادز  قطر عدسی آن سیصد متر است و وقتی پشت آن می
قل از سرشان رفته و دیوانه گیرند که مبادا ع (جرم آسمانی) سر خود را با دو دست می

میلیارد سال نوری (نه میلیارد سال  ۹گاه فاصلۀ گوادزھا دور دست با زمین  شوند: آن
کند) برای طی  نوری یعنی نور که در ھر ثانیه سیصد ھزار کیلومتر طی مسافت می

مسافتی که از یک گوادز تا عدسی رادیو تلسکوب (ارسی بویر) فاصله است نه ھزار 
ھا کھکشانی که  سال الزم است که نور این مسافت را طی کند. و میلیونمیلیون 

ھا خورشید است که بسا  دھند و ھر کھکشانی دارای میلیون  ھیئت عالم را تشکیل می
خورشیدھای باشند که خورشید ما در مقابل آن چون شمعی در مقابل آفتاب است و 

ن اندازه است که خورشید با مسافت کھکشانی که خورشید ما از خانواده آن است آ
چنان سرعتی که در حرکت انتقالی خود دارد بیش از پانصد میلیون سال الزم است که 

 دور این کھکشان را بپیماید!.
کنیم آیا ننگ نیست که در چنین   آری ما در چنین زمان و چنین دنیایی زندگی می

مربج األبراج «ادی از بشر زمان کسانی از مسلمانان یافت شوند که معتقد باشند که افر

أنا مدبر العامل األول حني ال سامؤكم هذه وال « بوده و دعوی کنند که» ومفتح األفراج

  .... يبِّ دُّ أمرُ اخللقِ غداً بأمرِ رَ رَ : یعنی». أنا أخلق وأرزق وأحيي وأميتغرباؤكم...  فإيلَّ يُ

را در دو کتابش: اشاره به حدیث موعظه رسول خدا به ابوذر غفاری دارد که شیخ صدوق آن -١
(ج » بحار األنوار«را در روایت نموده است، ھمچنین مجلسی آن» معاني األخبار«و » الخصال«

يا أبا ذّر! ما «فرمودند:  ص) ذکر نموده است. از ابوذر روایت است که رسول خدا٥/ص٥٥
السماوات السبع يف الكريس إال كحلقة ملقاة يف أرض فالة وفضل العرش ىلع الكريس كفضل 

ای در گانه در برابر کرسی ھمچون حلقهھای ھفتای ابوذر، آسمان« »:الفالة ىلع تلك احللقة
این روایت از » باشند و فضل عرش بر کرسی ھمچون فضل آن بیابان بر آن حلقه است. بیابان می
ما جاء في «را ابن حبان در صحیحش، باب ل سنت نیز وارد شده است، چنانکه آنطریق اھ

کنز «باب أبي ذر روایت کرده است. نگا: » حلیة األولیاء«و ابونعیم اصفھانی در » الطاعات وثوابھا
 . (دکتر سعد رستم)١٣٢، ص ١٦، ج »العمال
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ار کام...  عالم من بودهنندۀ کر ین شما نبوده تدبین آسمان و زمیه اک یھنگام یحت«
ات یدھم و ح یم ینم و من روزیآفر یردد و من مگ یھمۀ مخلوقات به من باز م

ن ادعا ینچھا  دارانشان دربارۀ آن ا به اصطالح، دوستی! و »رانمیم یبخشم و م یم
 .نند؟!ک

ھا را  ھا که در مرئی و منظر ھزاران نفر بوده و ھمه آن در حالی که تاریخ زندگانی آن
اند آنان نیز چون  اند که با افراد دیگر چندان تفاوتی از حیث احتیاجات نداشته دیده

اند و چون دیگران دچار  اند و چون دیگران طفل شیر خوار بوده دیگران متولد شده
اند و به زن  اند و بر خواسته عوارض حیات گشته، گرسنه و تشنه و بیمار شده، خوابیده

ای باالتر  اند، ھر چند از لحاظ فضل و علم و تقوی از پاره دهو فرزند محتاج و مشغول بو
نظیر  اند اما چنان نبوده که در نوع بشر نظیری نداشته باشند و اگر ھم فرضًا بی بوده
ھا  اند و به مفاد آیات شریفۀ قرآن به پیغمبر اسالم که از تمام آن اند باری بشر بوده بوده

ل فرمان داده است که به مردم ابالغ کند که او بھتر و باالتر بوده است خدای متعا
 ۱۸۸گونه قدرت و اختیاری نیست. چنانکه در آیۀ شریفه  حتی برای خود دارای ھیچ

ۚ ﴿د: یفرما سوره اعراف می ُ ا إِ�َّ َما َشآَء ٱ�َّ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ  ﴾قُل �َّ

چه را که  ضرری برای خود نیستم مگر آن من مالک ھیچ نفع و«یعنی: ] ١٨٨[األعراف:
سورۀ یونس ھمین آیه را با مقدم داشتن کلمه  ۴۹و در آیۀ ». خدا خواسته است

ا﴿  تکرار نموده است. ﴾َ�ًّ
و اساسًا این چه حماقت است که ما بندگان برگزیده خدا را که برای ھدایت ما 

بنمایانند و باید از ایشان در ھر گفتار و اند تا راه صواب و خطا را به ما  برانگیخته شده
کردار متابعت کنیم وگرنه در پیشگاه بر انگیزانندۀ ایشان مسئول و معاقب خواھیم 
بود، راه متابعت ایشان را گذاشته، به گزافگویی و غلو بپردازیم و خود را به منجالب 

 .کفر و شرک اندازیم؟!
صورت  که چنین و چنان کنند در آنھر گاه ایشان دارای چنان قدرت و قوت بودند 

بزرگ و عملی بسیار قبیح بود. زیرا  از طرف پروردگار عالم امر به متابعت ایشان ظلمی 
اگر به طفلی امر کنند که تو باید در سرعت سیر متابعت سیر اتومبیل یا ھواپیما کنی 

تصور کرد  توان بدیھی است چنین امری بسیار ظالمانه و بلکه احمقانه است... آیا می

 اأن«که پروردگار حکیم و عادل ما را امر به متابعت آن علی کند که خود گفته است: 
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دھم و من  کنم و من روزی می یعنی: من خلق می .»....ميتأحيي وأأخلق وأرزق و
و بسیاری از احادیث  ھا میرانم یا سایر ادعاھا که در این خطبه کنم و من می زنده می

 ».معاذ اهللا معاذ اهللا. تعالی عام يقول الظالـمون علواً كبرياً «گز. مجعول ھست. ھرگز. ھر
بران کد از جانب متیار و عقاکونه افگ نیم ایا فتهگتاب کن یدر بخش اول اه ک چنان

خورد و  یه مکباشد  یغمبر و امامشان بشریپه ک نیه عار دارند از اکجاھل است 
ھستند   یلذا مدع .ردیم یشود و م یم ضیند و مرک یخوابد و مقاربت م یآشامد و م یم
ن یاموات و از ا ییعاھات و مح یحاجات و شاف یان آنان سامع اصوات و قاضیشوایپه ک
معشوق  یک، به صورت یرویپقابل  یواران از رھبرگل مزخرفات است و لذا آن بزریقب
 .ند!یآ یدر م یآل دهیو معبود ا یالیخ

یه کنند که ما از ُغالت و بنانیه و خطابیه و مغیر میشیعیان امروز که به ظاھر ادعا 
ه نیستیم و حتی از شیخیه و صوفیه ابراز برائت و بشیریه و اسماعیلیه و قرامط

 ‡کنند، اما متاسفانه عقاید و افکار ھمان ُغالت که مورد لعنت و نفرین امامان   می
آشکار در جریان و َسَریان  اند در البالی عقاید و افکار اینان پنھان بلکه به طور بوده

 است.
که دیدیم ھمان  جا کشیده است که چنان گونه عقاید تا بدان کار اشاعه و انتشار این

پذیرفتند در   ھا را نمی ھای البیان و تطنجیه که حتی علمای شیعه صفوی آن خطبه
قرن بیستم و زمانی که عقاید صحیح دینی ھم مورد طعن و طرد اکثریت مردم روی 

دھند، و  زمین است: به نام الزام خصم و اثبات حجت خود چاپ کرده و انتشار می
بینیم علمای صدر اول و بزرگان شیعیان قرن دوم و سوم را که ھرچه باشد  چنانکه می

اند معھذا  ھا را دیده و شناخته اند، و بھتر از ھمه آن مربوط و محشور بوده ‡ با ائمه
اند مورد قبول این دور افتادگان از حق و حقیقت  ن داشتهعقایدی که آنان در بارۀ ایشا

چه را شیعیان صدر اول دربارۀ ائمه غلو  نویسند که آن  نیست و صریحا در کتب خود می
الله  عبد«خ یکه مرحوم ش اند امروز از ضروریات مذھب شیعه است! چنان پنداشته می

آن  یش از ده جایدر ب» أحوال الرجال یح المقال فیتنق«گتاب بزرکمؤلف  »یمامقان
رده است (رجوع شود به کتاب تنقیح المقال کد ید و تجدییرا تأ ین مدعیتاب اک
۲/۲۲۶ .۲/۹۳ .۲/۸۴ .۲/۱۲۲ ،۱۳۲-۲۳۸/۳.( 
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گوید که جناب آقا! مگر بعد از پیغمبر  کسی به این مالی آخرالزمان نگفته و نمی
ای بر شما نازل  برپاخواسته یا فرشته  امامی اسالم، پیغمبری آمده و پس از آن امامان،

شده و گفته است: که عقاید غلوآمیز آن روز که به فرمایش خود امامان بدتر از عقاید 
یھود و نصاری و مجوس و مشرکین است باید امروز جزو ضروریات مذھب شود؟! چرا؟! 

تر آبروی دین  بیشبرای اینکه چون امروز اساس ادیان متزلزل است باید با این چرندھا 
ھا  ریخته شود و اکنون که پیشرفت علوم وسعت عالم و عظمت آفریننده آن را میلیون

کند و در عین حال نقص و عجز بشر را برابر دستگاه  مرتبه بیش از آن زمان معرفی می
 دھد. ھا مرتبه حقیرتر نشان می عظیم آفرینش میلیون

و امثال آن بیش از ھمه » الـمعاجز ةعیون الـمعجزات ومدین« ھای و مطالب کتاب
وقت مورد مسخره و استھزاء طبقه فھمیده و فاضل قرار گرفته باز ھم باید اصرار 

که در نظر عقل و  داشت که آن عقاید سخیفه جزو ضروریات مذھب شیعه است؟! با این
بارترین جنایت شرک است باز ھم باید ھمان عقاید  ترین معصیت و مصیبت شرع بزرگ

که شرک ». ميتأو يحيأرزق وأخلق واأنأ«آلود بلکه شرک صریح و جلی را که  شرک
تر بود در دین اسالم و به نام مذھب شیعه ترویج نمود  جاھلیت به مراتب از این کوچک

مقدارتر باشد؟ تا  یدر دنیا خوارتر و ب  تا طایفه شیعه از تمام طوایف و مذاھب اسالمی
جدا از سایر مسلمانان دانسته و خود و مال و ناموس آن که مخالفان این مذھب را  جایی

این گروه استفاده کرده   را بر خود حالل شمارند و به ھر طریقی که بتوانند از بدنامی
زنان و دخترانشان را به عنوان کنیز در بین خود خرید و فروش کنند؟ در اصرار به 

اید که بازھم از آن ھمان  فتهگونه عقاید و انتشار آن تاکنون چه نتیجۀ خوبی گر این
 .نتیجه را انتظار دارید؟!

ق و انحصار آن به یک یا چند نفر و گسترش یآیا با وسعت مسئله والیت و تضی
خوانی چه  موضوع شفاعت و تعمیم آن و تبلیغ اختراع زیارت و ابداع عزاداری و روضه

در عصیان و  کیشان و گستاخی تان افزوده است و جز خصومت ھم چیز بر فروشگاه
اید  تضیع اموال فراوان و تحقیر و توھین مردم فھمیده دنیا به خودتان چه طرفی بسته

 اید؟!. و در انتظار چه فتحی نشسته
اصلی آن عقاید  أکه منش ‡عقیده شیعه امروزی نه تنھا از عقاید ُغالت زمان ائمه 

فه ملل دیگر نیز یھود و نصاری و مجوس بوده مایه گرفته است، بلکه با عقاید سخی
دانند که در مصر قدیم مردم عقیده به  آمیخته و ممزوج است چنانکه مطلعین می
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اند که از آن  خدایانی چون اوزیرس و اوزیس داشته و به خدایان متعدد معتقد بوده
دانستند، آمون به عقیده مصریان قدیم خدای  جمله [آمون] را برتر از تمام خدایان می

که خدای مرگ بود با اینکه او از زیردستان آمون به شمار » اوزیرس«خدایان بود. اما 
ھذا در عقیده مصریان او مقتدرتر از خدای خدایان بود و بر مردم قدرت  آمد مع می

بیشتری داشت. لذا مردم مصر قدیم در ھنگام عھد و پیمان و امر اھانت و خیانت 
 کردند. حواله متخلف را به قدرت قاھره اوزیرس می

دانید که عین این عقیده در مردم ما درباره حضرت عباس و امامزاده  ما خود میش
کند اما قسم به  داود و شاه چراغ و امثال آن است که مردم قسم به خدا را باور نمی

ترسند اما به ھر صورت از حضرت عباس  حضرت عباس باور کردنی است! از خدا نمی
برای حضرت عباس و رقیه و سکینه نذر بیش از کنند اما  ترسند! برای خدا نذر نمی می

 .خدا است!
که کتاب آسمانی آنان در بیش از صد آیه از این قبیل عقاید صریحًا نھی  در حالی

قُۡل َمۢن �َِيِدهِۦ ﴿د: یفرما کند در سوره مؤمنین می کرده و آنان را بدین روش مذمت می
ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ�  ۡ�َ ِ

ٰ  ٨٨ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعَلُموَن َملَُكوُت ُ�ّ َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� َسَيُقولُوَن ِ�َّ

به این مردم بگو: در دست چه کسی ملکوت و «یعنی: ].٨٩، ٨٨[املؤمنون:  ﴾٨٩�ُۡسَحُروَن 
شود  دھد و بر او پناه داده نمی روایی تمام ھستی است و تنھا اوست که پناه می فرمان

تواند به دیگری پناه برد تا از کیفر و عقاب خدا مصون ماند) اگر شما   (یعنی کسی نمی
 ».اید؟ دانید، به زودی خواھند گفت خدا، بگو ای محمد، پس چرا مسحور شده می

گفتند: خدا! ولی جامعۀ ما  پرستان که در جواب این سؤال فورا می باز آفرین به بت
اند  که جادو شده چون کسانی ھرگز چنین سؤالی را به زودی جواب نخواھند داد.

َوَ�ۡجَعلُوَن ﴿فرماید:  توانید از عقل و قدرت خود استفاده کنید. و در سورۀ نحل می نمی
ِ لَتُۡ�  ا َرزَۡقَ�ُٰهۡمۗ تَٱ�َّ وَن  َٔ لَِما َ� َ�ۡعلَُموَن نَِصيٗبا ّمِمَّ ا ُكنُتۡم َ�ۡفَ�ُ  ].٥٦[النحل:  ﴾٥٦لُنَّ َ�مَّ

ای از  اند بھره ھا چه و چه کاره دانند آن که خود اینان نمی نیبرای چیزھا و کسا«یعنی: 
کنند. آنانرا در کسب  کنند، وقف می دھند (نذر می ایم قرار می چه روزی ایشان کرده آن

کنند. شرکت با حضرت عباس و امام رضا!) به خدا سوگند ھرآینه شماھا  خود شریک می
دارید و  کنند و آنان را از این عمل باز نمی می ل(که مسلمانید و میبینید اینان چنین عم
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چه  کنید) پرسیده خواھید شد در پیشگاه خدا مسئولید از آن به طریق حق ھدایت نمی
 ».بافید آنان به دروغ و افترا می

از ترس ھمین مسئولیت است که ما خود را در چنین زمانی که کفر و بدعت و 
تر است خود را به زحمت انداخته و  بیش شرک و الحاد از ھر زمانی در میان جامعۀ ما

ایم تا در پیشگاه پروردگار  ضربات تھمت و بھتان و حتی ضرب و قتل را بر خود خریده
کاران نباشیم و از تکفیر و تبعید و ضرب و تھدید غالیان و  جھان مسئول اعمال این تبه

ایم و ھر  گرفته حامیان ایشان باک نداریم چه یقین داریم که جھاد بزرگی را بر عھده
تر باشد موجب افتخار و سر افرازی و دلیل بر  چه میدان جھاد از لشکر کفر انبوه

شجاعت و جانبازی مجاھدی است که قدم در این میدان گذاشته و یقینًا اجر او در 

ۡحَسَن ﴿پیشگاه پروردگارش بسیار بزرگ و عظیم خواھد بود که 
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
إِنَّا َ� نُِضيُع أ

 ].٣٠هف: ك[ال )١(﴾٣٠َ�َمً� 

ِي بَاَ�ۡعُتم بِهۦِۚ َوَ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ﴿ ْ بِبَۡيعُِ�ُم ٱ�َّ وا  )٢(﴾١١١فَٱۡسَتۡبِ�ُ

�ِيُب ﴿ ]١١١[التوبة:
ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ ِۚ َعلَۡيهِ تََو�َّ اینک  ]٨٨[هود:  )٣(﴾٨٨ َوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ بِٱ�َّ

ھستند که این مقدمه  ‡پردازیم به شرح ُغالتی که مورد نفرین ائمه طاھرین  می
 برای آن نتیجه است.

 .»کنیم ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است تباه نمی -١
 ».اید شادمان باشید، و این ھمان کامیابی بزرگ است ای که با او کرده پس به این معامله« -٢
 ».گردم ام و به سوی او بازمی ] خدا نیست. بر او توّکل کرده و توفیق من جز به [یاری« -٣

 

                                           



 

 ترین نکبات ترین آفات و خبیث ُغالت بزرگ

ترین آفات و مرگبارترین بلیات بوده  وجود و پیدایش ُغالت در دین اسالم از بزرگ
است که موجب و موجد این ھمه موھامات و خرافات گردیده و روی چھره نورانی 

پیش از ھمه از این  ‡حقایق دین را پوشانیده است و ذوات مقدسۀ ائمۀ طاھرین 
اند. و احادیث و اخبار زیادی در  خطر بزرگ ترسیده و مسلمانان را از آن ترسانیده

ست که تنھا در کتاب رجال ابو عمرو ین گروه بد بنیاد از ایشان صادر گردیده امذمت ا
حدیث آمده است، عالمه مامقانی آن احادیث را در مقباس الھدایه  ۲۴ی پیش از کش

جا  ای از آن را از کتب معتبره شیعه در این آوری کرده است و ما پاره جمع ۸۸ص 
 آوریم.  می

ز عبدالرحمن بن مسلم از فضل بن یسار روایت ا ۲۶۴در امالی شیخ طوسی  -۱
ُم، فإنَّ الغُالةَ  احذروا عىل شبابكم الغُالةَ ال«فرمود:  ÷شده که حضرت صادق وهنَ دُ سِ فْ يُ

 ٌّ اهللاِ ِ إنَّ الغالةَ رشَ بَادِ اهللاِ ِ، وَ بُوبِيَّةَ لِعِ ونَ الرُّ عُ دَّ يَ ةَ اهللاِ ِ، وَ ظَمَ ونَ عَ رُ غِّ لْقِ اهللاِ ِ، يُصَ ودِ رشُّ خَ نَ اليَهُ مِ

وا كُ َ ينَ أرشْ الذِ وسِ وَ املجُ ار وَ النَّصَ جوانان خود را از غالیان بر حذر دارید که «یعنی: . »وَ
ایشان را فاسد نکنند زیرا که ُغالت از یھود و نصاری و مجوس و مشرکین بدترند. (پس 

 . »ُغالت حتی از مشرکین ھم بدترند)

جع الغايل فال نقبله، و بِنَا يلحقُ املقرصِّ لينا يرإ«ه: کاضافه کرد  ÷گاه حضرت آن

غالی ممکن است که از غلو خود برگردد اما ما دیگر او را قبول «یعنی: ». فنقبله
کنیم و مقصر (یعنی آن کس که در معرفت ما یا خدا تقصیر و کوتاھی نموده است)   نمی

 . »پذیریم می شود و ما او را به ما ملحق می
ألن الغايل قد اعتاد ترك « شود؟ فرمود: این چگونه می ،الله ابن رسولا ی :عرض شد

أبداً،  ألالصالة والزكاة والصيام واحلج، فال يقدر عىل ترك عادته، وعىل الرجوع إىل طاعةِ اهللاِ 
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َ إذا عرف عمل وأطاعـوإن ال غالی چون عادت کرده است به ترک نماز و «یعنی: ». مقرصِّ
تواند به طاعت خدا  بر ترک عادت خود نیست و ھرگز نمیزکات و روزه و حج، دیگر قادر 

ایم منظور غالیان ھمین است که به وسیلۀ شفاعت ائمه  برگردد، و چنانکه قبًال ھم گفته
 .»کند و محبت ایشان از مواخذه مصؤن باشد. اما مقصر چون دانست عمل می

َّ فَ «فرمود:  ÷در نوادر راوندی آورده است که حضرت امیرالمومنین -۲ ْلِكُ يفِ هُ هيَ إِنَّ

ينني نْ أَنْ هيُ نَآينِ عَ هُ شَ لُ ْمِ بْغِضٌ حيَ مُ َّ وَ طُ بِامَ لَيْسَ يفِ رِ فْ طٌ يُ رِ فْ بٌّ مُ ِ نَانِ حمُ دو کس درباره «یعنی: »اثْ
ستاید که درباره   کار که دربارۀ من چیزھایی می شوند یکی دوستار گزاف من ھالک می

 .»دارد که مرا خوار کند ا میمن نیست و دیگری دشمنی که او را و
الن«و در نھج البالغه نیز فرموده است:  جُ َّ رَ ْلِكُ يفِ ٍ  ؛هيَ رتَ فْ تٌ مُ اهِ طٌ وبَ رِ فْ بٌّ مُ ِ و این » حمُ

الٍ «د: یفرما مانند آن فرمایش حضرت است که می بْغِضٌ قَ الٍ ومُ بٌّ غَ ِ النِ حمُ جُ َّ رَ لَكَ يفِ » هَ
 ھا یکی است. مضمون تمام این فرمایش

ھمواره در دعای خود بخدا  ÷در اعتقادات صدوق است که حضرت رضا -۳
قوة إال بك. اللهم إين أعوذ  اللهم إين أبرأ إليك من احلول والقوة وال حول وال«کرد:  عرض می

. اللهم إين أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما مل  بك وأبرأ إليك من الذين ادَّعوا لنا ما ليس لنا بحقّ

. اللهم أنت خالقنا  تَعِنيُ اكَ نَسْ إِيَّ بُدُ وَ عْ اكَ نَ نقله يف أنفسنا. اللهم لك اخللق ومنك الرزق وإِيَّ

اآلخرين. اللهم ال تليق الربوبية إال بك وال تصلح اإلهلية إال لك وخالق آبائنا األولني وآبائنا 

فالعن النصار الذين صغَّروا عظمتك والعن املضاهئني لقوهلم من بريتك. اللهم إنا عبيدك 

ا  مَ أنَّ عَ نْ زَ وأبناء عبيدك ال نملك ألنفسنا نفعاً وال رضاً وال موتاً والحياةً وال نشوراً. اللهم مَ

مَ أن إلينا اخللق وعلينا الرزق فنحن براءٌ منه كرباءة عيسى ابن  أربابٌ فنحنُ  عَ نْ زَ منه بَراءٌ و مَ

من النصار. اللهم إنا مل ندعهم إىل ما يزعمون فال تؤاخذنا بام يقولون واغفر لنا ما  ÷مريم 

لُّوا عِ  مْ يُضِ هُ رْ اراً إِنَّكَ إِنْ تَذَ يَّ عْ عىل األرضِ منهم دَ ون وال تَدَ عُ راً يدَّ وا إِالَّ فاجِ لِدُ ال يَ كَ وَ بادَ

اراً  فَّ ای  سوی تو ھیچ حول و قوه من بیزارم از جھت حول و قوه به ،اخدای«یعنی: . »كَ
که دربارۀ ما ادعای  نیست مگر به وسیله تو، خداوندا من بیزارم به سوی تو از کسانی

دانیم، خدایا   میچیزھایی را کنند که ما را در آن حقی نیست و خود را در آن به حق ن
گویند که ما آن را در نفس خودمان  که چیزھایی درباره ما می من بیزارم از کسانی
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کنیم و  اطالع نداریم. خدایا آفرینش و امر ھر دو تو راست و ما تنھا تو را عبادت می
جوییم. خداوندا تو آفرینندۀ ما و آفریننده پدران نخستین و پدران  فقط از تو یاری می

ما ھستی، خداوندا پروردگاری جز برای تو شایسته نیست و خدایی جز تو را  آخرین
اند (زیرا کار خدای را در  شاید. خداوندا نصاری را که عظمت تو را کوچک شمرده نمی

خلق خدا قائل شدند) لعنت کن و نیز لعنت نما کسانی از آفریدگان خود را که قائل 
ما بندگان و فرزندان بندگان تو ھستیم که برای بگفتاری شبیه گفتار آنان شدند. خدایا 

گونه سود و زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز  خود (تا چه رسد به دیگران) مالک ھیچ
کنند که آفرینش و روزی دادن  نیستیم. خدایا، کسانی را که درباره ما چنان تصور می

است خداوندا ما از نصاری بیزار  ÷که عیسی به دست ماست ما از آنان بیزاریم چنان
ایم پس ما را به گفتار ناھنجار آنان  پندارند دعوت نکرده  چه می این ُغالت را بدان
کنند بر ما بیامرز، از اینان کسی را بر  چه اینان درباره ما تصور می مؤاخذه مکن و آن

سازند و از آنان جز فاجر و کافر  روی زمین مگذار، اگر بگذاری بندگان تو را گمراه می
 .»ولید نخواھد شدت

ای  اضافه است و در پاره..» رضاأل وال تدع عىل«ھا قسمت اخیر  ای از نسخه در پاره

شامل ھمین گفتاری است که آیت  ÷بینید این نفرین حضرت رضا نیست. چنانکه می
ھای گذشته  مدعی است که ائمه چنین و چنانند و ادعای او در قسمت  الله العظمی

 گذشت.
طوسی و سایر کتب معتبره دیگر است که اصبغ بن نباته روایت در امالی  -۴

ءٌ من الغُالةِ  اللهم إين بري«کرد:   به خدا عرض می ÷کند که حضرت امیر المؤمنین می

هلم أبداً، وال تنرص منهم أحداً. ذُ یعنی:  كرباءةِ عيسى ابنِ مريم من النصار، اللهمَّ اخْ

ھا را تا ابد  خداوند آن ،زارمیان بیم از غالیبن مر یسیارا من مانند حضرت عگروردپ«
 .»مفرما یاریشان را یاز ا یک چیخوار فرما و ھ

در رجال کشی از عبدالصمد بن بشر روایت است که اصحاب ابی الخطاب در  -۵
گوید: من بر حضرت صادق  برداشتند لبیک یا جعفر بن محمد. راوی می گکوفه بان

وارد شدم و آن حضرت را بدین واقعه خبر دادم حضرت به سجده افتاد و سینه خود را 
کرد.   که با انگشت مبارک اشاره می کرد در حالی به زمین چسبانید و سخت گریه می

بْدُ اهللاِ ِ قِنٌّ داخ«چند مرتبه گفت:  یعنی: من بنده ضعیف و ذلیل خدا ھستم. » ...رٌ بَلْ عَ
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بود. من  یش جارکش مباریاو بر ر یھا که اشک یگاه سر از سجده برداشت در حال آن
ت یردم فداکآمد خبر دادم و عرض  شیپن یرا آن حضرت را به اچه کمان شدم یشپ

مصادف  یمصادف (نام راو یست. حضرت فرمود: این ماجرا به تو مربوط نیشوم ا
ه کفتند بر خدا الزم بود گدربارۀ او  یچه نصار شد از آن یت مکسا یسیر عگاست) ا

د یوگچه أبو الخطاب دربارۀ من  ر من از آنگند و اکورکشم او را چر و کوش او را گ

 .ندکور کشم مرا چر و کوش مرا گه کت شوم بر خدا الزم است کسا
از ابوھاشم جعفری  ۲۴۶در جلد ھفتم بحار االنوار ص  ÷در عیون اخبار الرضا -۶

الغالةُ «روایت است که از حضرت رضا سؤال کردم از ُغالت و مفوضه؛ حضرت فرمود: 

جهم أو  نْ جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شارهبم أو واصلهم أو زوَّ ضةُ مرشكون، مَ ارٌ واملفوِّ كفَّ

ج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم عىل أمان ق حديثهم أو أعاهنم بشطر كلمة خرج من والية تزوَّ ة أو صدَّ

یعنی: غالیان کافر و مفوضه مشرکند ». وواليتنا أهل البيتص ووالية رسول اهللا  ألاهللا 
(غالی کسی است که ائمه را از حد بشریت باالتر ببرد و مفوض کسی است که معتقد 

ھایی که کتاب امراء ھستی  نسبتباشد که امر خلق و رزق به دست أئمه است یعنی: آن 
ھا، یا خورد و نوش  جا شود به آن ھا شود یا یک نشین آن به ائمه داده است) کسی که ھم

ھا، یا زن دھد، یا از ایشان زن بگیرد، آنان را أمین و یا  ھا، یا رحم کند به آن کند با آن
نیم کلمه ایشان را کمک ھای آنان را را تصدیق کند یا به  قبول أمانت ایشان کند، یا گفته
 شود. و دوستی ما خارج می ألو یاری نماید از دوستی خدای 

عجب این است که در زمان ما ھر کس به چنین گفتاری یعنی والیت تکوینی و 
در تدبیر امور قائل نباشد. والیت او را ناقص بلکه او را سّنی و وھابی و بدتر  ‡تصرفا 

 دانند!. از آن ناصبی می
چون  اکنون گرفتار چنین مردمانیم که از کفریات و شرکیات ایشان ھم ما ،خدایا

بیزاریم و ائمه خود را جز ھادیان راه خدا و روایان صدق گفتار  ‡امامان خود 
اللهم ال تذر «کنیم  دانیم و ھمان دعای حضرت رضا را درباره اینان می الله نمی رسول

 .»علی األرض منهم ديارا
از ابو حمزه ثمالی از حضرت علی بن الحسین زین  ۱۰۰در رجال کشی ص  -۷

لعن اهللا من كذب علينا، إين ذكرت عبد اهللا بن سبإ «روایت است که فرمود:  ÷العابدین
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، ما له لعنه اهللا؟ كان عيلٌّ  ى أمراً عظيامً عَ هِ  ÷فقامت كل شعرة يف جسدي، لقد ادَّ لَّ واهللاِ عبداً لـِ

هِ ولرسوله، وما نال  ، ما نالصصاحلاً، أخو رسول اهللا  لَّ نَ اهللا إال بطاعته لـِ الكرامةَ مِ

نَ اهللا إال بطاعته صاهللا رسول  ».الكرامةَ مِ
را سبأ بندند من عبد الله بن  خدا لعنت کند کسانی را که دروغ بر ما می«یعنی: 

یادآور شدم ھر مویی که در بدن من بود سیخ شد واقعًا این شخص امر بزرگی را ادعا 
دا او را لعنت کند. علی بنده صالح خدا بود و برادر رسول الله بود وی بدین کرد! خ

 صکرامت نائل نشد مگر به فرمان برداری و اطاعتش از خدا و رسول او، رسول خدا 
 .»نیز با آن ھمه کرامت نائل نشد مگر به اطاعتش از خدا

که   سنگی است به دھان آیت الله العظمی ÷این فرمایش حضرت علی بن الحسین 
کتاب خود نوشته است: کمال نھایی از نظر به اصطالح والیت در اھل بیت  ۲۴در صفحۀ 

 ھا از نور پاک است کسبی نبوده بلکه ذاتی و موھوبی است!. عصمت که سرشت آن
لۀ نویسد: بر خالف اولیای خدا که این مقام و موقعیت را به وسی می ۳۵و در صفحۀ 

ایم،  که گوشزد نموده کنند بلکه چنان پیدا نمی  ممارست و تمرین و طی مراحل مقدمی
باتی است الھی که از بدو وجودشان بنا بر تقدیر و مشیت سبحانی در آنان نھفته موھو

 شده است)!.
اند ھر موھوبی را  اینان چون از صراط مستقیم و از شاھراه عقل و قرآن دور افتاده

در حین والدت و  ÷دھند، از قبیل قرائت قرآن علی خود قرار می مستمسک عقیدۀ
حال اینکه ده دوازده سال بعد از والدت آن حضرت قرآن بر پیغمبر نازل شده و به 

ۡوَحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن ﴿ د:یفرما صراحت می
َ
ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص بَِمآ أ

َ
َ�ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

ق یھا را از طر ن سرگذشتیما بھتر« .]٣وسف: ي[ ﴾٣ن َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱۡلَ�ٰفِلَِ� �ن ُكنَت مِ 
ن، از آن خبر یش از ایم و مسّلمًا پینک بر تو بازگو می -میردکه به تو وحی ک -ن قرآنیا

ْ ِمن ﴿د: یفرما و در سورۀ العنکبوت آیۀ چھل و ھشتم می »نداشتی! َوَما ُكنَت َ�ۡتلُوا
ۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُوَن َ�ۡبلِهِۦ ِمن  ُهۥ �َِيِمينَِكۖ إِٗذا �َّ و « ]٤٨بوت: ك[العن ﴾٤٨كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ

ش ی] را به دست خو تابکتابی را بخوانی و آن [کچ یتوانستی ھ ] آن نمی ش از [نزولیپ
 ۵۲. و در سوره شوری آیه »افتادند می کشان در شیسی، چه آن گاه بد اندیبنو

دانستی  ن نمییش از ایتو پ« ﴾نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما﴿ د:یفرما می
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گاه نبودی)یمان چیتاب و اک ھا آیاتی است که صریحًا  این .»ست (و از محتوای قرآن آ
 رساند. اطالعی پیغمبر را به قرآن قبل از وحی می بی

ساخته و پرداخته اما این شوربختان گمراه با یک حدیث چرندی که معلوم نیست 
آورده است که  ÷ایمان یا معاون شیطان است در موضوع والدت علی کدام غالی بی

پیغمبر خدا فرموده است: علی در ھنگام والدت اذان گفت (و حال اینکه اذان در 
ھای بعد از ھجرت صورت گرفت) و کتب آسمانی انبیای سلف را خواند و سپس  سال

بینید که با قبول  که من امروز حافظم!). شما می چنان قرآن را از اول تا آخر خواند ھم
ھا ممکن  افتد که نجات از آن ھای ضاللت می ھا و رده چه چاله این چرندھا انسان در

دانیم  نیست، ما چون متن این حدیث را بر خالف عقل صریح و آیات روشن قرآن می

ابن فتال  روضة الواعظنيشویم زیرا این حدیث که در  متعرض سند و ضعف آن نمی
. زیرا مضمون آن این کند است به قدری چرند است که انسان حتی از بیان آن شرم می

است که پیغمبر خدا قابلۀ فاطمه بنت اسد در ھنگام والدت امیر المؤمنین بوده که 
دست خود را دراز کن و آن حضرت  ،جبرئیل به آن حضرت گفته است: ای محمد

حدیثی بر خالف آن است: که  روضة الواعظنيکه در ھمین  چنین کرده است، در حالی
کعبه متولد شده است، و احادیث دیگر از داستان مثرم عابد و امیر المؤمنین در خانه 

رفتن ابوطالب به نزد آن و موھوماتی که در این حدیث است که صرف نظر از سند 
حدیث که راویان آن ھمه مجھولین و ُغالت ھستند، متن آن بر بطالن آن بھترین شاھد 

 ÷شود که امیرالمؤمنین است، با مطالعه این احادیث مخالف در یک کتاب معلوم نمی
در خانۀ کعبه متولد شده است یا در خانۀ ابی طالب و قابلۀ امیر المؤمنین چھار زن 

سروته را  !. با این غالیان احمق این قبیل مطالب بیصاند یا رسول خدا  بھشتی بوده
خواھند با این چرندھا و مزخرفات موضوع تصرف علی  اند! و می جزو فضایل موال شمرده

 ر کون مکان ثابت کنند!؟.را د
که بگویم با قرآن خواندن علی در  نتیجه قبول این احادیث چه خواھد بود؟ جز این

علی اگر خدا نبوده است  ،ین سالدحین والدت یعنی قبل از بعثت رسول خدا به چن
اطالعی رسول خدا و اعراب  حداقل افضل از رسول الله است! زیرا قرآن نادانی و بی

�َبآِء ﴿ د:یفرما جا که می شمارد آن جاھلیت را در مطالب قرآن یکسان می
َ
تِۡلَك ِمۡن أ

نَت َوَ� قَۡوُمَك 
َ
ۖ إِنَّ ٱۡلَ�ٰقَِبَة ٱۡلَغۡيِب نُوِحيَهآ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَهآ أ ِمن َ�ۡبِل َ�َٰذ�ۖ فَٱۡصِ�ۡ
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امبر) وحی یه به تو (ای پکب است ینھا از خبرھای غیا« ].٤٩[هود:  ﴾٤٩لِۡلُمتَّقَِ� 
ن، صبر و استقامت ید! بنابرایدانست ن نمییش از ایھا را پ نیم نه تو، و نه قومت، اینک می

ای که علی را افضل از  عقیده و چنین .»زگاران است!یه عاقبت از آن پرھکن، ک
بدانند کفر یا مساوی و مساوق کفر است، و ھرگاه علی قبل از نزول آیات  صالله رسول

قرآن را خوانده باشد، از جمله آیات قرآن داستان افک عایشه است  صبه رسول خدا
ی نور  قبل از وقوع آن قضیه آیات سوره صکه در صفحات قبل آوردیم. پس پیغمبر 

گناھی عایشه بر وی مسلم شده  تزکیه و تطھیر عایشه از علی شنیده است و بیرا در 
است. پس دیگر آن حیرت و فکرت آن جناب در این موضوع چه بوده است؟ و از این 

 .خواسته است؟! بازی چه می خیمه شب
کرد و  و خود علی که به رسول خدا پیشنھاد طالق عایشه را در این پیش آمد می

شه را برای ابراز حقیقت تعطیل نمود برای چه بود؟ و صدھا قضایای دیگر حتی کنیز عای
ھا گذشته صدور این اعمال که البد اسمش  که قرآن کریم حاوی آن است. از ھمۀ این

ھا را به پیغمبر نشان  چرا این معجزه ÷ای داشته است؟!. علی معجزه است چه فائده
ش از یپه داللت دارد قرآن ک ر آنگید[داده است؟ پیغمبر که منکر فضائل علی نبود؟!  می

نازل شده بود! و بر آن حضرت از زمان  یبر عل صرمکامبر ایپ کنزول بر قلب مبار
 ].عه است!یش یحًا بر خالف اجماع علمایه صرکشد  ینازل م یوالدت وح
شود این قبیل مطالب را به عنوان عقیدۀ  را به خدا ھیچ احمقی حاضر میشما 

دینی پذیرد؟ و اساس اعتقادات خود را روی چنین موھوماتی بگذارد خدا ما و جمیع 
بدترین آفات نجات بخشد و به دین رُغالت مسلمانان را از این موھومات خرافات و از ش

پیروی قرآن است ھدایت فرماید، گفتگو صحیح و صراط مستقیم الھی که دین اسالم و 
قدر در آزار رسول و آل او کوشیدند که به کرات از  در آفات ُغالت بود که این گروه آن

 د:ییل توجه فرمایت ذینک به روایجانب آن بزرگواران مورد لعن و نفرین قرار گرفتند. ا
نوار در رجال خود و عالمۀ مجلسی در جلد ھفتم بحار اال (ره)شیخ کشی  -۸

قال أبواحلسني عيل بن حممد بن قتيبة: وفيام وقع «چاپ کمپانی ذکر نموده که:  ۳۲۰ص

خالف ل نيشابور قد اختلفوا يف دينهم وإن أه ،عبداهللا بن محدويه البيهقي وكتبته من رقعته

يعرف مجيع اللغات من أهل صبعضهم بعضاً وكفر بعضهم بعضاً وهبا قوم يقولون: إن النبي

 كل زمان من يعرف ذلك البد أن يكون يف وكذلك ت الطيور ومجيع ما خلق اهللا،األرض ولغا
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إذا لقي طفلني يعلم يف بالدهم ومنازهلم و ويعلم ما يعمل أهل كل بالد اإلنسانويعلم ما يضمر 

رأی أحدهم  أهيام مؤمن وأهيام يكون منافقا وإنه يعلم أسامء مجيع من يتواله وأسامء آبائهم وإذا

أن الوحي ال ينقطع والنبي مل يكن عنده كامل  ن يكلمه ويزعمون جعلت فداكباسمه قبل أعرفه 

عند صاحب  علم ذلك أيّ زمان ومل يكن وإذا حدث يشء يف، العلم وال كان عند أحد من بعده

ه ک یعاتیاز جمله توق«یعنی:  .»افرتوا إثامً عظيامً كذبوا لعنهم اهللا و الزمان أوحی اهللا إليه فقال:
ام آن است  ردهک یسیصادر شده و من از آن رونو »یھقیه بیعبد الله بن حمدو«ربارۀ د
ر گیدیکر یفکر مخالفت نموده به تگیدیکرده و با کن خود اختالف یشابور در دیه اھل نک
ع لغات یجم صغمبریپه ک نیاند به ا ه قائلکھستند  یشابور جماعتیدر ن ،رداختندپ

 یار در ھر زمانچداند و نا یان خدا را مگدیع آفریان و جمگرندپن و زبان یزم یمردم رو
نجد و گ یس مکر ھر یچه در ضم س آنکد آن یھا را بداند و با نیه اکباشد  یسکد یبا

اه گن ھریچن بداند و ھم ،نندک یچه در شھر خود و منزل خود م آن یاھل ھر شھر و بلد
منافق خواھد  یکدام کاز آن دو مؤمن و  یکدام که کند بداند ک یبا دو طفل مالقات م

ز بداند و یدرانشان را نپدارند بداند و نام  یه او را دوست مکرا  یسانکد نام یبود و با
ت ید به نام بشناسد. فدایوگسخن  یه با وک ش از آنیپد او را یھا را د از آن یکون ھر چ

مال علم کغمبر یپشود و در نزد  یاه منقطع نمچگیھ یه وحکندارند پ ینان میشوم ا
 یاه در زمانگست، و ھرین ین علمینچز یه بعد از اوست نکس ک چیست و در نزد ھین
 یه علم آن در نزد صاحب الزمان نباشد خدا ھمان وقت به او وحکرخ دھد  یشامدیپ

دروغ  :ن بودینچه کاز امام صادر شد  یعیھا توق رسشپن یرد. در جواب اکخواھد 
. »ب شدندکمرت یمیناه عظگنان افتراء بافته و یند. اکشان را لعنت یخدا ا ندیوگ یم
ده دارند یونه عقگنیغمبر ایپا یه دربارۀ امام کاست  یسانکن شامل تمام یع و نفرین توقیا

و  »یافک«و  »بصار الدرجات«مانند  یتبکان در یه از غالکف یث ضعیند حدچو به 
 است. ردهکمراه گآیات الله عظمی (!!) را  یعموم مردم و حت

از عبد الرحمن بن کثیر روایت است که روزی حضرت  ۱۹۶در رجال کشی ص  -۹

ولعن هيودية كان خيتلف إليها  سعيدٍ  بنَ  املغريةَ  اهللاُ لعنَ «به اصحاب خود فرمود:  ÷صادق

فسلبه اهللا اإليامن، وإن  عىل أيب  السحر والشعبذة واملخاريق إن املغرية كذبَ  ايتعلم منه

الذي خلقنا واصطفانا ما  فواهللا ما نحن إال عبيدُ  ،احلديد ما هلم أذاقهم اهللا حرَّ  كذبوا عيلَّ  قوماً 
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نقدر عىل رض وال نفع إن رمحنا فربمحته وإن عذبنا فبذنوبنا، واهللا ما لنا عىل اهللا من حجة وال 

ون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون، ويلهم معنا من اهللا براءة وإنا مليتون ومقبورون ومنرش

)ما هلم لعنهم اهللا فلقد آذوا اهللا وآذوا رسوله  آلِهِ لَيه وَ ىلَّ اهللاُ عَ يف قربه وأمري املؤمنني  (صَ

وها أنا ذا  )،صلوات اهللا عليهم(وفاطمة واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني وحممد بن عيل 

، يأمنون مرعوباً  وجالً  أبيت عىل فرايش خائفاً  بني أظهركم حلم رسول اهللا وجلد رسول اهللا

أتقلقل بني اجلبال والرباري، أبرأ إىل اهللا  ،وأفزع وينامون عىل فرشهم وأنا خائف ساهر وجل

مما قال يف األجدع الرباد عبد بني أسد أبو اخلطاب لعنه اهللا، واهللا لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك 

إىل اهللا  أُ وأتربَّ  ،عليهم أستعدي اهللاَ وجالً  يروين خائفاً لكان الواجب أال يقبلوه فكيف وهم 

َ وما معي براءة من اهللا، إن أطعته رَ  منهم، أشهدكم أين امرؤ ولدين رسول اهللا ني وإن عصيته محِ

 .»...شديداً  بني عذاباً عذَّ 
خدا لعنت کند مغیره بن سعید را و خدا لعنت کند آن زن یھودی را که «یعنی: 

آموخت. ھمانا مغیره بر پدر من  کرد از او سحر و شعبده می آمد و ُشد میمغیره با او 
(حضرت باقر) دروغ بست پس خدا ایمان او را از وی سلب کرد. گروھی ھم بر من 

کنند؟ خدا حرارت آھن را به ایشان بچشاند، به خدا  دروغ بستند اینان چرا چنین می
ما را آفرید و برگزید، ما قادر به ھیچ  سوگند ما جز بندگانی نیستیم برای آن خدایی که

نفع و ضرری نیستیم اگر ما را رحمت کند به رحمت اوست و اگر ما را عذاب کند به 
جھت گناھان خود ماست. به خدا سوگند ما را بر خدا ھیچ حجتی نیست و با ما از 

ر میریم و در قب جانب خدا ھیچ برائت و برائت آزادی نیست ما نیز چون دیگران می
شویم و در نزد پروردگار باز  شویم و بر انگیخته می شویم. و محشور می افگنده می
شویم. وای بر ایشان خدا آنان  ایم پرسش می شویم، و از اعمالی که انجام داده داشته می

را لعنت کند ھر آینه خدا را اذیت کردند. و رسول خدا را در قبرش آزردند و 
حسین و محمد بن علی را نیز آزردند. اینک من در  امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و

میان شما ھستم و از گوشت و پوست رسول خدا ھستم در فراش خود ترسان و 
ترسم و آنان بر فراش  که من می خوابم آنان ایمن ھستند در حالی بیمناک و ھراسان می

ھا و  کوه که من بیمناک و بیدار و ھراسانی در میان خوابند، در حالی خود آسوده می
چه آن مرد اجدع  جویم از آن ھا مضطرب و سرگردان به سوی خدا بیزاری می بیابان
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گوید: خدا لعنت کند او  دماغ بریده) یعنی: ابو الخطاب دربارۀ من می –اسدی (اجدع 
ھا را امر  شدند و ما آن را، به خدا سوگند اگر ایشان به وسیلۀ ما مبتلی و آزمایش می

نه اعتقادات بر ایشان واجب بود که آن را از ما نپذیرند پس چگونه گو کردیم بدین می
بینند که ترسان و ھراسانم. من از خدا یاری و کمک  است که اینان مرا در حالی می

جویم. من شما را گواه  طلبم در مبارزه بر آنان. به سوی خدا از ایشان بیزاری می می
لد یافتم و با من برائتی از جانب خدا گیرم که من مردی ھستم که از رسول خدا تو می

کند و اگر او را نافرمانی کنم مرا عذابی  نیست. اگر من او را اطاعت کنم به من رحم می
 .»سخت خواھد کرد. یا شدیدترین عذاب او شامل حال من خواھد شد

بینید که در این عبارات چگونه امام بزرگوار تکذیب تمام این ترھات و سخنان  می
کند که غالیان زمان ما نیز درباره ایشان و شفاعت، و توسل، و سایر  می باطل را

 موھومات را دارند.
که پیغمبر بزرگوار در آیات شریفه قرآن تھدید شود  باید ھم چنین باشد زیرا در جایی

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن ﴿که:  َ�ۡ
َ
اگر «]. ٦٥[الزمر:  ﴾٦٥لَ�ِۡن أ

 .»دش شوی، تمام اعمالت تباه می کمشر

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظيٖ� ﴿د: یفرما که از زبان او می بعد از آن
َ
ٓ أ قُۡل إِّ�ِ

نم از کبگو: به راستی من اگر از پروردگارم نافرمانی « .]١٣: ، زمر١٥: ، يونس١٥:نعامأل[ا ﴾١٥
. باید جعفر صادق نیز چنین باشد. زیرا خدای متعال را با » ترسم عذاب روز بزرگ می

ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب� َمن َ�ۡعَمۡل ﴿کس قرابت و نسبتی نیست.  ھیچ
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
لَّۡيَس بِأ

ِ َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ��  لت و یفض«( .]١٢٣[النساء: ﴾١٢٣ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِۦ َوَ� َ�ِۡد َ�ُۥ ِمن ُدوِن ٱ�َّ
فر یکس عمل بدی انجام دھد، کست ھر یتاب نکبرتری) به آرزوھای شما و آرزوھای اھل 

 ».افتیاور خود نخواھد یسی را جز خدا، وّلی و کشود و  داده می
و از مضمون عبارات شریفه حدیث معلوم است که بیزاری آن حضرت از این مقاالت 

انتشار داده و برای یادگار برای زمان ما  غلو آمیز است که غالیان زمان آن بزرگوار

 ».وبيالً  اهللا عليهم لعناً  ةلعن« اند. گذاشته
در گفتگوی جعفر بن واقد و کسانی از  ۲۵۴چنین در رجال کشی صفحه  ھم -۱۰

َمآِء إَِ�ٰهٞ َوِ� ﴿اصحاب ابو الخطاب گفته است: مقصود از آیۀ شریفه:  ِي ِ� ٱلسَّ وَُهَو ٱ�َّ
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�ِض 
َ
ال  ،ال واهللا«فرموده است:  ÷است. حضرت صادقامام ] ٨٤[الزخرف:  ﴾إَِ�ٰهٞ ٱۡ�

مجوس والذين أرشكوا، واهللا ما ـيأويني وإياه سقفُ بيتٍ أبداً، هم رشٌّ من اليهود والنصار وال

راً جال يف صدره م صغَّر عظمةَ اهللا تصغريهم يش يْ زَ قالت فيه اليهود فمحا اهللا اسمه  راء قط، إن عُ

النبوة، واهللا لو أن عيسى أقرَّ بام قالت النصار ألورثه اهللا صمامً إىل يوم القيامة، واهللا لو أقررت من 

». نفع ء رضٍّ وال عبدٌ مملوكٌ ال أقدر عىل يش بام يقول يفَّ أهلُ الكوفة ألخذتني األرض، وما أنا إالَّ 
نگیریم آنان از یھود و نه به خدا سوگند من و او ھرگز در زیر یک سقف جای «یعنی: 

ھا عظمت خدا  نصاری و مجوس و مشرکین بدترند، به خدا سوگند با این کوچک کردن آن
چه یھود دربارۀ او گفتند (عزیر  کنند، ھمانا عزیر از آن را ھرگز چیزی از آن را کوچک نمی

به اش چیزی خطور کرد خدا نام او را از ردیف پیغمبران محو کرده،  بن الله) در سینه
چه نصاری دربارۀ او گفتند (مسیح پسر خداست). اقرار  بدان ÷خدا سوگند اگر عیسی

کرد، به خدا سوگند اگر من نیز  نصیب او می  کرد خدا تا روز قیامت کری و گمنامی می
گویند: (امام خدای روی زمین است) زمین مرا فرو  چه اھل کوفه می اقرار کنم بدان

ی مملوکی که قادر بر ضرر چیزی یا نفع  جز یک بنده خواھد گرفت، ھمانا من نیستم
یک معنای دقیق و عالی ». فمحا اهللا اسمه من النبوة« :در این جملۀ شریفه »چیزی نیستم)

که معنای عصمت که غالیان دربارۀ امامان و تبعیت از این  نیز خفته است، و آن این
چه دربارۀ  ب عزیر به علت آنعقیده دربارۀ پیغمبران قایلند نیز صحیح نیست زیرا جنا

ای از  چنانی نیز پایه خود تصور نمود نامش از ردیف پیغمبران محو شد. پس عصمت آن
 )١(کرد! کرد خدا او را چنان می چنین می ÷عقل و نقل ندارد. و اگر عیسی

در کتاب احتجاج طبرسی از حضرت رضا حدیثی است دربارۀ قائلین به  -۱۱
أوليس عيلٌّ كان آكالً يف اآلكلني «د: یفرما ه در پایان حدیث میالوھیت امیر المؤمنین ک

نه در قرآن ذکر  -با این اھمیت-درست نیست؛ زیرا این مطلب  ÷مطلب فوق راجع به عزیر  -١
مرد صالحی در میان  ÷و نه  در احادیث صحیح و معتبر.  بنابر قول جمھور علما، عزیر شده 

بنی اسرائیل بود و قرآن از ایشان به عنوان پیامبر یاد نکرده است و ھمچنین در ھیچ روایت 
باشد؛ با اینکه بعضی از علما مانند: عالمه  صحیحی ثابت نشده که ایشان جزو پیامبران الھی می

بر این است که ایشان  ابن کثیر معتقدند که ایشان پیامبر بنی اسرائیل بوده، اما اجماع  علما
 شخص صالح و نیکوکاری در میان بنی اسرائیل بوده است. [ُمصحح]
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محدثني وكان مع ذلك مصلياً خاضعاً بني ـوشارباً يف الشاربني وناكحاً يف الناكحني وحمدثاً يف ال

اهاً منيباً؟ أفمن هذه صفته يكون إهلا؟؟ فإن كان هذا إهلاً فليس منكم أحدٌ  يدي اهللا ذليالً وإليه أوَّ

 .»مشاركته له يف هذه الصفات الداالت عىل حدوث كل موصوف هبا!ـوهو إلهٌ لإال 

آشامید و  خورد و مانند دیگران می نبود که مانند دیگران می ÷مگر علی«یعنی: 
چون دیگر جنبان، و  شد ھم داد، و جنب می چون دیگران با زنان عمل جنسی انجام می

در مقابل خدا ذلیالنه و با آه و افسوس و اری خاضع بود که زبا تمام این احوال نمازگ
کدام از شماھا  شود؟ ھیچ که صفاتش چنین باشد خدا می ایستاد، پس اگر کسی إنابه می

نیست جز اینکه خدا است! زیرا در این صفاتی که داللت دارند که ھر موصوفی که بدین 
نید که بی صفات است حادث است شما ھم شرکت دارید (پس شما ھم خدایید!؟). می

ستاید که در افراد بشر  چگونه جنابش امیرالمؤمنین جد بزرگوارش را به صفاتی می
 ».ممکن است نظایر بسیاری در بشریت داشته باشد

اند: که  ای از دانشمندان گفته آورده است: که پاره ۱۰۰باز در رجال کشی صفحه 
کرد در حالی که  یم ÷یھودی بود و اسالم آورد و اظھار والیت علیسبأ عبدالله بن 

چه که دربارۀ یوشع بن نون قائل بود در حال  مبتلی و باقی به یھودیت خود بود. او آن
قائل شد، وی کسی است که  ÷اسالمش نیز بعد از وفات رسول الله دربارۀ علی

عقیده به وجوب امامت علی را شھرت داد و از دشمنان او اظھار برائت کرد و مخالفان 
گویند که اصل تشیع و  جاست که مخالفان شیعه می بت داد. از ایناو را به کفر نس

 (پایان فرمایشات کشی). .رفض از یھودیت اخذه شده است
چاپ کمپانی. از عیون اخبار الرضا از ابراھیم بن ابی  ۷/۳۳۲در بحار انوار  -۱۲

نا وجعلوها عىل يا ابن أيب حممود! إن خمالفينا وضعوا أخباراً يف فضائل« :کند محمود روایت می

أقسام ثالثة أحدها الغلو وثانيها التقصري يف أمرنا وثالثها الترصيح بمثالب أعدائنا فإذا سمع 

الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا 

ِينَ ٱَوَ� �َُسبُّواْ ﴿ :أل وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا وقد قال اهللا يَۡدُعوَن  �َّ
ِ ٱِمن ُدوِن  َّ�  ْ َ ٱفَيَُسبُّوا يا ابن أيب حممود! إذا أخذ ]. ١٠٨ [األنعام: ﴾َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ  �َّ

الناس يميناً وشامالً فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه إن أدنى ما خيرج الرجل 

أن يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويربأ ممن خالفه يا ابن أيب حممود احفظ ما  من اإليامن
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خبار أعیون  ۲۸حدیث در باب این (. »حدثتك به فقد مجعت لك فيه خري الدنيا واآلخرة

 باشد). میالـمتفرقة خبارالرضا فیما جاء من الرضا من األ

عرض کردم: ای فرزند  ÷ابراھیم بن ابی محمود گفت: به حضرت رضا«یعنی: 
است که  ‡و فضل اھل بیت ÷در نزد ما اخباری از امیر المؤمنین صرسول الله 

ھا را در نزد شما نشناخته و  آن اخبار از روایت مخالفان شماست و ما مانند آن
ھا معتقد باشیم؟ حضرت فرمود: ای پسر ابی محمود پدرم مرا خبر  ایم آیا به آن ندانسته

ای دھد در حقیقت  فرمود: ھر که گوش دل به گوینده صرسول خدا داد از جدم که 
گوید این شنونده خدا را  او را پرستیده است. پس اگر آن گوینده سخن از خدای می

گوید این شنونده ابلیس را پرستیده  پرستیده است و اگر آن گوینده سخن از ابلیس می
خالفان ما اخباری در فضائل ما گاه حضرت فرمود: ای پسر ابی محمود ھمانا م است! آن

وضع کردند و آن را بر سه قسمت کردند، یکی از آن سه قسمت غلو است (که ما را از 
حد بشری باال بردند) و قسمت دوم آن کوتاھی در امر ماست (ما را از حد یک مسلمان 
ھم پایین آوردند) و قسمت سوم آن تصریح به بدگویی از دشمنان ماست. پس ھرگاه 

کنند و آنان را به غلو در  اخبار غلو دربارۀ ما را بشنوند شیعیان ما را تکفیر می مردم
دھند و ھر گاه تقصیر دربارۀ ما را بشنوند آن را دربارۀ ما معتقد  ربوبیت ما نسبت می

شوند و ھرگاه مثالب دشمنان ما را با نام و نشان بشنوند ما را با نام و نشان دشنام  می
پرستند  کسانی را که غیر خدا را می«د: یفرما دای عز وجل میدھند در حالیکه خ

ای پسر ابی ». دشنام مدھید تا آنان خدا را از روی دشمنی و نادانی دشنام دھند
که مردم راه راست و چپ را گرفتند تو مالزم طریقۀ ما باش به جھت  محمود ھمین

ه از ما مفارقت جوید ما اینکه ھرکسی مالزم ما باشد ما نیز مالزم او ھستیم و کسی ک
کند آن  خارج مینیز از او مفارقت جویم. ھمانا کمترین چیزی که شخص را از ایمان 

گاه بدان معتقد شود و از مخالف  بگوید که این ھسته است، آن است که به سنگریزه
چه تو را حدیث کردم بدان ھر  خود بیزاری جوید. ای پسر ابی محمود حفظ کن آن

 .»و آخرت را در آن برای تو جمع کردم آینه خیر دنیا
گوید: سنگریزه ھسته است،  ترساند کسی را که می چگونه می ÷امامبینید که  می

و بدان معتقد شود یعنی قائل شود به اینکه انسان فوق انسان است و بشر کار ملک 
 کند تا چه رسد که کار خدا کند؟ می
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نى ÷أبو عبداهللا جعفر بن حممدقال «چاپ اسالمیه.  ۶۴در خصال صدوق ص  -۱۳ : أَ ْدْ

ثني  هُ عىل قوله، إن أيب حدَّ قُ جُ به الرجلُ عن اإليامن أن جيلس إىل غالٍ فيستمع إىل حديثه ويصدِّ ما خيرُ

ه  الغُالةُ  ؛قال: صنفان من أمتي ال نصيب هلام يف اإلسالم صأن رسول اهللا  ÷عن أبيه عن جدِّ

ةُ  يَّ ترین چیزی که شخص را از ایمان خارج  فرمود: کم ÷حضرت صادق«یعنی: ». والقدرِ
کند آن است که در کنار یک غالی بنشیند و به حدیث او گوش دھد و گفتار او را  می

 صالله  که رسول ÷تصدیق کند ھمانا پدرم حدیث کرد از پدرش و آن جناب از جدش
 .»قدریان -۲غالیان -۱ای از ایمان ندارند  فرمود: دو صنف از امت من بھره

حدیثی از حضرت  ،۸۹صفحه  مۀ مامقانی در کتاب مقیاس الھدایةعال -۱۴
سبحانه آية يف  ما أنزل اهللا«فرمود:  ÷آورده است که حضرت صادق ÷ابوالحسن

  دربارۀای  تعالی ھیچ آیه خدای سبحان و«یعنی: ». الـمنافقني إال وهي يف من ينتحل التشيع
شود که خود را در ردیف  مل کسانی میکه شا نازل نکرده است مگر اینمنافقین 

 .»اند شیعیان در آورده

 تاهنوز باقی است] عهیش نیدر ب ُغالتآثار و اقوال [
ای که به نام  پس با این ھمه احادیث که در مذمت ُغالت آمده است و مذاھب باطله

و  ھاشمیه، رزاقیهو  حبانیهو  شیعه پیدا شده است چون مذھب کیسانیه و اسماعیلیه
و  صالحیهو  سلیمانیهو  جاوردیهو  تبریهو  زیدیهو  واقفیهو  سمطیه، ناووسیهو  فطحیه
ھا  مفوضه و امثال آنو  شریفیهو  نصیریهو  علیائیهو  مخسمهو  بنائیهو  بیانیهو  خطابیه

ھا باید به کتب ملل و نحل رجوع کرد. ھر چند  که برای تفصیل و اطالع بر مذاھب آن
ی زیدیه و اسماعلیه در روی زمین  مروز جمعیت مشھوری جز فرقهھای ا از این فرقه

نیست. اما ھر چه باشد آثار و اقوال آنان در بین شیعه باقی مانده است و کتب شیعه و 
ھاست. زیرا گذشته از اینکه  اخبار و احادیث ایشان مخلوط به آثار و اقول آن فرقه

ممکن بلکه ناچار بوده است و  ھای شیعه با یکدیگر امری اختالط و امتزاج فرقه
ھا در مذاھب مختلف بوده و اخیرا به مذھب حق مھتدی  بسیاری از رجال شیعه مدت

المثل  که فی اند چنان اند و یا از مذھب حق منصرف و به مذھب باطل روی آورده شده
اند: که او اول مغیری مذھب بوده یعنی از اصحاب مغیره  گفته ی بن خنیسدربارۀ معل

الله نفس زکیه  بن سعید که نفرین امام درباره او گذشت، سپس دعوت به محمد بن عبد
ھا ماخوذ و مقتول شد. و این شخص را شیخ طوسی از  نمود و به ھمین تھمت می
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ایت کرده شمرده است و معلی احادیث از آن حضرت رو ÷اصحاب حضرت صادق
اند و اخیرا به مذھب  است و ھمچنین کسان دیگری که قبًال دارای مذھب باطله بوده

 اند یا بالعکس.  حق گرویده
اند که مذھب حق را نیز آلوده به  صاحبان مذاھب باطله سعی داشته ،ھا عالوه بر این
روایت از یونس از ھشام بن الحکم  ۱۹۶چنانکه در رجال کشی ص  .)١(عقاید خود کنند

سخنی ممتاز و مؤید آنچه » الموضوعات في اآلثار واألخبار«شیخ ھاشم معروف حسنی در کتابش  -١
ترین اموری که وارد جھان از خطرناک«گوید: کند آنجا که میمؤلف در اینجا ذکر نموده، بیان می

یع شد، ظھور گروه و جماعتی بود که با شعار دوستی و والی اھل بیـت ظـاھر شـدند و مـدتی تش
جا خوش نمودند تا اینکه توانستند در خـالل  ‡ طوالنی در میان راویان و اصحاب و یاران ائمه

این مدت به دو امام باقر و صادق نزدیک شوند و اعتماد و اطمینان جمعـی از راویـان را بـه خـود 
ند و اینگونه بود که مجموعه بزرگی از احادیث را جعل نموده و آنھا را در میـان احادیـث جلب کن

 ھای حدیث جای دادند. چنانکه برخـی از روایـات بـه ایـن مسـاله اشـاره ترین کتابائمه و اصلی
توان به این افراد اشاره نمـود: محمـد بـن مقـالص اسـدی: کسـی کـه ھا می کند. از میان آنمی

برد. و مقریزی با کنیه ابن أبي ثور و مغیرة بن سعید، یزیع از او با کنیه ابوزینب نام میشھرستانی 
بن موسی حائك، بشار شعیری، معمر بن خیثم، السری، حمزة یزیدی وصائد ھندی، بیان سـمعان 
التمیمی، حرث شامی، عبد الله بن حرث و افراد دیگری که ذکر ھمگی آنان در حوصله این بحـث 

شار شعیری وحمزه یزیدی و معمر بن خیثم و بیان بـن سـمعان و مغیـرة بـن سـعید از نیست. ب
کرد علی خداست و قائل به دادند. چنانکه بشار ادعا میکسانی بودند که به الحاد و غلو دعوت می

تناسخ بود. از امام صادق روایت است که به ِمرزام که ھمسایه بشار بود گفت: چون به کوفه رفتی 
گویـد: بگو: جعفر به تو گفت: ای فاسق، ای کافر، ای مشرک، من از تو بیزارم؛ مـرزام مـی به بشار

چون به کوفه رسیدم پیام امام صادق را به بشار رساندم. پس بشار گفت: سرورم مـرا چنـین یـاد 
تو را چنین یاد کرد؛ بشار گفت: پس به او بگو جزاکم الله خیرا. امـا معمـر  ،کرد؟ مرزام گفت: بله

 کـرد ھـر شـب بـه ابـوجعفر وحـی دانست و حمزه ادعـا مـین خیثم تمام محرمات را حالل میب
شود. بیان نیز پس از ابوھاشم بن محمد بن حنفیه ادعای نبوت نمود. مغیـره بـن سـعید نیـز می

ھـایی ادعای نبوت کرد که پیروان وی بیش از دیگران بود چراکه از سحر و شـعبده بـازی و روش
 شدند. د که افراد ساده و غافل گمراه میکراستفاده می

بست پس خداوند بیان بر علی بن حسین دروغ می«گوید: روایت است که می ÷از ابوالحسن رضا 
بسـت و محمـد بـن فـرات بـر متعال تیزی شمشیر را به او چشاند. مغیره بر ابوجعفر باقر دروغ مـی

 »  بست.می بوعبدالله صادق دروغبست. ابوالخطاب بر اابوالحسن موسی بن جعفر دروغ می
) ÷جعفـر بـن محمـد (امـام صـادق «گوید: بن عبدالحمید حمانی روایت است که می یاز یحی

ای جاھل گرد او جمع شدند و نزد وی رفـت و آمـد فردی صالح، مسلمان و پرھیزگار بود. اما عده
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 ديبن سع ةريكان الـمغ«فرمود:  شنیده است که می ÷شده است او از حضرت صادق

الكتب عن  أخذونيكتب أصحابه الـمسترتون بأصحاب أيب  أخذيالكذب عىل أيب و تعمدي

 دفعهايإىل أيب ثم  سندهايالكفر والزندقة و هايف دسيوكان  ةريإىل الـمغ دفعوهنايأصحاب أيب ف

مما دسه  كفذل لووكلام كان يف كتب أصحاب أيب من الغ عةييف الش بثوهايأن  أمرهميإىل أصحابه ف

مغیره بن سعید عمدا دروغ بر پدرم [حضرت «یعنی: ». يف كتبهم ديبن سع ةريالـمغ

بست و اصحاب او در میان اصحاب پدرم مستتر و مخفی بودند اصحاب او  ] می÷باقر
ھا ھر چه از جنس کفر و  دادند او در آن ره میگرفتند و به مغی کتب اصحاب پدرم را می

ھا را به اصحاب  گاه آن کتاب کرد. آن زندقه جا کرده و سند آن را به پدرم متصل می
چه را که  ھا را در بین شیعه بپراکنند. پس آن داد که آن نمود و دستور می خود رد می

غیره بن سعید در ھایی است که م در کتب اصحاب پدرم از مطالب غلوآمیز ھست ھمان
گونه احادیث معلوم شده که از  ھا جعل کرده است. پس منشا و منبع این کتابھای آن

 .»اند ھا را ساخته و پرداخته کجاست و چه اشخاص آن
از آن طرف شیعیان نیز از کثرت و شدت ارادتی که به خاندان نبوت و اھل بیت 

تر اتفاق افتاده  اند و کم شد پذیرفته اند ھر سخنی که به نام آنان گفته می طھارت داشته

سـت و از زبـان او گفتند: جعفر بن محمد بـرای مـا چنـین و چنـان روایـت کـرده اداشتند و می
کردند. افرادی چون مفضل بـن کردند و به این وسیله ارتزاق میاحادیثی منکر و دروغ روایت می

دادند که گفته اسـت: میـدان کرده و به او نسبت میعمر، بیان، عمر نبطی و ... احادیثی را جعل 
و الله اله آسـمان و امـام کند امام خالی از نماز و روزه است و علی در آسمان ھمراه باد حرکت می
 دادند. اله زمین است. و اقوالی از این قبیل را بیان کرده و به او نسبت می

و دیگر ائمه در مورد مغیره بـن سـعید و بیـان و  ÷اما روایاتی که به طور صحیح از امام صادق 
دارد و صائد ھندی و عمر نبطی و مفضل و ... ذکر شده اسـت از انحـراف آنھـا از تشـیع حکایـت 

بیانگر آن ھستند که آنھا در صفوف شیعه نفوذ کرده و در موضـوعات مختلـف روایـات زیـادی را 
 اند. وضع نموده و به ائمه نسبت داده

در اخبار و روایات جعفر بن محمد دوازده ھزار حدیث جعـل «گوید: و از مغیره روایت شده که می
ھـا بـه  ن صـفوف شـیعه گذرانـده و ھمـراه آناو و پیروانش مدت زمان طوالنی را در بـی» نمودم.

تـرین و اولـین کردند، اما حال آنھا کشف نشد مگر پس از اینکه اصـلیمجالس ائمه رفت و آمد می
ھا پر شده بـود، چنانکـه یحیـی بـن عبدالحمیـد  ھای حدیث از روایات ساختگی و جعلی آنکتاب

 (دکتر سعد رستم).» پیشتر به این مطلب اشاره نمود.
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دقت کرده باشند و در صدد تنقیح و  ‡که در صحت و سقم احادیث منسوبه به ائمه 
اند گویی  ردهکپیش بینی  ‡تصحیح آن بر آمده باشند و چنانکه خود آن بزرگواران 

که در رجال کشی در ذیل احوال اسلم مکی  خدا عقل را از اینان گرفته است! چنان
لو كان «فرمود:  می ÷مولی محمد بن الحنفیه آورده است: حضرت امام محمد باقر

اگر ھمه «یعنی: ». لنا شكاكا والربع اآلخر أمحق الناس كلهم لنا شيعة لكان ثالثة أرباعهم
مردم شیعه ما بودند ھر آینه سه چھارم آنان نسبت به ما شکاک بودند و یک چھارم 

 .کند! یث شریف بسیاری از مجھوالت را روشن می! دقت در حد»دیگر احمق بودند
را بر روی آن   که نام امامی باوری که ھر چه را بشنوند ھمین چنین مردم خوش

گذاشته باشند باور کنند و آن را مالک عقیده و اعمال خود قرار دھند ھر چند مخالف 
عقالء جھانند صریح قرآن باشد. بدیھی است که در نزد امامان که از زیرکان و زبدگان 

ھرگز مقبول نخواھند بود. و چنین کسانی ھرگز مورد محبت و عالقه آن بزرگواران 
که در  نخواھند شد زیرا آنان خود اعقل عقالء بوده و به عاقالن عالقمندند. چنان

: ÷این حدیث شریف آمده است: عن ابی عبدالله  ۲۱۴طبرسی ص  نوارمشكوة األ

ما از شیعیان «یعنی: » عاقالً فهيامً حليامً مدارياً صدوقاً وفياً إنا لنحب من شيعتنا من كان «
داریم که عاقل و فھیمده و دانشمند و بردبار و سازگار و  خود کسانی را دوست می

 .»راستگو و وفادار باشد
نیز چنین حدیثی با عبارت ذیل از  ۲۳مجلس  ۱۱۳و در امالی شیخ مفید ص 

إنا لنحب من شيعتنا من كان عاقالً فهامً «ود: روایت شده است که فرم ÷حضرت صادق

إن اهللا تبارك وتعاىل خصَّ « :گاه فرمود و آن »فقيهاً حليامً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيّاً 

ع إىل  †األنبياء بمكارم األخالق فمن كانت فيه فليحمد اهللا عىل ذلك ومن مل تكن فيه فليترضَّ

عِلت : الورع والقنوع والصرب ÷فداك! وما هي؟ قال  اهللا تبارك وتعاىل وليسأله. قال: جُ

من از شیعیانمان «یعنی: ». والشكر واحللم واحلياء والسخاء والشجاعة والغرية واألمانة
کسی را دوست دارم که عاقل، فھمیده، دانا، بردبار، پایدار، شکیبا، راستگو، وفادار بوده 

رم اخالق اختصاص داد پس باشد، ھمانا خدای تبارک و تعالی پیغمبران را به مکا
که در او از اینگونه اخالق بود باید خدا را بر آن سپاس گذارد و آن کس که در او  کسی

نیست باید به خدای تبارک و تعالی تضرع کرده و از وی در خواست کند. راوی گفت: 
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فدایت شوم آن اخالق کدام است حضرت فرمود: پرھیزگاری و قناعت و صبر و شکر و 
 .»و حیا و سخاوت و شجاعت و غیرت و امانت است بردباری

و چنانکه قبًال ھم در ذیل بحث والیت و مودت مؤمنان با یکدیگر گفتیم: محبت و 
مودت مؤمنین با یکدیگر ھمان سنخیتی است که در اعمال حسنه با یکدیگر دارند. و 

در حقیقت ھمان محبت و عالقه به حقایق دین و  ‡و اوالد علی  ÷محبت علی 
گان فرزندانش مظھر  و بعضی از زبده ÷اعمال حسنه و خصائل فاضله است که علی 

ترین  از بزرگ ÷یعنی حب ایمان به خدا. زیرا علی ÷بارز آن اند. پس حب علی
یعنی حب ایمان  ÷مؤمنین به خدا بود و حضرتش مظھر کامل ایمان بود. حب علی

ترین مؤمنین به  از بزرگ ÷یامت و حریص بودن به تھیۀ ذخیره آن زیرا علیبه ق

ُهۥ ﴿د: یفرما اش می که خدا دربارۀ او و خانواده قیامت بود چنان َوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ
ترسند از روزی که شرش ھمه را فراگیرنده  آنان می«یعنی:  ]٧: اإلنسان[ ﴾٧ُمۡسَتِطٗ�� 

و مساوات و نصرت مظلوم و  صلوة و زكاةیعنی حب  ÷باآلخره حب علی. و »است

ترین مظھر این  بزرگ ÷سرکوبی ظالم و حب عدالت و فضائل عالیه انسانی که علی
پرواران مدعی آن  پرستان و خیال که وھم  صفات عالیه بود. و گرنه دوستی موھومی

 ھستند منشأ ھیچ خیری نخوھد بود.
ھا  کند و سایر محبوبیت د را محبوب حقیقی یکدیگر میجنسی افرا سنخیت و ھم

داران  یعنی دوست ÷ش مادیت باشد. شیعیان علیچیزی نیست و بسا که منشأ

االنوار طبرسی از حضرت مشكوة عدالت و امانت و عفت و تقوی و.... چنانکه در 

فرمود: پدرم برای من حدیث کرد که  حضرت می روایت کرده است که آن ÷صادق
بیت ھمیشه از بھترین مردم بودند اگر فقیھی بود از ایشان بود و اگر  ان ما اھلشیعی

بود از  بود از ایشان بود و اگر سرپرست یتیمی   مؤذنی بود از ایشان بود و اگر امامی
ایشان بود و اگر صاحب امانتی بود از ایشان بود و اگر....، پس چنین باشید تا ما را نزد 

 آن چنان که ما را در نزد مردم مبغوض نمائید!.مردم محبوب کنید نه 
در جلد یازدھم بحاراالنوار از ارشاد مفید از ابن شھاب از زھری روایت کرده است: 

م فام زال :أحبونا حب اإلسال÷أدركناه قال حدثنا عيل بن الـحسني وكان أفضل هاشمي«

دارید که اسالم دستور ما را چنان دوست «یعنی: ». اً نعلينا شي رحبكم لنا زينا حتى صا
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ھا پیوسته دوستی شما نسبت  داده که مسلمانان را دوست دارند به جھت مسلمانی آن
 .»به ما به نفع ما خواھد بود تا اینکه از حد بگذرد و ننگی شود بر ما

آورده است: که یحیی بن سعید  حلية األولياءاز  ۴/۱۶۲ن شھر آشوب بدر مناقب ا

يقول واجتمع عليه أناس فقالوا له ذلك القول يعني اإلمامة  ÷ سمعت عيل بن احلسني«گفت: 

 .»فقال: أحبونا حب اإلسالم فإنه ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً 

که  گفت در حالی را که سخن می ÷شنیدم حضرت علی بن الحسین «یعنی: 
آن مردم در پیرامون آن حضرت اجتماع کرده بودند وگفتگو موضوع امامت بود پس 

گونه دوستی که سببش اسالم است (یعنی  حضرت فرمود: ما را دوست داشته باشید آن
گونه دوستی که مسلمانان باید یکدیگر را دوست داشته باشد) چنانکه در بحث  ھمان

که از حد بگذرد و بر ما ننگی  گونه دوستی پایان ناپذیر است تا وقتی والیت گذشت) این
 .‡ت ننگی است بر وجود مقدس ایشان که دوستی ُغال چنان . ھم»شود

از خالد کابلی روایت شده است  ۱۱۱و نیز از آن بزرگوار در کتاب رجال کشی ص 
إن اليهود أحبوا عزيراً حتى قالوا فيه ما قالوا فال عزير منهم وال هم من عزير، «گفت:  که می

هم من عيسى، وأنا عىل  وإن النصار أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا فال عيسى منهم وال

نَّةٍ من ذلك إن قوماً من شيعتنا سيحبُّونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود يف عزير وما قالت  سُ

 .»النصار يف عيسى ابن مريم فال هم منا وال نحن منهم
چه گفتند  ھمانا یھود عزیر را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند: آن«یعنی: 

یشان است و نه ایشان از عزیرند، و نصاری عیسی را دوست داشتند تا پس نه عزیر از ا
از ایشان است ونه ایشان از  ÷چه گفتند پس نه عیسی که دربارۀ او گفتند آن این

، ما اھل بیت نیز بر چنین سنتیم ھمانا گروھی از شیعیان ما به زودی ما را ÷عیسی
و نصاری  ÷چه یھود درباره عزیر که درباره ما بگویند آن دوست خواھند داشت تا این

. یھود »مدعی شدند پس نه ایشان از ما ھستند و نه ما از ایشان ÷درباره عیسی
چنین  ÷گفتند: که او پسر خدا است و نیز نصاری درباره عیسی ÷درباره عزیر

 ادعایی کردند.
بدیھی است در میان مسلمانان چنین ادعایی درباره کسی نخواھد شد که بگویند 

گونه ادعا را رد کرده است و  ن پسر خدا ست. زیرا آیات قرآن به صراحت اینفال
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 َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ ﴿ خوانند: مرتبه در رکعات نماز می ۵مسلمانان در ھر شبانه روزی حداقل 
چه ممکن  پس آن». خدا فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست«. ]٣: خالصإل[ا ﴾٣ يُوَ�ۡ 

بگویند ھمین عقاید سخیفه است که آنان را مدبر کون  است که دربارۀ ائمه معصومین
تر است از  و مکان و متصرف در عالم امکان خوانند و به حقیقت این ادعا بدتر و زشت

گفتند. چنانکه خود آن بزرگواران  ÷و عیسی ÷چه یھود ونصاری دربارۀ عزیر آن
اهللاِ إنَّ ا«اند:  اند که فرموده ھم با این معنی توجه داشته ار وَ النَّصَ ودِ وَ لغالةَ رشٌّ من اليَهُ

ال واـوَ كُ َ ينَ أرشْ الذِ وسِ وَ که  غالیان از یھود و نصاری و مجوس و کسانی«یعنی: ». مجُ

که به خدای واحد ایمان داشته و به نبوت  . پس آن کسی»مشرک شدند خیلی بدترند
پیغمبر تبعیت انبیاء معتقد است و از روز حساب اندیشه دارد و به اھل بیت طاھر 

ای دارد ھرگز به چنین کلماتی که از  ورزد و از عقل و وجدان بھره داشته ارادت می
کند سھل است اندیشۀ چنین خیال باطل و شرک محض را  عقاید ُغالت است تفوه نمی

گونه خرافات باز نه ایستاده و از طرفداران آن  دھد و از مبارزه با این در قلب راه نمی
با او مخالف باشند و احیانا فتوای  ھای عظمی  ند ھزارھا از این آیت اللهھراسد ھرچ نمی

تکفیر او را صادر نمایند. زیرا خود اینان کافر و مشرکند به نص قرآن و سزاوار این آیه 

ْ لَُهمۡ ﴿ھستند:  وُهۡم َوٱۡ�ُعُدوا ْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُ�ُ ُ�َّ  فَٱۡ�ُتلُوا
ر یھا را اس د و آنید به قتل برسانیافتیان را ھر جا کمشر«یعنی:  ].٥[التوبة:  ﴾َمۡرَصدٖ 

 .»دینیھا بنش نگاه، بر سر راه آنیمکد و در ھر ینکد و محاصره یساز
آوریم و امیدواریم این تذکرات در جامعۀ پر از  ما با این بیان این فصل را به پایان می

خرافات ما سودمند افتد و افکار بیداری که مھیای دریافت حقایق اسالم ھستند از آن 

نجات، یعنی  یاعروة الوثقگانه و از این گونه موھومات بیزار، و به یبھرۀ کافی برند. 
خبار و احادیثی که مورد تصدیق کتاب آسمانی ماست روی آورند تا از و به ا قرآن کریم،

إن شاء اهللا وال حول وال قوة این ضاللت نجات یافته حائز سعادت دنیا و آخرت گردند. 

 إال باهللا.
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ای از اعتقادات صحیحۀ  ما این بود که خالصهگانه قصد  در پایان این مباحث پنج
شوند و  کنندگان که از خواندن این مباحث دچار حیرت می را بیاوریم تا مطالعه  اسالمی

پنداشتند اکثر آن  می  بینند مطالبی که آنان تا امروز جزو حقایق اسالمی از اینکه می
ند پس حقیقت کدام پرس ساخته و پرداخته ُغالت یا دشمنان اسالم است از خود می

 است؟.
وسیلۀ آیات قرآن بر  لذا ما آن اعتقادات و احکام را که از طرف خدای جھان به

وحی و الھام شده است در اختیار طالبان حقایق بگذاریم اما  صپیغمبر آخر الزمان 
طور تفصیل نیز از حوصلۀ این رساله خارج  گیرد و به دیدیم اینکار با اختصار صورت نمی

طرف تھیۀ مطالب آن مستلزم وقت بیشتری است و از طرف دیگر  را از یکاست زی
که مشاھدۀ وضع پریشان ھمین  وسیلۀ چاپ و انتشار در دسترس ما نیست. چنان

کتاب گویای ھمین جواب است که ما را از راه اضطرار ناچار شدیم که آن را به 
نیروی سرشار معنوی برای  صورت در آوریم. دیگر با این کیفیت نه قدرت مادی و نه این

ما باقی مانده است. لذا فعًال از این قصد صرف نظر کرده و آن را ان شاء الله و به یاری 
خدا به وقت دیگر محول کردیم که کتابی جامع در پیرامون حقایق عقاید و احکام 

 تألیف و در دسترس طالبان آن بگذاریم.   اسالمی
پردازیم تا به منزلۀ   این اوراق آوردیم می چه در ای از آن اینک به ذکر خالصه

 چه گذشت بوده باشد. فھرستی از آن
قدر  ما در این کتاب چند مطلب را مورد تحقیق و دقت قرار داده و در آن به

 گنجایش به تفصیل پرداختیم:
موضوع علم غیب که آن مخصوص ذات باری تعالی است و ھیچ یک از  -۱

ن و انبیای مرسلین و اولیای صدیقین و عباد صالحین را به آفریدگان او از مالئکه مقربی
چه که به وسیلۀ وحی بر پیغمبر ابالغ شود که او نیز ھمان  علم غیب راه نیست مگر آن
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را بدون کم و زیاد تحت رصد و مراقبت خداوند، وحی به مردم تبلیغ نماید و ثابت 
اریخ امامان و عقاید اصحاب و کردیم که این مطلب در آیات قرآن و سیرۀ پیغمبران و ت

گونه تردیدی  خاصان و اقوال علماء و دانشمندان روشن و مصرح است و جای ھیچ
نیست. عالوه بر آن عقل و وجدان و بینه و برھان بر این حقیقت گواھی کافی و 
گاھی از حوادث  شاھدی صادق است. و نیز روشن کردیم که دانستن علم غیب و آ

نفعی نداشته و کامًال مضر است و روی ھمین حکمت بالغه که آینده برای بشر ھیچ 
پروردگار متعال آن علم را مخصوص ذات مقدس خود خواسته و از آفریدگان خود 

 مخفی و پنھان داشته است.
موضوع والیت بود که آن را مورد بحث قرار داده و ثابت کردیم که والیت ھمان  -۲

است که در نزدیک به صد آیه در قرآن بدان دوستی مؤمنین و مودت آنان با یکدیگر 
گونه دوستی و مودتی که قرآن خواسته  توصیه و تاکید شده است و متأسفانه از این

بینیم متاسفأنه آن  که می است امروز در میان مسلمین خبری نیست. بلکه چنان
ا والیتی را که قرآن خواسته با تفسیر و تعبیر غلط آن را وسیلۀ عداوت و دشمنی ب

شوند و  یکدیگر قرار داده و به تحریک و تشویق دشمنان روز به روز از یکدیگر دورتر می
گردد. زیرا از یک طرف والیت  تر می خصومت در بین افراد و جوامع این امت مشتعل

اند  ردهککه مربوط به دوستی عموم مسلمین با یکدیگر است اختصاص به افراد خاصی 
کسی وجود ندارد که از آن استفاده کند و اگر ھم وجود که امروز در دنیا از ایشان 

 توانست استفاده کند. داشت مسلمًا نمی
کنند و دیگران را از آن  زیرا معنایی که اینان از والیت و دوستی آن افراد خاص می

شمارند. یک نوع دوستی خیالی است که علم محبت آن خیالی  محروم و ممنوع می
دارند که محیط به  اینان فی المثل آن علی را دوست میاست و ھم محبوب آن. زیرا 

ھا و  تمام عالم و مسلط بر جمیع امم از فرزندان آدم و تمام موجودات و عالم به غیب
قادر بر تمام مشکالت و قاضی حاجات و محی االموات و امثال این صفات است و در 

اینان بوده و سرانجام  مدافع اعمال اینان بوده و ھم شافع سیئات و عین حال طرفدار
برد. اینان چنین موجودی را در خیال خود دوست  آنان را به أعلی درجات جنات می

گاه این والیت را که معلوم  دارند. و ھیھات ھیھات حقیقت را با این خیاالت!. آن می
اند که  ردهکعلیه کیست وسیلۀ عداوت و دشمنی با مسلمانانی  نیست مولی و مولی

اند که اندک  آنان دوستی کنند. و چنین آش شله قلمکاری از آن ساختهمامورند با 
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آن ھم  ÷ای با شعور ندارد. زیرا مثًال اینان مدعی والیت دربارۀ امیر المؤمنین رابطه
والیت تکوینی ھستند. یعنی: امیر المؤمنین یا امام دیگر متصرف در کون و مکان و 

ی:  گویند آیه ر سخنان و تالیفات خود میمدبر عالم امکان است و دلیلشان چنانکه د

﴿ ُ که اگر معنای آیه والیتی چنین  است در صورتی ]٥٥دة:  [املائ ﴾....إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ
باشد انحصار به مؤمنین ندارد زیرا والی متصرف در کون و مکان والیت بر تمام 
موجودات دارد نه بر طائفۀ خاصی از مؤمنان؟. و اینان ھرگز به شعور خود اجازه 

ُم إِ�ََّما َوِ�ُّ�ُ ﴿اند که بیندیشد که اگر والیت این معنی است چرا خاص مخاطبین  نداده
 ُ است که ھر چه باشد خاص مسلمین است و این ھرگز با معنای والیت تکوینی ﴾ ٱ�َّ

ای شرک محض بلکه  که مدبر امور عالم باشد سازش ندارد. گذشته از آنکه چنین عقیده
باالتر از شرک مشرکین زمان جاھلیت است!. بلکه معنای آیه اگر تعصب و عناد و 

آفتاب روشن و واضح است که مقصود از آن حماقت به یک طرف نھاده شود چون 
دوستی و مودت و محبت و تعاون مؤمنین با یکدیگر است که ھم عقل و وجدان و ھم 

دھد. و این دوستی  سنت بال تغییر جھان و ھم صدھا آیات شریفۀ قرآن بدان گواھی می
لمین کند و مس است که اگر در بین مؤمنین شایع شود دنیا را مبدل به بھشت برین می

که این احمقان مدعی  دھد. اما دوستی آن چنان را در اعلی درجات علیین ارتقاء می
آنند جز عداوت و تفرقه در بین مسلمانان تا حال چه نتیجه و فایده دیگر داشته است و 
یا بعدا خواھد داشت؟! آیا راستی خدای جھان و بعثت پیغمبران و نزول کتب آسمانی 

ای است که  ه آیات فراوان ھدفش ھمین والیت احمقانهبه خصوص قرآن با این ھم
 ».اهللا عام يقول اجلاهلون علواً كبرياً  ىلتعا«اینان مدعی آن ھستند؟ 

از آن جھت که افضل  ÷و آل علی ÷شکی نیست که والیت و دوستی علی
ھاست و اخبار و احادیثی که در این باره از پیغمبر و  ترین والیت مؤمنین ھستند فاضل

صادر شده ھرگاه از دسیسۀ غالیان و دجاالن محفوظ مانده باشد به جای  ‡ ائمه
خود صحیح و درست است. اما چه قدر خوب بود ھر گاه این محبت و دوستی در زمان 

که مسلمًا صدور و  شد چنان گرفت و منشأ عمل می حیات آن بزرگواران صورت می
دوستی و عشق ورزی با اموات تأکید و تواتر آن به ھمین منظور بوده است. وگرنه 

ھای خیالی با محبوبان  گونه دوستی دارای چه خیرات و برکاتی خواھد بود؟ و این
اش مداحی غالیانه و نسبت دادن صفات الوھیت به بندگانی محتاج  خیالی که ثمره
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ای خواھد  است جز شرک و دوری از حقایق و گستاخی به محارم احکام چه نتیجه
ای گرفته است که بعد از این  حس و تاریخ تاکنون از آن چه فایده داشت؟! و تجربه و

ھا آن است که قلوب به محبت  بگیرد؟! شاید گفته شود که نتیجه این دوستی و محبت
آنان اشراب شده و به حقانیت ایشان اطمینان گرفته و در نتیجه پیرو ایشان را که 

چند به صورتی صحیح است  ھمان اجرای احکام الھی است سبب شود. این ادعا ھر
دھد. این  چه در جامعۀ ما مشھود است خالف این منظور نتیجه داده و می لکن آن

مدعی وقتی صحیح بود که مظروف از ظرف عزیزتر باشد و حفظ و احترام ظرف به 
جھت حرمت و عزت مظروف باشد یعنی: دوستی اولیای خدا که ظرف حقایق احکام 

ام و قوانین دین که مظروف است بوده باشد و حال الھی ھستند فرع دوستی احک
اند که به  که قضیه کامًال بر عکس است. چنان در دوستی خیالی ظرف غرقه این

مظروف اعتنایی ندارند و عیان کافی از بیان است محبت امام، فرع دین است، نه دین 
 فرع محبت امام.

مسألۀ شفاعت بود و  سومین بحثی که در این کتاب مورد تحقیق قرار گرفته -۳
دانیم که یکی از علل عمدۀ غرور و عقب ماندگی و گستاخی ارباب فجور بر  چنانکه می

معاصی پروردگار و شانه خالی کردن از زیر مقررات و احکام الھی و از طرف دیگر 
ھا و اعمالی که ھرگز منظور نظر شارع نبوده نه تنھا بدان امر  موجب پیدایش بدعت

ھا مورد نھی و منع او بوده است ھمین شفاعت است مانند  یاری از آننکرده بلکه بس
تعمیر و تجصیص قبور و ساختن ضرایح و مراقد مزین به طال و نقره و جواھرات و 

ھای اختراعی و گنجانیدن کفریات در  تفریط و تضییع اموال بر سر گور مردگان و زیارت
و موقوفات و ساختن دعاھا و نمازھای ھای نامشروع و نذورات  ھا و عزاداری زیارتنامه

مجھول یا عبادات نامشروع و نامعقول به امید شفاعتی خالف دستور و رضای خدا 
است. در حالی که شفاعت به آن کیفیتی که اینان قائلند نه عقل و وجدان بدان گواھی 

کند. آیاتی که در قرآن در خصوص شفاعت  دھد و نه عقل و قرآن آن را تصدیق می می
کردند  است اکثر آن ناظر بر اعتقاد مذھبی است که نظر به انواع ارباب بوده و خیال می

که امور شئون گوناگون جھان خلقت ھر یک به عھدۀ قدرتی جداگانه است. و آن 
ھا که ھر یک در مقام خود خدایی بود: خدای باران، خدای دریا، خدای جنگ،  قدرت

تلطیف عقاید به صورت فرشتگان و صلحا اولیاء خدای قحطی و ارزانی اخیرا در نتیجه 
ای در معبدھا داشتند و تحت سلطنت خدای  در آمده که ھر یک تمثال و مجسمه
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دادند. قرآن مجید واسطه و شفاعت فرشتگان  خدایان امور مربوط به خود را انجام می
ار جھان اذن پروردگه ای ب ھا را وسیله و واسطه را در شئون آفرینش منکر نشد لکن آن

ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِۦ﴿دانست که  ِي �َۡشَفُع ِعنَدهُ ه کسی است کچه «]. ٢٥٥[البقرة:  ﴾َمن َذا ٱ�َّ
 .»ند؟کشگاھش شفاعت یم او در پکبدون ح

پرستانی که قرآن  صورت نپذیرفت زیرا اوال: بت اما شفاعت در آخرت را ھرگز به این
اعتقاد به آخرت و قیامت نداشتند تا اینکه ند اصال ک نفی شفاعت از بتان ایشان می

صورت تشبیه دستگاه  مسألۀ شفاعت در نفی و وجود به میان آید. ثانیًا: شفاعت بدین
آفرینش به دربار سالطین خودکامه و جبار است و آن منافی اعتقاد به پرودگار عالم 

ستغفاری قادر مختار است. بلی شفاعتی که مورد قبول قرآن و عقل و وجدان است ا

لَِمن ﴿برای مؤمنین و مؤمینن برای یکدیگر و فرشتکان برای  صاست که رسول الله 
�ِض ٱِ� 

َ
ای که خداوند متعال بموجب فرمان:  کنند بر حسب اذن و اجازه می ﴾ۡ�

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ﴿ داده است و ھمین شفاعت  ]١٩[حممد:  ﴾َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ

يَۡوَم�ِٖذ ﴿است که قبًال خدا بدان اذن داده و ممکن است در روز قیامت نفع بخشد که: 
ذَِن َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َورَِ�َ َ�ُۥ قَۡوٗ� 

َ
َ�َٰعُة إِ�َّ َمۡن أ چنانکه شرح  .]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩�َّ تَنَفُع ٱلشَّ

 آن گذشت.
ای بدان نشده  ترین اشاره اب آسمانی ما کوچکمسألۀ زیارت قبور بود که در کت -۴

که مورد عمل مسلمین صدر اول است اثری روشن ندارد  صاست و در سنت نبوی 
که  در ابتدای بعثت از این عمل متواتر است. لکن چنان صبلکه نھی رسول الله 

توان گفت: به مصداق کامل آیۀ شریفه  بینیم امروز به صورتی در آمده است که می می

َ�ۡعُبُدوَن َما َ�ۡنِحُتوَن ﴿د: یفرما پرستان می بت که در مذمت است
َ
 ﴾٩٥قَاَل �

 »د؟یپرست د، مییتراش ه میکزی را یا چیگفت: آ) ÷(ابراھیم«یعنی: ] ٩٥[الصافات:
اند و در آن با  ردهکای  چه را با خواب و خیال قبرپنداری امامزاده آن ، اسمی مسلماناِن 

ای اختراع کرده مشغول  ساخته و ضریحی پرداخته و زیارتنامهھوا و خیال خود گنبدی 
داند که از این ناحیه چقدر زیان و ضرر دنیوی و اخروی  اند و خدا می عبادت شده

 دارند.

 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٥٧٦

پنجمین بحث ما در این کتاب وصول به مقصد یعنی معرفی غالیـان و دشـمنان  -۵
را بـرای  آنان ‡اند و ائمه ھا و خرافات شده حقیقی دین بود که موجد این ھمه بدعت

اند چنانکـه فرمودنـد:  دین مبین بدتر از یھود و نصـاری و مجـوس و مشـرکین شـمرده
ــالةَ ال« ــةَ اهللاِ ِ،  احــذروا عــىل شــبابكم الغُ ظَمَ ونَ عَ رُ ــغِّ ــقِ اهللاِ ِ، يُصَ لْ ــالةَ رشُّ خَ ــإنَّ الغُ ُم، ف وهنَ ــدُ سِ فْ يُ

بَــادِ اهللاِ ِ،  ــةَ لِعِ بُوبِيَّ ونَ الرُّ عُ ــدَّ يَ ــوَ ال ــار وَ النَّصَ ــودِ وَ ــنَ اليَهُ ٌّ مِ ــالةَ رشَ اهللاِ ِ إنَّ الغ ينَ ـوَ الــذِ وسِ وَ مجُ

وا كُ َ ی نـورانی  ھای زشت به علت طول مدتی که در چھره ھر چند زدودن این لکه .»أرشْ
اند ممکن است در ابتدا موجب اندک رنجـش و آزار و خـالی مانـدن  مانده شریعت باقی

 تر است. ھا از ھر چه واجب زدودن و بر طرف کردن آن آثاری گردد. لیکن به ھر صورت

�ِيُب ﴿
ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ ِۚ َعلَۡيهِ تََو�َّ  ].٨٨[هود:  ﴾٨٨َوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ بِٱ�َّ

 
  .گیرد صورت می ۱۳۵۹چاپ آن در سال  شمسی و ۱۳۵۱تألیف این رساله در سال 

 إن شاء الله.
 

 قلمداران

 



 

 یادآوری

این کتاب در پنج بحث: علم غیب، والیت، شفاعت، زیارت و ُغالت، تألیف شده که در 
ای به نام (امراء  رد یکی از مدعیان علم و دعوی آیت الله العظمائی که در رساله

] بحث اول آن با تحمل ةبوده نوشتیم. به نام [راه نجات از شر ُغالھستی) نگاشته 
زحمات و خطرات و خساراتی چاپ شد. و بحث شفاعت و معرفی ُغالت آن به صورتی 

گیرد. اما چاپ  شود و در دسترس طالبان قرار می بینید با اضطراب چاپ می که می
زیرا در جامعه  شاید ھرگز نیابیم! ایم و بحث والیت و زیارت آن را تا اکنون توفیق نیافته

گونه تحقیقات را داشته  بینم که استعداد پذیرش این خود آن وسعت و بینش را نمی
باشد. بدیھی است ما در ابتدای کار خود به وسعت بینش و استعداد پذیرش جامعۀ 

چه در مدت عمر طوالنی خود بدست آوردیم  خود بیش از این امیدوار بودیم اما آن
توان گفت: تمام جوامع بشری در مسألۀ دین و  دیم که نه تنھا ملت ما بلکه میفھمی

اعتقاد تابع و مقلد پدر و مادر و محیط خودند و پیروان عقل و منطق و تابعان برھان و 
 دلیل در این مسأله بسیار کم ھستند. و ھم چنانکه قرآن مجید به کرات یادآور است:

يۡهِ ﴿ ھر گروھی بدانچه در « ]٣٢: الرومو ٥٣: [املؤمنون ﴾٥٣ۡم فَرُِحوَن ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
. افراد برای تحقیق و تحکیم عقاید دینی خود حتی به قدر »نزدشان است دلخوشند

شوند!  اطمینان به صحت ارزش یک اسکناس پنج تومانی زحمت تحقیق را متحمل نمی
ندارد بلکه حتی االمکان با آن ھا ارزشی  پس این قبیل تألیفات نه تنھا در نزد آن

که کردند! مثال در جامعۀ ما امام و گاه پیغمبری  کنند، چنان خصومت و کار شکنی می
کان باشد، در را قبول دارند که عالم به غیب و متصرف در کون و مکان و مدبر عالم ام

نان باعث به آسمان بپرد!. و معتقدند که دوستی خیالی آ گھواره از در به در و با قنداق
نجات و رفع درجات گشته و شفاعت آنان که به وسیلۀ چنین والیت و یا زیارت قبور 

که   آنان تحصیل شده موجب سعادت دارین و فوز نشأتین گردد. اما پیغمبر یا امامی
چون دیگر مردمان دچار عوارض بشری است و امتیاز آنان فقط گرفتن وحی و الھام و 



 ی راه نجات از شر غالت سلسله  ٥٧٨

که چنین  دق کالم اینان تبعیت آنان را عار دانند. در حالیابالغ آن به مردم است و ص
اعتقادی به قضاوت عقل و وجدان و حکم قرآن باطل و موجب خسران دو جھان است، 

بدان صفات بر خالف عدل خالق تمام موجودات  زیرا پیروی چنان پیغمبر و امامی 
گام باشد و  ش و ھمدو است. آن پیغمبر و امام قابل تبعیت است که با افراد بشر ھم

امتیازش فقط وحی و الھام و صدق کالم از خدای عالم است. اما مستکبران و جاھالن 
دانند که ھوا و ھوس حقیقت نیست و خصومت با آن  از چنین حقیقتی گریزانند و نمی

 غلط است.
چه در توان داشتیم به مدد عقل و قرآن در اختیار جویندگان گذاشتیم  باری ما آن

ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ َمآ َءاتَٮَٰهاَ� يُ ﴿ ]  زانیس را جز به [مکچ یخداوند ھ« .]٧[الطالق:  ﴾َ�ّلُِف ٱ�َّ
 .»ندک ّلف نمیکچه به او داده است م آن

 گـــر نیابـــد بگـــوش رغبـــت کـــس
 

ـــس  ـــد ب ـــالغ باش ـــوالن ب ـــر رس  ب
 

 
 .نيالـمواحلمد هللا رب الع

 
 حیدر علی قلمداران

 از خواننده التماس دعا دارم
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نیهای موحد مجموعه کتاب ۀکیدچ
مراه با اين كتاب چاپ شده استهكه 





سوانح ايام
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و ي زندگينامه
ز اهميت است كهاصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا ومذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و

ايران شرح و ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

عالوه بر اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است،» سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيالت ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با ها و صحبت كتاب آمده است. شرح مالقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خمينياز جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت
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عرض اخبار اصول  بر قرآن و عقول
  د ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم سي

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن، »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ست اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت واز منابع د

تدوين احاديث ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس

اند، بساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين نا دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، سنت
سازد. اين اثر، در ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پااليش و تنقيح باقر بهبودي، يكي از مهممحمد  »صحيح كافي«كنار 
اصول كافي كليني است.
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تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

آن با ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و ها و حقايق اسالم اختصاص دارد. ارزش

و رد اين حديث آغاز» من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي نقد قاعده
هاي او را از تأليف كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

ه و دعاهايياين كتاب را بررسي نمود ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل، را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير داليل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب

ستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموسپردازد و از دعاي مشلول، ي مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام
كتاب نيز ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و بخشبررسي 
هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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بررسي علمي در اخبار مهدي
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

دوازدهمين امام -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
گيري كوشد تا با بهره آنها. نويسنده در اين اثر مي و بررسي صحت و سقم  -شيعيان

شيعه، اصالت وجود امام زمان ي هاي تاريخي و روايات ائمه از آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران ي را بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

تواي كتاب ومؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند در مورد مح
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات

فصل ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي شيعي درباره
كه رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي بعد را به مسئله

هد داد. وي بالفاصله پس از نقل هرشيعيان معتقدند پس از ظهور مهدي رخ خوا
و صروايت، ضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اهل بيت به اثبات مي
دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي كه مدعيان وجود مهدي به وي نسبت مي

كند. او در ادامه، به احاديث از مرگ او اختصاص دارد نقل مي حوادث پس
ترين اخبار و روايات در مورد پردازد. از آنجا كه مهم اهل سنت در مورد مهدي مي

مهدي، در بحار االنوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب
كرده و سقم و ضعفمختلف بحار را بررسي و تك تك روايات آن را موشكافي 

رساند. آنها را به اثبات مي
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خرافات وفور در زيارات قبور
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين ي ديدگاه اسالم و قرآن را درباره
رواح انبيا وشود كه ا چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش عقلي مي

شوند. نويسنده روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي اوليا پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت ضمن پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه ي گنبد و بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان فصل ي دامهكند. در ا رسيده است، نقل مي

بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصزيارت پيامبر اكرم ي درباره

اند مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها نقل كرده
پردازد. سپس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد، مي

اووس، جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّهصفوان، ابن ط
سازد. در پايان، مضرات و هاي آنها را با عقل و دين، برجسته مي قرار داده و تناقض

زيارت در ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي مفاسد ديني و اجتماعي
شيعه شيوع يافته است. ي جامعه
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)ي نصوص امامتبررس(شاهراه اتحاد 
  قلمداران بل يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي ي روايات) درباره

نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، آن دسته از ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و امامت مي ي يات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسلهآ

شيعه را از ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم
لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و

دهد) مفهوم و مصداق هر يك را تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم اين روايات را 
هاي اصلي اختالف و جدايي امت كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه تبيين مي

هاي آن را مورد بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي اسالم از يكديگر، ماجراي سقيفه
بمداقه قرار داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با ابوبكر صديق 

كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و و روايات شيعه را در اين موضوع، نقل مي
ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه حقيقت آن مورد بحث قرار مي

مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم ي از ايراد خطبه صپيامبر خدا
طبرسي نقل» احتجاج«يفه را به روايت كتاب است. نويسنده در فصل آتي، ماجراي سق

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و دهد كه حب و بغض كرده و نشان مي
هاي دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل نادرست جلوه مي

كند. بيان كنند، به دقت تحليل و بررسي مي خود در بحث امامت بدان استناد مي
ي شيعه درباره ي هاي قيامِ سادات علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه انگيزه

امامت ي اي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره خالفت و داليل تاريخي
هاي متعدد شيعه را كه پس هستند، موضوع فصل بعدي كتاب است. او در پايان، فرقه

دهد. ي كرده و اعتقاداتشان را شرح مياز هر يك از ائمه سر بر آوردند، معرف
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ةراه نجات از شر غال
قلمداران بل يدرح 

در بين شيعيان ةترين خرافات و غُلو غُال اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد مي اختصاص صرف آن به خداوند متعال آغاز
محمد تقي شوشتري» صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي مبحثكند.  استناد مي
واليت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن ي شيعيان درباره

شود. بحث در حقيقت ن، به عنوان داليل رد اين باور، نقل ميو گفتار خود آنا
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و شفاعت، موضوعي است كه در ادامه مي
گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و منظور قرآن از آن، به روشني تبيين مي
رافه در مذهبگردد. چگونگي نشر اين خ تأثير آن بر باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است.ةتشيع و سير تاريخي كتب و باورهاي غال

فصل بعدي كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در
كند كه در نفي زيارت اي را بيان مي اين فصل، نويسنده ابتدا داليل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه ي مهو ائ صقبور از جانب رسول اكرم
شمارد كه اي را برمي شيعيان به زيارت و داليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

موجب شيوع اين خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث
زيارت با قرآن و بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين

ي غلو و آفات و خبائث اياني كتاب، نگاهي است كلي به پديدهفصل است. بخش پ
اجتماعي و ديني آن.
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خمس
قلمداران بل يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع ي ترين اثر مستقل در زمينه كه جامع دهد. اين كتاب، مي
خمس به ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از
ممرّي آن را«وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي  دقيق و موشكافانه».  اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
 خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسالم
كند و اب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نويسنده، كت شرح مي

پردازد كه اسالمي، به رواياتي مي ي ضمن بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن و اهل بيت وي نموده صآن را محدود و منحصر به رسول اهللا

بيان موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي آن آمده
آن با قرآن كريم و سنت ي است، به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس، كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي در نهايت ثابت مي

تحليل و در پايان، شيعه نقل و ي اخبار بخششِ خمس به شيعيان را از جانب ائمه
كند. آنگاه، فتاواي موارد مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
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كند؛ كساني خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه
همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق،

ق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني،شيخ طوسي، مقدس اردبيلي، محق
الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر

(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح
هاي مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه

كند. بخش پاياني كتاب، ن مورد، در آثارشان به تفكيك بيان ميآنان را در اي
هايي است كه ناصر مكارم شيرازي، هاي نويسنده به رديه مجموعه پاسخ

اند و در رضا استادي اصفهاني و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته
ويراست جديد به آن اضافه شده است.



حالتيجواب يك دهاتي به آقاي م
قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر«ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به» شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

اي نوشته است كه دهد. محالتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«با عنوان  سيد ابوالفضل برقعي

كرده بود. از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با
هاي برقعي نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

، داستان غدير ودهد. وي در آغاز خود را به سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
توان از كند كه بنابر آنها نمي آنچه را كه در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

را نمود. اين داليل، سبرداشت خالفت و جانشيني علي ص رسول اكرم ي خطبه
شوند. در ادامه و در عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي به چهار دسته

غدير پرداخته و با ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«بحثي مبسوط با عنوان 
استناد به منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه،

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه هاي آن را به اثبات مي جعلي بودن بسياري از بخش
كشد. شود، خط بطالن مي از آن استنتاج مي
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از قرآن تابشي
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلدآترجمه و تفسير قر
به دور از ،بخش آن كتاب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

و دراي است. وي در جلد نخست كتاب  هاي فرقه تعصبات مذهبي و جهت گيري
اي مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي مقدمه
ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي ي مهم درباره

شناختي نسبي پيدا كند؛ از ،ناآشنا نسبت به مفاهيم تخصصي و اصطالحات قرآني
هاي مختلف، انگيزه و چگونگي ائتكتابت قرآن، قر ي جمله مباحثي همچون: شيوه

، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجازستدوين قرآن در زمان حضرت عثمان
وي در ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه قرآن و انواع آن، ويژگي

اي است كه از پرداختن به اصطالحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب تفسير، به گونه
ي ه، خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائهكرده و در نتيج

اي روان از آيه، معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و ترجمه
باشد بيان كرده و خواننده را ياري نظاير چندگانه است و يا نيازمند تعريف مي

تفسير ،لد نخست كتابيابد. جدررساند تا پيام اصلي هر آيه را به درستي  مي
ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم سوره

يس تا ناس اختصاص دارد. ي به تفسير سوره ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم
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مراجعاتنقد 
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

است. »المراجعات«الدين در كتاب  شرف نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين
هاي اهل سنت تأليف شده و كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم مي تشيع آغاز
آنگاه نگرش باطنيه را نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين نگرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي
پردازد و با استناد و اشاره به مي كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي

كند. شأن نزول و روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

.است كه در پايان به آن پرداخته شده است
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ابي نوچگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخ
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماال تحج

و شرح علل -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي پيش

قم بوده است، ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طالب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت هايي كه وي را از انديشه گيزهان

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در .سازد نقاط اختالف آنان با شيعيان آشنا مي

هايش با علماي سني، و محاجه زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات
اهل سنت است؛ لذا اين ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس ،وي در آغاز .است

در .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي حوزهچرايي و چگونگي حضورش در 
رهبر معنوي و عقيدتي اهل(فصل بعد، از سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا 

.دهد ميرا شرح مالقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي )سنت منطقه
وي ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر حج و بازديد از سليمانيه سفر

فصل پاياني، شرح تحوالت .كتاب آمده است ي گذاشتند، مطالبي است كه در ادامه
هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطالعات با وي دروني عميق نويسنده، دستگيري

هاي شديد و وحشتناكي در زندان را برايش به همراه داشته باشد كه شكنجه مي
به قلم ي زندگي رادمهر است،كه شرح واپسين روزها بخش پاياني كتاب، .است

در اثر عوارض جسمي ناشي از ،ي كتاب شخص ديگري است؛ زيرا نويسنده
.در گذشته است ،شكنجه توسط مأموران اطالعات

12



كليد فهم قرآن
  سنل يعترش 

هاي تدبر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است. بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را ه همگاني بودن پيام اسالم و درسي كتاب با اشاره ب نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه كتابي مي
كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآن را بيان نمايد. بدين خاصي نيست و مي

ست معرفيضروري ا اي را كه براي درك آيات قرآن منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن، هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. درأمحكم و متشابه، تفسير به ر

هاي كتاب، به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در فصل ي ادامه
هاي دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه رآن توضيح ميمورد فواتح سور و امثال ق

هاي ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدالل قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم و تفسير قرآن، فكري

امونگيرد. بحث پير موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است.
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دعا
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها بررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي و چگونگي تمييز آن
ترين از مهم از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي

شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان ي كتب ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه كند. او مي مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند دعاهايِ خود ساخته و گمراه
كند سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي داشت. وي برخي از شبهات و

گويد. و مستنداً به آنها پاسخ مي
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رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىممرتجم: 

ت. كتابتأليف محمد بن عثمان ذهبي اس» المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کالم «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل ي ي تحرير درآورده است. شيوه باطل تشيع، به رشته
امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم
،صپس از رحلت پيامبر هاي عالمه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدالل

ه و در هربراي خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرد سسزاوارتر بودن علي
دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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تطهير  ي تأملي در آيه
 یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

تطهير و بررسي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و ي شرح و تفسير آيه
ياتي كه در عقايد شيعي براي عصمتترين آ پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

باشد كه به احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به» تطهير ي آيه«

هاي خود، آيات صدر و ذيلِ نزول اين آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي فوق را به دقت بررسي مي ي آيه

هايي سازد و با استدالل آيات را در بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
كشد. باره، خط بطالن مي موجز و منطقي، بر مدعاي شيعيان در اين
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تضاد در عقيده
 یحممد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به صپس از رحلت پيامبر بررسي تاريخي وقايع
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت شاول مسلمين ي خالفت سه خليفه

به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شناخت صحيح
از صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم داليلي را برمي ،آنان است. وي در آغاز

پردازد انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه اختصاص دارد. او ويژگي شكه به قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي گروه دسته 13خداوند در توصيف ياران حقيقي پيامبرش بيان كرده است، در 
عد، منافقين را معرفي و صفاتشان را بادهد. در فصل ب كرده و به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه، گيري از آيات قرآن كريم بازگو مي بهره
افك و رفتار ي هاي آنان، تحليل واقعه دوستداران اهل بيت پيامبر و ويژگي

در قبال دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته صپيامبر
ده است.ش
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توحيد عبادت
 سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز شرك
كند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و مي

هاي دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه ح ميخاص را شر
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است، آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك شمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر تقسيم مي برمي

توسل به غير خدا، ريا وبرد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا،  را نام مي
گردد. در بخش شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي و ائمه را به عنوان نمونه صو سپس، زيارت قبور بزرگان ديني، پيامبر

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و اشت، تحليل ميآميز اين سوء برد شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص اجتماعيِ پيدايش بت

دارد.
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خالفت و امامت
 قلمداران بل يدرح

امامت ائمه و خالفت ي اعتقادات شيعه درباره ي هاي بنيادين درباره طرح پرسش
بر اسالم است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آياتبزرگوار پيام ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمندصنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم
امر خالفت و امامت مطرح كرده و شيعيان را به ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

ي بحث درباره كند. وي در آغاز كتاب، به تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها، انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ادامه، به موضوعِ ذكر نام ائمه

رساند. رستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات ميمورد ادعاي شيعيان، ناد
پردازد. در اين بخش، شيعه مي ي خطاييِ ائمه بخش پاياني كتاب، به عصمت و بي

ي هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از خود ائمه درباره نويسنده پس از استدالل
كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي عدم مصونيت
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ميعقيده اسال
آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه
ي است. مترجم در خالل مقدمه -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

اپرستانبا يكت -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
اصلي ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد
است. -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –هاي محمد بن عبدالوهاب  و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت اني مسلمان آزادهتوحيدي و ايم ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

كند. كتاب حاضر، گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مياز هر
نخست، ي االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دينصمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
در جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در

هاي تمييز حق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و دوم، مالك ي رساله
هاي توحيديِ ين و مشركين بر اسالم و انديشهسوم، شبهاتي را كه مغرض ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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