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 مقدمۀ ناشر

 ي گمنام نابغه ،حیدر علی قلمداران
و  ،شاید کمتر کسانی باشند که بدانند روزي تمام ملت ایران کنونی اهل سنت بوده است

ي جانفـداي آن   هو صـحاب  صاهل سنت یعنـی دوسـتداران واقعـی اهـل بیـت پیـامبر       
پـس اهـل سـنت واقعـی بـا       ،نـد نگر مـی که با چشم حقیقت به دین و زندگی  ،حضرت

مشکل فقط در افـراط   ،کند میهیچ فرقی ن سو  ؛ي واقعی یعنی دوستدار علی هشیع
ـ  ،و تفریط است ـ  ،ه سـنیت ـحقایق را وارونه جلوه دادن نه شیعیت است و ن ي  ـهصحاب

ي درجـه یـک    هدن و یاران و همسـران و خـانواد  را ملعون خوان صداکار رسول اهللاـف
را لعنت و نفرین کردن نه تنها پیروي از علی نیست بلکـه دشـمنی بـا     صپیامبر گرامی

نـه تنهـا    صي اهـل بیـت پیـامبر    هو غلو و افراط دربار ،علی و پیامبر و دین علی است
 محبت با پیامبر و اهل بیت حضرتش نیست که دشمنی با آنان است.

و دانشمندانی هسـتند کـه حاضـر بـه      ءي کنونی ایران علما هز نیز در جامعآري امرو
ي کنـونی ایـران نیسـتند بلکـه بـا حـس        هتقلید کورکورانه از خرافات موجود در جامعـ 

حقیقت جویی در تالش حق مخلصانه گام بر می دارند و آنچه از قرآن و سـنت واقعـی   
 دل می پذیرند. برایشان حق بنماید بدور از تعصب آن را با جان و

اما متأسفانه کمتر کسانی در ایران بزرگ با علمـاء و دانشـمندانی همچـون آیـت اهللا     
و عالمه اسـماعیل   ،شریعت سنگلچی و آیت اهللا العظمی سید رضا بن ابوالفضل البرقعی

ودکترمرتضـی راد مهـر و    ،آل اسحاق و استاد حیدر علی قلمداران و دکتر علی مظفریان
دهها عالم و دانشمند دیگري آشنا هستند که مذهب پدري را با تشخیص دقیق رها کرده 

اند امـا   هگرچه شخصیتهاي مذکور همگی به رحمت خدا رفت ،ندا هومکتب حق را برگزید
اینک بـه   ،آثار گرانبهایشان نشان دهنده و معرف شخصیتهاي واالي این بزرگواران است
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نشر یک اثر گران سنگ استاد حیدر علی قلمداران شما را بـا چهـره ایـن مـرد      مناسبت
کنـیم البتـه    مـی متفکر و اسالم شناس بی نظیـر ایـران زمـین آشـنا      و ،دانشمند مجاهد و

طلبـیم کـه    مـی پیشاپیش از خانواده و شاگردان و دوستداران این استاد بزرگوار پـوزش  
چنانچه نقص و اشتباهی مالحظه فرمودند ما  اطالعات ما جسته گریخته و پراکنده است

 را ببخشند.
خورشیدي در روستاي دیزیجان  1292حیدر علی قلمداران فرزند اسماعیل در سال 

اي کشـاورز و نسـبتاً    هاراك از توابع شهرستان قم در خانواد -کیلو متري جاده قم 55در 
 و بـه علـت فقـر و    ،در پنج سالگی مـادرش را از دسـت داد   ،فقیر چشم به جهان گشود

عاجز ماندن از پرداخت حتی دو قران پول مکتب خانه روستا از حضور در کالس درس 
 ،داد مـی ایستاد و مخفیانه به درس پیرزن گوش  فقط پشت در می ،زن آخوند محروم بود

هـا از آن عـاجز مانـده بودنـد      هي پرسشهاي پیرزن که بچ هباري بدلیل پاسخ دادن به هم
 انی در کالس شرکت کند.اجازه یافت مج

ي حمام به  هبه علت نداشتن قلم و کاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن از دود
 کرد. جاي مرکب و از کاغذهاي اضافی ریخته به جاي دفتر استفاده می

پدر وي مردي خشن و  ،حیدر علی در سن پانزده سالگی پدرش را نیز از دست داد
وي بود حیدر علی در سـن بیسـت و هفـت سـالگی     تند مزاج و مخالف درس خواندن 

ي  هي فرهنگ قم در آمد از آن پس که دائر هازدواج کرد و در سی سالگی به خدمت ادار
تحقیقات و مطالعات وي گسترش یافته و قلمش از مهارت خـوبی بهـره یافتـه بـود در     

له یغما نیز نوشت مج در تهران مقاله می ،هاي استوار و سرچشمه در قم و وظیفه هروزنام
کرد وهمچنین مقاالت فقهـی و ارزشـمندي در    میمقاالت و اشعار زیباي استاد را چاپ 

ي وزین حکمت که آیت اهللا طالقانی و مهنـدس مهـدي بازرگـان نیـز در آن قلـم       همجل
 رسید. میزدند هم به چاپ  می

شـد  ي منتشر ا هي فرهنگ به چاپ رسید مقال هي که از سوي ادارا هباري در یک مجل
ـ      در رد آن اي  بنـده ي قـاطع وکو ا هکه به حجاب اسالمی اهانـت کـرده بـود اسـتاد جوابی
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 ،ي استوار به چاپ رساند این اقدام از سوي یک شخصیت فرهنگـی  هنگاشت و در مجل
حضار از اسـتاد   و در یک جلسه عمومی در برابر ،خشم رئیس فرهنگ قم را برانگیخت
گوید: من نیز اجازه خواستم و پشـت   مید و استاد انتقاد کرد و تهدید به اخراج وي نمو
سخنان پوچ و تهدیدات پوشالی وي را در برابـر   ،تریبون رفتم و با کمال صراحت لهجه

هللا هیچ اتفـاقی بـرایم    پس از سخنان من جلسه به هم خورد و الحمد ،حضار پاسخ دادم
 نیفتاد و رئیس فرهنگ پس از مدتی منتقل شد.

ت انتقال رئیس فرهنگ قم اقدام یکی از روحـانیون معـروف قـم    فرمود: عل میاستاد 
 ،ي اداره فرهنـگ  هایشـان بعـد از قضـی    ،دادند میبود که در آن وقت در قم درس اخالق 

کسی را به منزل ما فرستاد که با شما کار دارم وقتی نزد ایشـان رفـتم موضـوع را جویـا     
گذارم  میتواند بکند من ن میطی نو پس از تعریف ماجرا گفتند ابدا نترس هیچ غل ،شدند

این مردك در این شهر بماند اگر باز هم چیزي گفت جوابش را بدهیـد مـن در جـواب    
گفتم: آقا پیش از اینکه شما حمایت کنید من جوابش را دادم چه رسد از ایـن پـس کـه    

 دهید! میشما هم وعده حمایت 

 آشنایی قلمداران باشخصیتهاي معاصر
 ،از علمـاي مجاهـد و مبـارز مقـیم عـراق      "الصـی عالمه شیخ محمد خ " -1

شـروع شـد و بـا     " المعـارف المحمديـه"ي کتاب  آشنایی استاد با عالمه خالصی با ترجمه
 و آثـار  و کتاب سه جلدي إحیاء الشریعه »اإلسالم سبيل السعاده والسـالم«ي کتاب  ترجمه

دنبال آورد البته آقاي  هاي بعدي و مکاتبات علمی را بهو دیدار ،دیگر عالمه ادامه یافت
خالصی مدتی بعد تحت تأثیر افکار روشنگرانه مرحوم قلمداران قرار گرفت وعالئم این 

اي کـه   همچنـین از تقـریظ یـا مقدمـه     ،اش مشهود است يتغییرات فکري او در آثار بعد
عالمه خالصی بر کتاب ارمغان آسـمان اسـتاد نوشـت ایـن تـأثر مشـهود اسـت ایشـان         

 نویسد: می
نی مانند اسـتاد حیـدر علـی قلمـداران در عصـر غفلـت و تجاهـل مسـلمین و         جوا

بـرد و مـا بـین     میفراموشی تعالیم اسالمی بلکه در عصر جاهلیت پی به حقایق اسالمی 
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باکمـال شـجاعت و دلیـري منتشـر      ،این حقایق را بدون ترس و هـراس  ،جاهالن معاند
 ؟توان نمود مینماید چگونه اداي حق این نعمت را  می

هاي عراق به ویژه کربال نمود عالوه بر عالمه شهر استاد قلمداران در سفرهایی که به
" الهيئـه الدین شهرستانی مؤلـف کتـاب   المه کاشف الغطاء و عالمه سید هبهخالصی با ع

وي عالوه بر مکاتبات بی شماري کـه بـا عالمـه     ،نیز مالقات و آشنایی داشت واإلسـالم"
 مسائل کالمی به وسیله نامه مباحثه کرد.ي  درباهخالصی داشت با عالمه شهرستانی هم 

 مهندس مهدي بازرگان:  -2
یـک  «اش با آقاي بازرگان این گونه بـود:   یکند نحوه آشنای میآنگونه که خود استاد نقل 

م در کنار جاده منتظـر اتوبـوس ایسـتاده و مشـغول     روز که براي مراجعت از روستا به ق
مطالعه بودم متوجه شدم یک اتومبیل شخصی که چند مسافر داشت بـه عقـب برگشـت    
جلو بنده که رسید: آقایان تعارف کردند که سوار شوم در مسیر راه فهمیدم کـه یکـی از   

 1331یـا  1330سـال  [سرنشینان آقاي مهندس مهدي بازرگان است کـه گویـا آن موقـع    
گشـتند   مـی لیت صنعت نفت ایران را به عهده داشتند و از آبـادان بـر   ؤومس ]یديخورش

آقاي بازرگان به بنده گفتند: براي من بسیار جالـب بـود کـه دیـدم شخصـی در حـوالی       
مـودت را در   این اتفاق بـذر دوسـتی و  » روستا کنار جاده ایستاده غرق در مطالعه است

ولوژي ئتا جایی که مهندس بازرگان در کتاب بعثت و ایـد میان ما پاشید و بارور ساخت 
» ارمغـان آسـمان  «وکتـاب   ،استاد استفاده فراوان نمود» حکومت در اسالم«خود ازکتاب 

استاد قلمداران نیز که قبال چاپ شده بود مورد توجـه و پسـند مهنـدس بازرگـان واقـع      
 گردیده و براي دکتر علی شریعتی وصف آنرا گفته بود.

مهدي بازرگان پس از آزاد شدن از زندان چهار مرتبه براي دیـدار بـا آقـاي    مهندس 
 حیدر علی قلمداران به قم آمدند.

را دیده بود و پس از شنیدن وصـف  » ارمغان الهی«کتاب  دکتر علی شریعتی -3
کتاب آرمغان آسمان استاد قلمـداران از زبـان دانشـمندان و دانشـجویان روشـنفکر      
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همین امر باعث شد  ،بیشتر جذب افکار استاد گردید ،بازرگان دانشگاه بویژه مهندس
نامه اي در این خصوص از پاریس بـراي  یدي خورش 1342که دکتر در آذر ماه سال 
 استاد قلمداران بنویسد. 

بعدها که دکتر شریعتی به ایران بازگشت به یکی ازدوستان خود آقاي دکتر اخـروي  
گفتـه بـود کـه قلمـداران سـهم بزرگـی در جهـت        که با استاد قلمداران آشنایی داشـت  

توانید ترتیـب ایـن دیـدار را     میبخشیدن به افکار من دارد و مشتاق دیدار او هستم اگر 
 بدهید اما متأسفانه این دیدار عملی نشد و دکتر شریعتی چشم از این دنیا فرو بستند.

اسـتاد   پنهـان بـه  اي  عالقـه : نیز از اشخاصی بـود کـه   استاد مرتضی مطهري -4
قلمداران داشت ولی از بیم سرزنش دیگران این عالقـه اش را علنـی نکـرد و طبـق     
اظهار آقاي قلمداران در یک مالقات خیابانی باري به وي گفته بـود: کتـاب ارمغـان    

 آسمان شما را خواندم بسیار خوب بود.

 جریان ترور و دیگر حوادث ناگوار زندگی استاد قلمداران
نه کتاب شاهراه اتحاد (بررسـی نصـوص امامـت) و کمـی پـیش از      پس از انتشار مخفیا

پیروزي انقالب یکی از آیات عظام قم به نام شیخ مرتضی حائري فرزند آیـت اهللا شـیخ   
عبد الکریم حائري مؤسس حوزه ي علمیه ي قم بواسطه ي شخصی از آقاي قلمـداران  

ن به خانه آقـاي حـائري   خواست که به منزل ایشان برود فرداي آن روز که آقاي قلمدارا
رفته بود ایشان به استاد گفته بود: آیا کتاب نصوص امامت را شـما نوشـته ایـد؟ اسـتاد     

خورد!  میگویم من ننوشته ام اما در کتاب که اسم بنده به چشم ن میدهد: بنده ن میپاسخ 
 آقاي حائري گفتند: ممکن است شما را به سبب تألیف این کتاب به قتل برسانند! آقـاي 
قلمداران فرمود: چه سعادتی باالتر از این که انسان به خاطر عقیده اش کشته شود سپس 

توانید همه را جمع آوري نمـوده و در خـاك دفـن کنیـد یـا       میآقاي حائري گفتند: اگر 
شـما همـه را    ،فرد دیگري چاپ کرده ،بسوزانید! ایشان پاسخ داد: در اختیار بنده نیست
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گري در این  یهمه کتاب کمونیستی و تبلیغ بهائ ! از طرفی اینخریداري کنید و بسوزانید
 ؟!کنید نمیشود چرا شما در باره ي آنها اقدامی  میکشور چاپ و منتشر 

خورشیدي شب بیسـتم   1358پس از گذشت چند ماه از پیروزي انقالب در تابستان 
هجري قمري که استاد قلمداران طبق عادت هر سـال تابسـتان را در    1399رمضان سال 

ذراند جوان مزدوري که از جانب کوردالن متعصب تحریـک و مسـلح شـده    گ میروستا 
 ،الت خـواب تـرور کـرده و گریخـت    بود نیمه شب وارد خانه ي استاد شد و او رادر ح

لیکن علی رغم فاصله بسیار کم گلوله فقط پوست گردن ایشان را زخمی کرد و در کف 
 اتاق فرو رفت.

طبق اظهاراتی که از خود استاد نقل شده روز قبل از حادثه جوانی از قم نزد او آمده 
سؤاالتی کـرده بـود!    عقاید و نظریات ایشان و نیز درباره ي کتاباي  پارهبود و در مورد 

 بدون شک نوشتن کتاب خمس و شاهراه اتحاد انگیزه ي قوي این ترور بوده است.
در هر صورت مشیت و تقدیر الهی مرگ استاد قلمداران را اقتضا نکرده بود! با ایـن  

 .داد میوجود استاد رفت و آمدش به روستا و فعالیتش را ادامه 
ه سه یا چهار نفر با یک اتومبیـل شـب بیسـتم    تفصیل جریان ترور از این قرار بود ک

دارند  میي فرار نگه  هرمضان وارد روستا شده اتومبیل را روي پل رودخانه روشن و آماد
ي منـزل شـده و البـالي     دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسته شدن در خانه وارد باغچه

بندنـد امـا بـا     میخانه را چندین بار فرزندان استاد در  ،کنند میدرختان کنار دیوار کمین 
شوند مسـلما یکـی از    میبینند مجدداً باز شده ولی هرگز متوجه قضیه ن میکمال تعجب 

هاي شـب کـه اطمینـان     آن دو نفر مأمور بوده که در خانه را براي فرار باز نگه دارد نیمه
اب ي کمري وارد اتاق خو ند فرد ضارب با چراغ قوه و اسلحها هکنند همه بخواب رفت می

برد و در رختخواب نشسته  ایشان که از ترس و دلهره خوابش نمیهمسر  ،شود میاستاد 
زند فرد تروریست که وضـع   میلذا با اسم او را صدا  ،پسرش علی استکند  میبود فکر 

رود وشلیک کرده و پـا بـه    میبیند با عجله اسلحه را به طرف استاد نشانه  میرا اینگونه 
ها  بچه کشید و میستاد که زبانش از ترس بند آمده بود فقط فریاد همسرا ،گذارد میفرار 
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کشیدند حـاجی آقـا را    مینیز که با صداي گوله ازخواب پریده بودند وحشت زده فریاد 
کشتند مردم روستا سراسیمه بیرون آمده و استاد راکه خون از گردنش جاري بود به کنار 

آمـد بـه    مـی ي یکی از اهالی روسـتا کـه بـا اتومبیـل از قـم       هرسانند و به وسیل میجاده 
رسانند چند روز بعد جوانی که ظاهرا طلبـه بـود بـه منـزل اسـتاد       میبیمارستان کامکار 

بینـد کـه    مـی و کند  میمراجعه کرد وسراغ وي راگرفت پسر آقاي قلمداران او را تعقیب 
 ردید.گ هاي علمیه در محله یخچال قاضی شهر قم هوارد یکی ازحوز

 1360حادثه تلخ دیگر در زندگی استاد وفات ناگهانی یکی از پسرانش در سـال   -2
خورشیدي بود که منجر به تألم روحی عمیق وي گردید پس از این حادثه سکته مغـزي  
آن مرحوم او را از فعالیت هاي قلمی وتحرك جسمی محروم ساخت ودیگـر نتوانسـت   

 ه را حتی االمکان رها نساخت.کار تألیف را ادامه دهد لیکن مطالع
ي تلخ زندگی استاد قلمداران زندانی کردن او در زنـدان سـاحل قـم     هدیگر واقع -3

ي مغزي پی در  هروزي که من در اثر دو سکت« فرمود: میبود ازخود استاد شنیده شده که 
ده پی روي تخت خوابیده بودم دو نفر از طرف دادگاه انقالب قم به منزل ما آمدند و بنـ 

حتـی   را به جرم واهی ضدیت با انقالب اسالمی با مقداري از کتابهایم با خود بردنـد و 
اجازه ندادند داروهاي خود را بردارم این در شرایطی بود که بنده اصال قـادر بـه کنتـرل    
ادرارم نبودم و براي مواقع ضروري دستگاه مخصوص به همـراه داشـتم سـپس مـرا بـه      

د و در حالی که فقط یک پتوي زیر انـداز در سـلول داشـتم    زندان ساحل قم منتقل کردن
چسبیدم و شام هم بـه   میي سلول تا صبح از سرما به دیوار  هبه علت شکسته بودن شیش

من نرسید زیرا سایر زندانیان چپاول کردند فقط یکی از زندانیان از سهم غذاي خـودش  
 مجبوراً نیت روزه کردم. مقداري به من داد صبح هم اوضاع به همین منوال بود لذا 

البته فرزندانم جریان دستگیري و زندانی شدنم رابه منزل آیـت اهللا منتظـري کـه آن    
زمان قائم مقام رهبري بود اطالع دادند (قابل ذکر است که آیـت اهللا منتظـري بـا اسـتاد     

ي قـاي منتظـر  فرمود: آ میقلمداران دوستی دیرینه داشتند و از زبان استاد شنیده شده که 
ند) یک وقت دیدم چند داد میمرا در نجف آباد اصفهان درس  کتاب حکومت در اسالم
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نفر پاسدار با دست پاچگی توأم با احترام و عذرخواهی صبح همـان روز مـرا از زنـدان    
م اطالع داده برایم لباس بیاورند سپس با گـرو گـرفتن سـند    ا هبیرون آوردند و به خانواد
 کردند.مالکیت منزل بنده را آزاد 

حاال تصور کنید که استاد قلمداران عالوه بـر لطـف وعنایـت خداونـد متعـال اگـر       
داشت و از ایشان حمایت  میشخصیتی مانند آیت اهللا منتظري با ایشان رابطه ي دوستی ن

الزم به یاد آوري است که اداره اطالعات قـم درسـال    ،آمد میکرد چه بر سر ایشان  مین
کـه  » مجاهدتهاي خاموش«نمایشگاهی در گلزار شهداي این شهر برپا کرد به نام  1374

چند اثر استاد قلمداران را به عنوان افکار و عقاید انحرافی به نمایش گذاشته بودند کمـا  
 خورد. میري نیز به چشم اینکه در کنار آن اسناد و مدارکی علیه آیت اهللا منتظ

 اخالق واال و آزاد منشی استاد قلمداران
 ،شـجاع  ،زاهـد  ،عابـد  ،راسـت کـردار   ،عفیـف  ،ایشان در طول زندگی شخصـیتی راسـتگو  

ي کسـانی کـه بـه نحـوي بـا ایشـان ارتبـاط نزدیـک          سخاوتمند و صریح اللهجه بود و همه
اعتنـاء بـه خـوراك و پوشـاك      و بـی  ،تکلـف  بـی  ،پیرایـه  بـی  ،اند ایشان را انسـانی واال  داشته

و سایر بزرگان دین اقتـداء   سو  ؛شناختند. گویا استاد در این راستا به هم نامش علی می
 کرد. و زندگی اش شباهب زیادي به زندگی سلف و پیشگامان راستین این امت داشت.

حقیقات توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و ت میبا وجوي که 
زندگی مرفهـی  اش  خانوادهوافرش به مناصب و مدارج دنیوي دست یابد و براي خود و 

فراهم آورد اما مشی زاهدانه اش مانع گرایش او به قدرت زمان و نیل به متـاع و حطـام   
و هرگز حقیقت را در  ،دنیا و در پیش گرفتن تقیه و همراهی با خرافات و اباطیل گردید

بلکه نام و نان و متاع زود گذر دنیا را فـداي حـق و حقیقـت     ،ردپاي جو حاکم ذبح نک
 نمود. خوشا به سعادتش.
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 آثار و تألیفات استاد قلمداران
ي کـه در روزنامـه هـا و مجـالت     ا هاستاد حیدر علی قلمداران عالوه بر مقـاالت عدیـد  

تعداد قابل تـوجهی تـألیف و ترجمـه نیـز دارد کـه همگـی        ،رساند میمختلف به چاپ 
 ي است.ا هکتابهاي ارزنده و محققان

ایـن   ،که یکی از آثـار عالمـه خالصـی اسـت    » المعـارف المحمديـه«ترجمه کتاب  -1
 خورشیدي ترجمه و چاپ شده است. 1325کتاب قبل از سال 

ي  رسـاله خالصی کـه تقریبـا شـبیه یـک      »إحيـاء الشـريعه«ترجمه سه جلد کتاب  -2
بـه   37و ،36 ،1330در سالهاي » آئین جاویدان«توضیح المسائل بوده و با عنوان 

 چاپ رسیده است.
این نیز  »اإلسالم سـبيل السـعاده والسـالم«ترجمه کتاب » آیین دین یا احکام اسالم« -3

خورشیدي ترجمه و چـاپ شـده    1335از آثار عالمه خالصی است که در سال 
 است.

خورشـیدي کـه قـبال بـه      1339در سـال  » ارمغان آسـمان «تألیف کتاب مشهور  -4
 صورت سلسله مقاالتی در روزنامه ي وظیفه چاپ و منتشر شد.

کـه ترجمـه کتـاب     1339در اثبات وجود نمـاز جمعـه در سـال    » ارمغان الهی« -5
 عالمه خالصی است.» هالجمع«

 شمسی. 1340ي عظیم اسالمی در سال  هرساله ي حج یا کنگر -6
که دستنویس آن با خط خودش بـاقی  » ت در ایران از نظر اسالممالکی«رساله ي  -7

 مانده و هنوز چاپ نشده است.
 .سو  ؛قیام مقدس حسین -8
 1343درسـال » حکومـت در اسـالم  «تألیف جلد اول کتـاب ارزنـده و معـروف     -9

مبحث اهمیت و کیفیت تشکیل حکومت از نظر اسالم را  68خورشیدي که طی 
در نوع خود بی سابقه و بی بدیل بود و شـاید   و تا آن زمان ،بررسی کرده است

 بتوان ادعا نمود که تاکنون نیز نظیر آن در ایران تألیف نشده است.



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   12 
 

 

آیت اهللا منتظري این کتاب را قبل از انقالب در  فرمود میاز استاد شنیده شده که 
 ه است.داد مینجف آباد اصفهان درس 

در شـب دوشـنبه   «انگیزه ي تألیف این کتاب را استاد چنین بیان داشـته اسـت:   
 1343قمري برابر با هیجدهم خرداد ماه  1384بیست و هفتم محرم الحرام سال 

خورشیدي در خواب دیدم که با چند نفر در صـحراي کـربال هسـتیم و چنـین     
رفتـه و  از دنیـا   ؛نمود که وجود سید شهیدان و سـرور آزادگـان حسـین    می

و  ،ي شریف ایشان در زمین به جاي مانده و من باید ایشان را غسل دهـم  جنازه
من خود را آمـاده کـردم و لنگـی     ،ظاهرا کسانی هم با من همکاري خواهند کرد

و تعبیـر ایـن خـواب را     ،پیچیدم و خواستم وضو بگیرم که از خواب بیدار شدم
ي حقیقی و  چنین نمودم که من با نوشتن این رساله ي شریف و آثار دیگر چهره

نورانی دین مبین اسالم را از گردهاي اوهام و خرافات خـواهم شسـت و پیکـر    
لذا بـه شـکرانه    ،مقدس اسالم را آنگونه که هست براي مردم نمایان خواهم کرد

 هللا. کردم. والحمداین نعمت به قیام تهجد اقدام 
پس از آن با استفاده از یادداشتهایی که در این موضوع تهیه کرده بودم بالفاصله 

خورشیدي در قریه ي دیزیجـان   1343صبح همان روز یعنی هجدهم خردادماه 
قم هنگامی که تعطیالت تابسـتان را مـی گذرانـدم بـه کـار تـألیف ایـن رسـاله         

 ».پرداختم
 شمسی. 1344در سال  آیا اینان مسلمانند؟ -10

ي عالمه خالصی در بیمارستان است کـه   ي وصیت نامه ترجمه ،این کتاب کم حجم
هل هـم  «هجري قمري به منشی خود امال فرمود و بعدا تحت عنوان  1377در سال 
ایـران  «بـه نـام    ،ي کوتاهی است ي آن رساله نیز به ضمیمه ،به چاپ رسید» مسلمون

اثـر  » شر و فتنه الجهـل فـی ایـران   «قسمتهایی از کتاب ي  که ترجمه» در آتش نادانی
 باشد. عالمه خالصی می
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که در سالهاي پنجاه تا پنجاه و » راه نجات از شر غالت«ي پنج قسمتی مجموعه -11
بحـث در   ،امامـت  ،شود: علم غیـب  میچهار نوشته شد و مباحث ذیل را شامل 

بحث در غلو و  ،عتوالیت و حقیقت آن(که تا کنون چاپ نشده) بحث در شفا
و بحـث در حقیقـت زیـارت و     ،ي شفاعت به چاپ رسـید  غالیان که به ضمیمه

 که به نام زیارت و زیارتنامه منتشر شد. ،تعمیر مقابر
شمسی با همکاري مرحوم مهنـدس مهـدي    1351که احتماال در سال » زکات«کتاب  -12

انتشار آن جلوگیري بـه  بازرگان در شرکت سهامی انتشار به چاپ رسید و تا مدتی از 
 عمل آمد.

یا کمـی پـس از آن نگـارش    » زکات«که تقریبا همگام با کتاب » خمس«کتاب  -13
یافت اما به علت حساسیت روحانیت شیعه نسـبت بـه موضـوع خمـس کتـاب      

و تعدادي از همفکران استاد در اصفهان آن را تایـپ   ،تحویل چاپ خانه نگردید
نموده و با هزینه خودشان تکثیر و منتشر کردند. البته ردهایی نیز بر این کتاب به 

و رضا اسـتادي و غیـره    ،وسیله اشخاصی همچون آیت اهللا ناصر مکارم شیرازي
کتاب  نوشته که آن مرحوم پاسخ کلیه آن ردود را نوشته و تعدادي را ضمیمه ي

 خمس نموده است.
که این کتاب هم به سـبب حساسـیت شـدید روحانیـت     » شاهراه اتحاد«کتاب  -14

شیعه نسبت به موضوع کتاب به صورت تایپ شده تکثیر و مخفیانه منتشر شـد.  
اما نه توسط استاد بلکه توسط دوستانی در تهران این امر را به عهده داشتند. این 

ي  هي سـقیف  هواقعـ  صز رحلت رسول خدا کتاب حاوي بررسی حوادث پس ا
و بحث جنجال بر انگیز امامت  ص بنی ساعده و موضوع خالفت پیامبر اسالم

 بود.
چند سال قبـل از پیـروزي انقـالب    » ذبیح اهللا محالتی«شخصی روحانی به نام  -15

و مطالـب خـالف   » ضرب شمشیر بر منکر غدیر«جزوه اي نوشت تحت عنوان 
 کرد. حقیقت در آن خبر درج
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پاسخ یـک دهـاتی بـه    «جواب آن نگاشت به نام  اي در هاستاد قلمداران نیز رسال
 »!آیت اهللا محالتی

خورشیدي انتشار یافت و بـه   1358که در سال » حکومت در اسالم«جلد دوم  -16
 بررسی وظایف حکومت و حاکم اسالمی پرداخت.

 .صسنت رسول از عترت رسول  -17
 آثار استاد حیدر علی قلمداران.از این بود معرفی کوتاهی 

 
اما قابل ذکر است که استاد عالوه بر تألیف و تصنیف و ترجمـه و نوشـتن مقـاالت    

سخنرانی ها و جلسات تحقیقی بسیاري نیز در شهرهاي تهران (مسجد گذر و زیر  ،دینی
ن همچنـی  ،دفتر در زمان امامت آیت اهللا سید ابوالفضل برقعی) و تبریز و اصفهان داشتند

طی یکی از سفرهایشان به کربال در روز عاشورا سـخنرانی مهمـی در صـحن قبـر امـام      
 آمده است.» زیارت و زیارتنامه«ایراد فرمود که متن آن در کتاب  سحسین 

ي کم نظیر ایران زمین پس از سـالها تحمـل مشـقات و     هاین دانشمند محقق و چهر
تحمل هشـت   مجاهدت در راه نشر احکام و حقایق دین مبین اسالم و ،رنجهاي زندگی

بعـد   15/02/68سال بیماري طاقت فرسا که توأم با صبري ایوب وار بود در روز جمعه 
قمري در سن هفتاد و شش سالگی دار فـانی را   1409رمضان المبارك  29از سحر روز 

همان روز با حضور عـده اي از  و عصر  ،وداع گفت. و به دیدار معبود یگانه اش شتافت
همفکرانش و طی مراسمی ساده و عاري از هرگونه بدعت و تشریفات خرافی زائد پس 

 از اقامه ي نماز به خاك سپرده شد.
 خداوند متعال از ایشان و سایر دعوتگران و مصلحان راضی و خشنود گردد.

شـریعت پـاك وبـی     در پایان این نکته را باید عرض کنم که ما معتقدیم دیـن اهللا و 
و ازمیان توده ي مردم که عشق ومحبت  ،باالخره غالب خواهد شد صآالیش مصطفی

دین در اعماق وجودشان ریشه دارد حتمـا کسـانی بلنـد خواهنـد شـد و گـرد و غبـار        
ي نازنین اسالم عزیز را خواهند زدود و آئینه حق را با آب زالل ایمـان   هخرافات از چهر
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ا و مجاهدت صیقل خواهند بخشید اگـر چـه هماننـد آیـت اهللا     و یقین و اخالص و تقو
برقعی بر سر نماز گلوله برسرش شـلیک کننـد یـا هماننـد اسـتاد قلمـداران در آغـوش        

ي دیگر از فداکاري ها  هفرزندانش بر گلویش گلوله شلیک کنند یا صدها و هزارها نمون
اما مطمئنا کسـی کـه   و مجاهدت هایی که در صفحات زرین تاریخ به ثبت رسیده است 

ترسد بلکه عاشقانه به آغـوش   میطعم شیرین حقیقت را بچشد از تیر و گلوله و مردن ن
رود اما حاضر نیست تن به ذلـت دهـد یـا دسـت از حـق       میمرگ و شهادت پر افتخار 

 پرستی بردارد.
پس مژده باد به همه حق جویان و حق پرستان و عاشقان و شیفتگان حق و حقیقت 

راستین اسالم خالص و دین بـی آالیـش و شـریعت شـامل و کامـل محمـدي        و پیروان
 صلوات اهللا وسالمه علیهم.

خدایا تو را سپاس که ما را با نعمت اسالم خـالص و پـاك از شـرك و خرافـات و     
بدعتها سر افراز کردي و افتخار بخشیدي پس برروح پاك همه رهروان راه حـق بـویژه   

 .قلمداران هزاران رحمت فرست.   آمین صاحب این کتاب استاد حیدر علی
 

 ناشر
 خورشیدي 84تیرماه 

 



 

 



 

 

 مقدمه

ایم که یـک بحـث آن موضـوع     پنج بحث به میان آورده» راه نجات از شر غالت« در کتاب
والیت تکوینی و تصرف چهارده معصوم زیارت است زیرا غالیاناین زمان در ادعاي خود به 

: هها تمسـک جسـته انـد چـون فقـر      اي از فقرات زیارتنامه به ملکوت زمین و آسمان به پاره
سالم بر شما اي چشم بینـاي خداونـد   ترجمه: ( »السالم عليكم يا عين اهللا الناظرة ويده الباسطة«
» زیـارت «ریم که در اصل مسألۀ از این رو ناگزی ،امثال آن گشاید.) و میستش که آنرا داي  و

 و مشروعیت آن به طریق علمی به تحقیق بپردازیم:

بدین کیفیت در دین مقدس اسالم حقیقتی ندارد و قطعاً از  »زیارت«مسلم است که 
نیسـت و هـیچ پیغمبـري در شـریعت خـود       »رسل بـه الرسـولأما أنزل به الكتاب و « احکام

عبادتی به عنوان زیـارت   ،ی از ادیان حق إلهیحکمی براي زیارت نیاورده و در هیچ دین
قبور تشریع نشده است. شاهد این مطلب کتب موجـودة آسـمانی و عـدم وجـود قبـور      

 در آنان است. و کتاب مجید و فرقان حمیـد نیـز نـه تنهـا     گاننوادانبیاي بیشمار إلهی و 
  .شده است نیز اشاره بدین عمل ندارد بلکه از این عمل مذمتاى  آیـههیچ 

اگر روزي هم زیارت مرقد اولیاء براي رضاي خدا بوده باري امروز اکثراً بـراي اعمـالی   
است مورد نهی شرع که سبب مالمت و مذمت خداي اکبر و موجب حسـرت و نـدامت در   

زیارت از ابتداي بعثـت حضـرت ختمـی     ،روز محشر است زیرا چنانکه گفتم در کتاب خدا
إنـي نهيـتكم عـن «: همتواتر هبوده است .چنانچه فقر مورد نفرت و کراهت شریعت صمرتبت 

 من شما را نهی کردم از زیارت قبور).ترجمه:( »زيارة القبور
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و اگر جملۀ بعد از آن مـورد اسـتناد    براین مدعی دلیلی روشن و برهانی متقن است.
ا أال فزوروه«مدعی قرار گیرد که مقام رسالت پس از نهی امر بعد الحظر فرموده است که: 

 .» 1فإنها تذكركم اآلخرة ( الموت )

  .وردآ میاکنون قبرستانها را زیارت کنید که آن آخرت (مرگ) را به یاد شما 

 گوییم: میدر جواب 

افکند در ایـن   میبدیهی است اینگونه زیارت قبور که انسان را به یاد مرگ و آخرت 
دنیـا از ضـرایح سـیمین و    زیارتگاههاي پر جالل و جبروت و آراسته به انواع زینتهـاي  

هاي زرین و ایوانهـاي طـال و آئینـه کـاري و فرشـهاي گرانبهـا و        گنبدها و نیز گلدسته
بلکـه   ،نه تنها خاصیت تذکر آخـرت و یـاد مـرگ را نـدارد     ،لوسترها و شمعدانهاي زیبا

قوي براي جمع آوري زینتها و توجه شدید بـه دنیاسـت. بـه     یتماشاي آنها خود محرک
این مسأله منحصر به زیـارت قبرسـتانهاي مـؤمنین نیسـت بلکـه       ر شارع درعالوه دستو

انسان را به یاد مـرگ   هااین يزیارت قبور مؤمنین و کفار در آن مساوي است زیرا هر دو
ن که از حد قبرستان تجاوز نکند و به سرحد عالیترین بناي آافکند به شرط  و آخرت می

مفهوم مخالف آیۀ شریفۀ  ،و اگر متشبثین ت.چنانکه رسیده اس ،با شکوه و عظمت نرسد

﴿                         ﴾. ]یکـی از   بـر  ابداً« .]84 :ةالتوبـا
را  صرا که رسول خدا .»ایشان (منافقین) که مرده است نماز مگذار و بر قبرش نایست

دلیل بر مدعاي خود گیرند کـه بنـابراین    ،فرماید میاز نماز بر منافق و قیام بر قبر او نهی 
دانند کـه   می ،توان بر قبر مؤمن قیام کرد! اگر طالب حق باشند و تشبث غریقانه نکنند می

عملی است که پس از انجـام نمـاز میـت صـورت      ،همراد از قیام بر قبر در این آیۀ شریف
به هر کیفیتی که باشد اصالً ناظر به زیارت نیست زیرا بال فاصله بعد از نمـاز   گیرد و می

                                           
) آمـده  4/77بیهقـی (  "سـنن الکبـري    "این حدیث در فریقین درجۀ قبول یافته است چنانکه در  -۱

فزوروهـا ألنهـا تـرق القلـب و تـدمع العـين و  ي: إني نهيتكم عن زيارة القبور ثم بـدا لـصقال رسول اهللاست : 
  شهید اول با اندکی اختالف آمده است. "ذكري"و در کتاب  تذكر اآلخرة  فزوروا والتقولوا هجرا.
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قام علی األمر = : چنانکه گوئی ،باشد میمیت قیام به قبر که همان پرداختن به دفن است 
 به کار قدام کرد. 

و عـدم   1صرف نظر از نبودن چنین عملی در هیچ دینی و آئینی از شرایع حق الهـی 
 تاریخ مسـلمین صـدر اول و سـیرة    ،وجود چنین حکمی در کتاب و سنت سنی اسالمی

نبوي نیز از وجود چنین عملی خالی و بی خبر است تا جایی که پس از گذشت بیش از 
در  صرسول خدا ي سی یا چهل سال از رحلت رسول بزرگوار همین که عائشه زوجه

رفـت مـورد    »عبد الرحمن بـن ابـی بکـر   « زمان حکومت معاویه به زیارت قبر برادرش
ى پیغمبر و مسلمانان قرار گرفت که چرا مرتکب عملی شده است  مالمت و نهی صحابه

 .2ن نهی فرموده استآاز  صکه رسول خدا

عـامر بـن    در صدر اول هرگـز رخ نـداده اسـت و شـعبی (ابـوعمر،      ،پس این عمل
دان بزرگ اسالمی است و بیش که خود از دانشمن هجري) 104شراحیل الکوفی متوفاي 

 ،و از آنان حـدیث اخـذ کـرده    ،را دیده صى رسول خدا  از صد و پنجاه تن از صحابه
نهـي عـن زيـارة القبـور لـزرت قبـر  صلـوال أن رسـول اهللا«گفـت:   میهمواره  "ابن بطال"بقول 
از زیارت قبور نهی فرموده است من قبر  صگر نه این بود که رسول خداا« .»صالنبـي

 .3»را زیارت می کردم صپیغمبر

روایات دیگر نیز متضمن این حقیقت است نه تنها زیارت قبور عبادت نیست بلکـه  
چنانکـه عبـد الـرزاق الصـنعانی شـیعی در کتـاب گرانقـدر         ،مورد نهی شـریعت اسـت  

                                           
 ىو زیارت قبور نیست, بلکه سـاختن بنـا   ىبه مزار ساز ىا نیز نه تنها هیچگونه توصیه "انجیل"در  -۱

آمـده اسـت    23بـاب   ىا کار دانسته است. از جمله در انجیل متیادبود بر مرقد انبیاء را کار مردم ری
 ىپیـامبران  ىریا کار, شما بـرا  ىها و فریس ىدین ىعلما ىفرمود: واي به حال شما ا ؛که عیسی

 یادبود درست میکنید؟! ىاند, با دست خود بنا که اجدادتان آنها را کشته
 ..4/78سنن الکبري بیهقی , -۱
)در این حدیث 3/569اثر عبد الرزاق الصنعانی (» المصنف«احادیث چون کتاب در پاره اي از کتب  -۲

 آمده است که در هر صورت متضمن نهی است!.» ابنتی«لفظ » النبی«به جاي کلمه:
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قـال:  صاده أن رسـول اهللا عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن قتـ« چنین آورده است:"المنصف"خود
 ».من زار القبور فليس منا

 .1کسی که قبرها را زیارت کند از ما نیست-

وجود نداشـت. مـا    ،زیارت فردي بدین کیفیت ،یعنی تا گذشت صد سال از هجرت
مسلمین شایع و در شیعه رایج گشته است؟ و میان ر ی ددانیم این بدعت در چه زمان مین

را در کـربال زیـارت کـرده اسـت      ؛کسی که اباعبد اهللا الحسـین اولین اند  گفتهاینکه 
کثـرت   با وجود ،بوده است صصحابی بزرگوار رسول خدا "جابر بن عبداهللا انصاري"

توانیم چنین روایاتی را قبول کنـیم و مسـتند    یراویان کذاب و غالیانبی حد و حساب نم
نیست که آن جناب آن سخن قرار دهیم و به فرض صحت این خبر به هیچ وجه معلوم 

مرقـد آن   ،قبر شریف را به عنوان یک عمل عبادي زیارت کرده باشد زیـرا در آن زمـان  
ن آبـوده و اعمـالی کـه امـروز زائـرین در بارگـاه        ...فاقد بنا و ضـریح و  ؛امام همام

آن بزرگـوار   ، ... د از قبیل طواف و عرض حاجات و استشـفاع و نده میحضرت انجام 
بـراي آن   ؛توان گفت جابر بر مرقـد سیدالشـهداء   میبلکه حداکثر  ،تانجام نداده اس

حضرت به درگاه پرورگار حی قیوم دعـا کـرده اسـت. بـه هـر صـورت ایـن واقعـه را         
 محسوب کرد. قبور رحال به زیارت دتوان دلیلی محکم و مدرکی معتبر براي ش مین

 ،در نظر شرع اسـالم  »قبورزیارت «براي تأیید این معنی و اثبات این مدعا که  ،اینک
بلکه به داللت روایت وارده  ،امري ممدوح و مورد توجه نبوده و از حقایق شرعی نیست

اصحاب بزرگوار آن حضرت در صدر  و صمورد انکار و برائت و بیزاري رسول مختار
بـه طـور   ثاري از کتب معتبـره  آاخبار و  ،أقل امري مأمور به نبوده استحداسالم بوده و 

 گذرانیم: مینظر  خوانندگان منصف و صاحب از نظر مختصر

                                           
 .6705,حدیث3/569المنصف,  -۳
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هـ) 126عبد الرزاق صنعانی (متولد  »المصنف«در کتاب شریف  ،چنانکه گذشت -1
از زمان حضـرت   ‡اخبار اسالمی و مؤلف آن معاصر أئمه هايباکت قدیمی ترینکه از 
 بوده آمده است: ،شیعی مذهب ،و به تصریح علماي رجال ؛جواد

 ».قال: من زار القبور فليس منا صأن رسول اهللا« عن معمر عن قتاده:عبد الرزاق "

 . "نیست! فرموده: هرکه قبر ها را زیارت کند از ما صرسول خدا  -

کـه  کند  میروایت  1عبداهللا بن عمرو بن العاص«حاکم نیشاپوري به اسناد خود از -2
إذا هو بامرأة ألظنه عرفها فقال: يـا رجال فلما رجعنا وحازينا بابه،  ص قبرنا من رسول اهللا«گفت: 

فاطمـة مـن أيــن جئـت؟ قالـت: جئــت مـن أهـل الميــت رحمـت علـيهم ميــتهم وعـزيتهم، قـال: فلعلــك 
 وقــد ســمعتك تــذكر فيــه مــا تــذكر. قــال ىقالــت معــاذاهللا أن أبلــغ معهــم الكــد  ىبلغــت معهــم الكــد

 .» جد أبيك ىير  ىما رأيت الجنة حت ىلو بلغت معهم الكد: ص

مردي را کـه مـرده بـود در قبـر نهـادیم، چـون برگشـتیم و         صبا رسول خداما  -
کنم رسول  میخانۀ آن میت رسیدیم ناگاه با زنی برخورد کردیم که گمان  و برابر محاذي

ـ آ مـی او را شناخت، پس فرمود: اي فاطمه از کجـا   صخدا ی؟ آن زن گفـت: از نـزد   ی
فرمـود:   صفته بـودم، رسـول خـدا   این میت، براي ترحیم و تعزیت ایشان ر ي خانواده

مبادا با ایشان به قبرستان رفته باشی؟ زن گفت: معاذاهللا که من با ایشان تا قبرستان رفتـه  
فرمود:  صباشم در حالی که تو در این باب آنچه را که باید، تذکر داده اي! رسول خدا

پدرت که  که جد دیدي!! تا آنگاه میاگر با ایشان به قبرستان رفته بودي دیگر بهشت را ن
 یعنی محال بود که به بهشت وارد شوي. .»2بت پرست بود آن را ببیند

                                           
اجازة نوشتن احادیـث حضـرت را    ص عبداهللا بن عمروبن عاص تنها کسی است که از رسول خدا -1

 داشت.
 ..1/371المستدرك علی الصحیحین ،  -2
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رساند که زیارت قبور در ابتداي اسالم تا چـه حـد در    می را این حدیث شریف این
 نظر شارع مکروه ومنفور بوده است.

 پیـامبر روایات و احادیثی که در نهی از زیارت قبور در ابتـداي بعثـت از جانـب    -3
 ».…إني نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها« مأثور است، هرچند در آخر فرمود: ص

این مطلب درکتب عامـه و خاصـه حتـی در مسـند      که براي عبرت اجازت فرموده،
 -.»عـن زيـارة القبـور صنهانا رسـول اهللا«منقول است که:  ؛زیدبن علی از امیر المؤمنین

 .1ودما را از زیارت قبور نهی فرم صپیامبر 

لعـن اهللا « فرمود: صهمچنین از طریق عامه و خاصه آمده است که رسول خدا  -4
 قبور را لعنت کرده است. ي که زنان زائره - 2»زوارات القبور 

ال تتخـذوا «:فرمـود  میمکرراً  صو نیز مورد اتفاق مسلمین است که رسول خدا -5

 قبرم را محل آمد و شد قرار ندهید. -.»قبري عيداً 

 شرح بیشترآن إن شاءاهللا خواهد آمد.که 

احادیث لرزاننده اي است که نهی شدید و کراهت عظیم ایـن عمـل را متضـمن     -6
عجـز از   که بارهـا بـا   صاز پیغمبر بزرگوار» بن یسار عطاء«است چون حدیث شریف 

 ».تجعل قبري وثناً يُعبد اللهم ال« دربار پروردگار می خواست که:

 که پرستیده شود. قرار مدهمرا بتی  بار خدایا قبر -

 کند که قبور انبیاء را مسجد کردند.  میآنگاه شدت غضب خدا را متوجه قومی 

                                           
 باب األکل من لحوم االضاحی. 246مسند االمام زید، دار مکتبه الحیاة، ص  -1
) به لفـظ: زائـرات ذکـر     1/382( »التاج الجامع األصول في أحاديث الرسـول«روایت مذکور در کتاب  - 2

 عليها المساجد و السرج.لعن اهللا زائرات القبور، والمتخذين  فرمود: صشده که رسول خدا
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از آن بیم داشت کـه   صگوید: رسول خدا  میمضمون حدیث عایشه است که  -7
 هت از ابراز قبر خود کراهت داشت.قبرش مسجد شود بدین ج

 .»1تخذ مسجداولوال ذلك ألبرز قبره ولكن كره أن يُ «

و اصحاب بزرگوارش به قبوري که در آن زمـان از   صبی اعتنایی پیغمبر خدا  -8
و هـاجر   ؛عیل ااز قبیل حضرت اسم انبیاء و اولیاء به راست یا دروغ باقی مانده بود،

کـه در شـام بـود و     ؛و حضرت یوسف  ؛که در مکه بود و قبر حضرت ابراهیم 
که در یمن بود که هیچ یک را زیارت نکرد. در زمان رسول خدا  ؛قبر حضرت هود 

آنـان مـزار قـرار گیـرد چـون قبـر أم        نیز عزیزانی از دنیا رفتند که جا داشـت قبـر   ص
که بدین صورت احترام نیافتند! وحتـی قبـر    و شهداي بدر و احد‘المؤمنین خدیجه 

یگانـه فرزنـدش در دوره   گاه مطاف نشد چنانکه قبر  هیچ صفرزندان خود رسول خدا
» من الیحضـره الفقیـه  «نبوت یعنی ابراهیم که در مدینه وفات یافت بنابر آنچه در کتاب 

وفـي روايـة عـامر بـن عبـداهللا قـال « مزار قرار نگرفت: آمده » کافی«صدوق) و درکتاب شیخ (
يـث مـا عـذق عظلـه عـن الشـمس ح صيقول: كان قبر إبراهيم بـن رسـول اهللا  ؛سمعت أبا عبداهللا 

 ».وارت، فلما يبس العذق ذهب القبر فلم يعلم مكانه

شـاخۀ   صفرموده است باالي قبر ابراهیم پسر رسول خدا  ؛حضرت صادق  -
 .!2دیگر معلوم نشد نخل خرمایی بود که چون خشک شد قبر نیز گم شد و

باشـد   صشایسته بود قبر پسر رسول خـدا  شد  میپس اگر قبري زیارت و طواف  
 .در زمان خود آن حضرت قبر ابراهیم معدوم األثر شود!نه اینکه 

                                           
 آمده اسـت کـه فرمـود:    س باب غسل النبی و تکفینه) نیز از قول امیر 177در مسند امام زید (ص  - 1

می فرمود: لحد براي ما  ص شنیدم که پیامبر.  »يقول: اللحد لنا والضـريح لغيرنـا ص سمعت رسول اهللا«
 ). …اهلیت وبرخی از اهل کتاب و (مسلمانان) است و ضریح براي غیرما. (از قبیل مردم عهدج

 .254ص  ، 3فروع کافی ، ج -2
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. بـه تصـریح   1نیز مـزار نبـود   سهمچنین قبر عموي بزرگوارش حمزه سیدالشهدا  و
جمیع تواریخ و کتب اخبار، از جمله سیرة ابن هشام و تفسیر علی بـن ابـراهیم قمـی و    

ریان و مثله دید جسد حمزه را در دامنۀ کوه ع صبحار االنوار جلد ششم، چون پیامبر 
يحشـر يـوم القيامـة مـن  ىلوال أن يحزن ذلك نسائنا لتركناه للعافة يعنـي السـباع والطيـر حتـ« فرمود:

 ».بطون السباع وحواصل الطير

کنـد مـا او را    میزنان ما را اندوهگین  اگر نه این بود که جنازه حمزه با این وضع، -
بخورنـد و در روز قیامـت از شـکم    گذاشتیم تـا درنـدگان و مرغـان جسـدش را      میوا 

 درندگان و چینه دان مرغان محشور شود.

گوینـد   بدیهی است اگر عمل زیارت آن چنان مطلوب و محبوب بـود کـه مـدعیان مـی    
 شد!. میشهیدان راضی ن به این کیفیت در باره حمزه سید صهرگز رسول خدا

قبـور وارد   )کاريگچ (اخبار بسیاري است که در نهی از بنا و تعمیر و تجصیص -9
واضح است که در آن اخبار، بین انبیاء و اولیاء و افراد دیگر فرقی نیست  شده است و پر

قـال: سـمعت رسـول  سبـي طالـب أن علـي بـن ـع« آمده است: 2که در مستدرك الوسائل چنان
 ».يعرف شريف من وضيع يقول: أول عدل اآلخرة، القبور، ال صاهللا 

آخرت قبرها هستند که در آن شریف و بزرگوار از پسـت و  اولین عدل و برابري  -
 شود. میخوار شناخته ن

آمده است جـاي انکـار    انانو صدها حدیثی که در این باب در کتب احادیث مسلم
 گذارد که نهی از تعمیر قبور براي آن است که قبر، مزار نشود. میبراي کسی باقی ن

                                           
یا شـهداء و   ص نیز در زمان خالفت خویش نسبت به ساخت مزار براي مرقد مطهر پیامبر س علی -1

 بزرگان در گذشته ي اسالم دستور نداده است. (برقعی)
 .148، ص  79کتاب الطهارة، ابواب الدفن، باب  -2



 25   مقدمه
 

  

المــؤمنین و از طــرف امیــر بــه امیــر  صاوامــري کــه از طــرف رســول خــدا -10
قبور و تمثـال صـادر شـده     هدم کردنبه ابی الهیاج در خصوص تخریب و  سالمؤمنین

است، حقیقت این معنی را حاکی است که تعظیم قبور مورد کراهت شدید و نهـی اکیـد   
 ».هدمته تمثاًال إال تدع قبراً إال سّويته وال ال« اسالم است که: 

نکه آن را با خاك یکسان سازي و تندیسی باقی مگـذار  باقی مگذار مگر آ را قبري-
 مگر آنکه خرابش کنی.

ح تمام گویاي وو نیز آنچه در باب نهی از تعمیر و تحدید آن وارد شده است به وض
برقـی و جلـد   » المحاسن«صدوق و » یحضره الفقیه من ال«این حقیقت است. چنانکه در 

من « فرمود: سده است که امیر المؤمنین علیآم تشیع بحار االنوار و سایر کتب معتبر 18
 ».جّدد قبراً أو مثل مثاًال فقد خرج عن االسالم

 هرکه قبري را تجدید بنا کرده و یا مجسمه اي بسازد از اسالم خارج شده است. -

روشن است که اگر زیارت قبور و طواف آنها و طلب حاجـات و شـفیع قـرار دادن    
مأمورینی  سو علی مرتضی صمحبوب بود، پیغمبر خدامطلوب شارع و امري  اموات،

 فرستادند و قبور معمور را هم مین خاص براي تخریب و انهدام قبور همه، بدون استثناء
گرفتند که بفرمایند هر کی قبري را تجدید کند یـا مجسـمه    مین هردیف بت هاي مجسم

د این حقیقت را به اي بسازد در حقیقت از اسالم خارج شده است. چنانکه در زمان خو
 کنیم. میخوبی درك و لمس 

کینم.  میما احادیث و قرائن بسیار در اختیار داریم اما در اینجا به این ده حجت اکتفا 
 .»تلك عشرة كاملة«



 

 
 



 

 

 نفی زیارتدالیل عقلی و تاریخی در 

ما دالیل نقلی را از آن جهت مقدم داشتیم که معتقدان به زیـارت از جهـت نقلـی بـدان     
شمارد و  میمتمسک اند وگرنه از جهت عقلی هیچ عاقلی زیارت قبور را امري ممدوح ن

 داند. میالزم ن

به  گزیعنی هر آن که زیارت قبور از طرف شارع مأموربه نیست، اینک دالیلی عقلی،
 نشده است. آن امر

ی در آیـات  ترین اشاره اي بـدین عمـل نیسـت(یعن    : در تمام آیات قرآن کوچک-1
 بلکـه نفـی و   نیامده اسـت)  یا تشویق به زیارت قبور ي به امر وا هقرآن کوچکترین اشار

استنباط نمود زیرا مذمت از کسانی است که بـه زیـارت    زآیات قرآنتوان ا میمنع آن را 
 روند. میقبور 

 هايباکت قبل از اسالم نیز اثري از زیارت قبورنبوده و در الهیادیان و مذاهب : در -2
دانیم که دین اسالم همـان دیـن    میآسمانی آن مذاهب نیز خبري از آن نیست، و خوب 

﴿ بــراهیم و ســایر پیغمبــران اســت کــه:انــوح و                   

       ﴾. ]:163 النساء[   

 به تو وحی کرده ایم همچنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم.  ما

              ﴿ و:

  ﴾. ]:13 الشوري[   

مـا   بیان داشته وروشن نموده که آن را به نوح توصیه کرده و برشما ی رائینآ داوندخ
 عیسی سفارش نمودیم. آن را به تو وحی کردیم وبه ابراهیم وموسی و
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 ﴿ و :                  ﴾ .]:43 فصلت[  

 شود جز آنچه به پیامبران پیش از تو نیزگفته شده. میگفته ناي پیامبر به تو -

 صکه مفاد آنها این است که هر دستوري که در دین اسالم به پیغمبر آخـر الزمـان  
داده شده همان است که به سایر پیغمبران داده شـده اسـت. پـس چیـزي کـه بـه سـایر        
پیغمبران گفته نشده بدیهی است که در این دین نیست و اگر به آنان گفته شده بـود بـه   

 باشد) می(منظور زیارت قبور  شد. مینیز گفته  صپیامبر اکرم

غمبـر در جهـان آمـده اسـت     بیست و چهار هزار پی و با اینکه بنا به مشهور صد :-3
 داند. میپیغمبران به قدري است که کسی جز خداي آنان را ن تعدادبلکه به نص قرآن، 

 ﴿                      ﴾ .]:9 ابراهیم[  

 داند. پیامبرانشان با دالئل روشن آمدند.  میرا جز خدا ن) شمارشان(- 

﴿            ﴾ .] :78غافر[. 

 برایت نگفته ایم. و از پیامبران هستند کسانی که ماجرایشان را-

هیچگونه قبري و مزاري از ایشان دیده نشده، و چند قبري که به ایشـان   با این حال
نسبت داده شده حقیقت آن معلوم نیست چنانکه در طبقات ابن سعد (چاپ بیروت ص 

 »يعلم قبر نبي من األنبياء إال ثالثة ما« ) از اسحق بن عبداهللا ابی فروه آمده است که:53

 ست مگر سه نفر:هیچ قبري از قبور انبیاء معلوم نی - 

 یمن است. کوههايریگ در زیر کوهی از  اي از ) قبر هود که در تپه1(

 ) قبر اسماعیل که در زیر ناودان بین رکن و خانه کعبه است.2(

 در مدینه. ص) قبر رسول خدا3(
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 که اینها واقعا قبر انبیاء است!!!.

زیـارت قبـر   حالی که اگر امر زیـارت در نظـر شـارع محبـوب و مطلـوب بـود        در
کمتـر از   ؛قبـر الیـاس   پیغمبر کمتـر از زیـارت امـام زاده داود نیسـت. و     ؛دوداو

 امامزاده علی عباس نیست!!!.

در حیـات بنیـان گـذار     نـد در صـدر اسـالم و   ا چنانکه کتب تواریخ وسیر گواه -4
مجاهدان بزرگ که چه به مرگ طبیعی و چه به شهادت در  آن همه مؤمنان و صاسالم

ل در غزوات و سرایا از دنیا رفتند، قبر هیچ یک آنها به طریق زیـارت مـورد   رکاب رسو
سیدالشـهداء وابـراهیم    هاحترام قرار نگرفت، در حالی که بسیاري از آنان از جمله حمـز 

 پسر پیامبر، از اعالم بودند.

عمل تدفین در صدر اسالم خود حاکی است که هیچ یک از اموات هـر چنـد از    -5
و هیچ کـدام داراي زائـر و مـزار     ندي اسالم بودند با دیگران فرقی نداشتبزرگان و رؤسا

 نبودند.

که به کیفیتی کـه حتـی    زهرا سیدة نساء عالمیان را فاطمه سدفن کردن امیر المؤمنین -6
دفن جنازة خود موال بر حسب وصیتش که قبـرش از   قبر فاطمه تا امروز هم معلوم نیست و

ي أولـی األبصـار و صـاحبنظران نکـاتی را یـادآور اسـت کـه        ابرانظار جهانیان مخفی باشد 
 اعجاب و تحیر عقالي خدا پرست جهان را به بینش وسیع و بصیرت بی نهایت دیـده خـدا  

بعد از سـال هـزار    یدارد که گویی از وراء أستار قرون و اعصار، بت پرست وا می سبین علی
مـأمور   صجانـب رسـول خـدا   آن بزرگ موحد عـالم اسـت کـه از     سرا، می نگرد!! علی

شود که قبر مردگانی که تا آن زمان زیارتگاه آدمیان و درحقیقت بتخانه مرده پرسـتان بـود    می
ویران نماید، چنانکه مأموریت یافت که مجسمه بتان راکه به صورت تمثال در معابد و شـاید  

 درمقابر آنان بود منهدم کند.
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چه فرقـی داشـت کـه در فـتح      صآن ابراهیم بت شکن زمان پیغمبر سبراي علی 
 بر آید و بتها را از خانه خدا فرو ریزد و یا به قبرسـتانها رود و  صمکه بر دوش پیغمبر

 صهر دو رضاي خدا و امر رسول اهللا ویران و با زمین مساوي و هموار نماید، قبرها را
ـ   میاست. آیا چنین بزرگواري با دید دوراندیش خود ن ازه بیند که عن قریب این امـت ت

نجات یافته از تاریکیهاي جاهلیت ممکن است قبر یگانه دختـر پیغمبـر خـود را کـه از     
 (فاطمـة سـيدة نسـاء العـالمين)و (فاطمـة بضـعة منـي)جانب رسول اهللا به مزایاي خاصی چـون  

کـه وي مـأمور   اي  خانـه زیارتگاه یا به تعبیر صحیح به صورت همـان بت  افراز است، سر
که هیچ کس را بر مزار نماید  میلذا نیمه شب او را طوري دفن  ویرانی آن بود درآورند.

 او اطالعی نباشد!.

کنـد کـه کـس ندانـد جسـم آن       مـی همچنین در خصوص دفن خود چنان وصـیت  
دید.  میدر کجا دفن شد. براي اینکه درباره خود همان واقعه را به یقین  مجسمه توحید،

ستودند بلکه او را خـدا   میتا حد خدایی  زیرا درحیات خود کسانی را دیده بود که او را
پنداشتند! تا جایی که براي بازگشت آنان از این عقیـدة فاسـد ناچـار     میو خالق خویش 

از عقیـدة خـود    آنهـا  با این حالشد تا حد کشتن و سوزاندن تهدید وحتی عمل کند و 
 برنگشتند و سوخته شدند.

را از نظر مردم مقرون بـه   صخدا آیا چنین کسی نباید قبر خود و قبر دختر پیغمبر
 جاهلیت، مخفی دارد؟

را از ایـن جهـت    ‘قبر فاطمـه   پنهان کردناز علماي نفاق افکن اي  پارهاما اینکه 
 عمر) بـر او نمـاز نخواننـد خـدا     و (ابوبکر کنند که بدان منظور بوده که شیخین میالقاء 

 مسلمین نیست.جز کذب محض و القاء اختالف و عداوت بین این داند که  می

نیز در زمانی که دیگـر   ‘علی سالها بعد از شیخین در دنیا بود و فرزندان فاطمه 
همچنان نامعلوم مانده و آن  ‘نبود باقی بودند پس چرا قبر فاطمه  و ترسی چنین بیم
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وصیت آن حضرت در اخفاي قبـر  اند  گفتهبزرگواران آن قبر را آشکار نفرمودند و اینکه 
ترسـید خـوارج جنـازة او را بسـوزانند نیـز دروغ       مـی جهت بـود کـه    خویش نیز از آن

بیفروغی است که حقیقت و تاریخ، مکذب آن است. زیرا خـوارج جنـازة هـیچ یـک از     
کسانی که چنین اباطیـل و   اند و در اخبار چنین چیزي نیست. مخالفین خود را نسوزانده

ین بـی خبرنـد و از شـناختن    کنند یا از حقیقت د میمزخرفات را در بین مسلمین شایع 
 اولیاء دین عاجزاند و یا متعصب احمق اند ویا مأمور اختالف افکنی و یا هر سه!!؟.

از زیارت قبور آن چنان معمول و مشهور بوده است  صنهی رسول اهللاى  قضیه -7
مکه فوت کرد، همین کـه   هجري در 56یا  55که چون عبدالرحمن بن أبی بکر در سال 

او رفـت، از جانـب    خواهر عبـدالرحمن بـه زیـارت قبـر    و  صول اهللاعایشه زوج رس
 از زیارت قبور نهی فرموده است. صمسلمانان مورد مالمت قرار گرفت که رسول خدا

 داده است. پس از نهی اجازه صوي عذر آورد که رسول خدا

از زیارت قبـور تـا بـیش از صـد سـال در غایـت        صموضوع نهی رسول خدا -8
شـرحبیل)   شهرت و کمال قوت بود چنانکه پیش از این نیـز گفتـیم شـعبی (ابـو عـامر     

را دیـده   صو پنجاه نفر از اصحاب رسول خدا که بیش از یکصد هـ 104متوفاي سال 
يـارة نهـى عـن ز  ص لـوال أن رسـول اهللا« گفـت:  میو از آنان حدیث روایت کرده است بارها 

 ».يا ابنتي ص القبور لزرت قبر النبي

از زیـارت قبـور نهـی فرمـوده اسـت مـن قبـر         صاگر نه این بود که رسول خدا-
 ا دخترم.یرا زیارت می کردم  صپیغمبر

نقلی آن است که پس از گذشت نزدیـک بـه یـک قـرن از      بهترین دلیل عقلی و -9
قبر مطهر آن حضرت مورد زیارت هیچ یـک از اصـحاب بزرگـوار و     صوفات پیغمبر
را  صمقام آن جناب قرار نگرفت! زیرا آنچه مسلم است پیکر پاك پیغمبـر  تابعین عالی

عایشـه آن منـزل    که منزل عایشه بود دفن کردند. و طبق تواریخ معتبر،اي  خانهدر همان 
چـاپ بیـروت) و عمـوم     313راترك نکرد چنانکه ابـن سـعد در طبقـات الکبـري (ص    
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خوابیـده   میجا  زندگی کرده و همان صنویسند که عایشه روي قبر پیغمبر میمورخین 
کـه   گرفت اما همـین  میو تا زمان دفن عمر که وي در آن خانه بود حجاب بر خویش ن

دیواري بـر قبـور   اینکه گذاشت تا  میعمر دفن شد مقنعه از سر و شاید جلباب از بدن ن
 کشید.

) آمده است که مسلم بن خالد روایت کرده است: زمانی که 308ر طبقات (صونیز د
از طرف ولیـد بـن عبـدالمک والـی       عمر بن عبدالعزیز در سالهاي بعد از هشتاد هجري،

در آن بود به علت باران خـراب شـد، و    صکه قبر رسول خدااي  خانهمدینه بود دیوار 
عایشه مقبره رسـول  ى  خانه ه مدینه رفتم درمن ب کرد، میعمر بن عبدالعزیز آن را تعمیر 

کنار آن بود، وسقف خانـه   خدا را دیدم که ظرف آب خالی و پاالن کهنه پوسیده شتر در
 به همان حالت اولیه بود.

که نزدیک به یک قرن هنوز در آن سـبوي آب و  اي  مقبرهخانه و  واضح است که در
دلیل بارزي است بر سکونت عایشـه در آن  پاالن شتر مانده باشد هرگز زیارتگاه نبوده و 

 خانه!.

در هنگام تعمیر خانه از خویشان » عمر بن عبدالعزیز«همین کتاب آمده است که  در
را به بیرون بردن خاکها و خاکروبها امر کـرد و   گردی کسانیو بوبکر او  صرسول خدا

گفت: مأموریتی که  میدردمندانه » عمر«غالم او نیز خاکروبها را بیرون برد » مزاحم«چون 
تر ببردم از تمام دنیا بـرایم محبـو   میمن آن خاکروبه ها را بیرون  به مزاحم دادم اگر خود

 .1بود

شریف زیارتگاه بود آن همه خاکروبه که قبال به زیـن   ي بدیهی است: اگر آن روضه
محـول  » مـزاحم «و قاسم بن محمد بن ابی بکر و سالم بن عبداهللا و اخیراً به  سالعابدین

 .بود! میشد در آنجا ن

                                           
 .546سمهودي ص وفاءالوفاء  -1
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در آن بود به علت باران  صکه قبر رسول خدااي  خانهدرهمان زمان که دیوار  -10
عمـر بـن    افتاد، بوي بدي از قسمت شرقی آن خانه برخاست،که اتفاق دیگر  ي یا حادثه

د و نـ ردان را امر کرد که قضـیه را کشـف کن  مآمده، و  عبدالعزیز با یکی از نوادگان عمر
بن الخطاب به عمـر بـن    خاکهاي اطراف قبر عمر را پس و پیش کند، عبداهللا نوادة عمر

عبدالعزیز که از این پیش آمد هراسان بود گفت: أیها األمیر ناراحت نباش که ایـن بـوي   
قدم جدت عمر بن الخطاب است!. و در خبر دیگري آمده است بوي مـذکور، بـوي    دو

زیـرا سـالها از دفـن عمـر      نمایـد  میتر  خبر دوم صحیح و البته  بوده است،اي  مردهگربۀ 
 .گذشته بود و استخوانهایش هم پوسیده بود چه رسد به دو قدم وي!

کند که در همـین زمـان کـه     میمحمد بن عبدالرحمن قرشی از پدرش روایت  -11
عمر بن عبدالعزیز والی مدینه بود و دیوار خانه قبر شریف افتـاده بـود مـن از نخسـتین     

را دیدم که بین قبر و بین  صنی بودم که بدان سو شتافتند، من خود قبر رسول خداکسا
اي بیش از یک وجب نبود. از آن رو فهمیـدم کـه بـه     دیوار محل سکونت عایشه فاصله

قبر آن حضرت از طرف قبله وارد نشده اند. یعنی چون از این طریق وارد نشـده انـد از   
 .توان وارد شد! میطریق دیگر نیز ن

از مردم که دسترسی اي  پارهو شیخین در آن خانه  صپس از دفن رسول خدا -12
داشـتند عایشـه دسـتور داد کـه      مـی خاك آن به عنوان تبرك بـر   کردند از میبه قبر پیدا 

باقی گذاشته و چون از آن روزنه نیز همین استفاده اي  روزنهدیواري اطراف قبر کشیده و 
کـه  گـر  دیها قرائن  نیز مسدود نمودند. و ده همان روزنه راشد، عایشه دستور داد که  می

دارد که قبر شریف در آن زمان مورد زیارت هیچ یک از مسـلمانان نبـوده کـه     میمسلم 
دارالمصـطفی   بأخبـار  از این باید به کتب تواریخ از جمله وفاء الوفـاء  تربیش براي اطالع

 رجوع نمود. عد)به ب 543(ص ف نورالدین علی بن احمد السمهوديألیت
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از همان ابتدا  صاخبار و آثار بسیاري موجود است که زیارت قبر رسول خدا -13
مورد نهی اصحاب و انصار و حتی زراري بزرگـوار آن حضـرت بـوده اسـت کـه از آن      

 جمله:

) و درکتاب وفـاء  3/577عبدالرزاق صنعانی («درکتاب گرانقدر المصنف تالیف  الف:
عبـدالرزاق عـن ابـن عجـالن عـن رجـل يقـال لـه «  نقل شده کـه:  )1360والوفاء سمهودي (ص

 قــال: رأى قومــا عنــد القبــر فنهــاهم و قــال: إن النبــي ؛ ســهيل عــن الحســن بــن الحســن بــن علــي
 ».تتخذوا بيوتكم قبوراً  تتخذوا قبري عيداً وال قال:ال ص

مضمون حدیث شریف آن است که جناب حسن مثنی فرزنـد امـام حسـن مجتبـی     
فرمـود   دید، ایشان را از این عمـل نهـی کـرد و    صگروهی را در نزد قبر پیغمبر ؛

تـان را  یفرمود قبر مرا عید(محل آمـد و شـد) مگیریـد و خانـه ها     صهمانا پیغمبر خدا
همانند قبرستان نباشد کـه در   و (یعنی در خانه ها باید نماز خوانده شود قبرستان نکنید،
مفهوم مخالف این است که در قبرستان جایز نیست نماز یعنی  ،شود مین آن نماز خوانده

 .خوانده شود)

  درهمین کتاب آمده است: :ب

عن جدي  ،فيدخل صأنه رأى رجال يجيء فرجة عند قبرالنبي م روي عن علي بن الحسين«
 ».قال : التتخذوا قبري عيداً والبيوتكم قبوراً فان تسليمكم يبلغني أينما كنتم صعن رسول اهللا

اسـت   صاي که نزدیک قبر پیغمبر مردي را دید که از دریچه ؛زین العابدین  -
خواند، حضـرت او را از ایـن عمـل نهـی      میرا  صشود و آنگاه پیغمبر میداخل محل 

ـ    نچـه شـنیدم از پـدرم از جـدم از رسـول      ه آکرده و فرمود: آیا شما را حـدیث نکـنم ب
ود را قبرستان مکنید، همانا سـالم  هاي خ که فرمود: قبر مرا عید مگیرید و خانه صخدا

 رسد. میشما هر جا باشید به من 
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از قاضـی  » صصـلوات بـر پیغمبـر   «دربحـث  » سمهودي«همین کتاب  ج: و باز در
 اسماعیل نقل کرده است که: 

يتعشـى وبيتـه  م وحسـن بـن حسـن صعن سهل بن أبي سهيل قال:جئت ألسلم علـى النبـي«
القبـر وهـو فـي بيـت فاطمـة  عند م رآني الحسن بن الحسن...«وفي رواية: » صعند بيت النبي

القبـر؟) وفـي روايـة:مالي  أريـده، فقال:مـالي رأيتـك عنـد العشاء فقلـت: ال ىيتعشى قال: هلم إل ك
إذا «وفـي روايـة:» فقـال:إذا دخلـت فسـلم عليـه! صرأيتك وقفـت؟ قلت:وقفـت أسـلم علـى النبـي

بيوتكم مقابر،  تتخذوا بيتي عيداً وال قال: ال صقال :أن رسول اهللا ،دخلت المسجد فسلم عليه
 ».ثم قال:ما أنتم ومن باألندلس إال سواء

تـا بـه    صاز سهل پسر ابو سهیل روایت شده که گفت: آمدم نزدیک قبر پیغمبـر  -
 ؛فرزند امام حسن مجتبـی  ؛حالی که حضرت حسن مثنی حضرت سالم کنم در

 بود. صپیغمبراو نزدیک خانه ى  خانهخورد و  میشام 

حـالی کـه او    دید در صنزد قبر پیغمبر و در روایتی دیگر: حسن بن حسن مرا در
خواهم، پـس   میکرد، فرمود: بیا شام بخور! گفتم: ن میبود و شام میل  كدر خانه فاطمه

 را درکنار قبر دیدم؟!.و گفت: چرا من ت

تـا بـه   ام  ایسـتاده بیـنم؟ گفـتم:    مـی را در اینجـا متوقـف   و و در روایتی دیگر: چرا ت
 سالم کنم، گفت همین که داخل شدي سالم کن و برو. صپیغمبر

که داخل مسجد شـدي سـالم کـن (یعنـی او درخـارج و       و در روایتی دیگر: همین
فرمـود: خانـه مـرا عیـد      صبیرون از مسجد بوده است) پس گفت: همانا رسـول خـدا  

مثنی فرمود: شـما و آن کسـی    قبرستان نکنید آنگاه حسن هاي خودتان را مگیرید و خانه
دور ونزدیـک   صکه در اندلس (اسپانیا) هست یکسانید. یعنی در سالم دادن بر پیغمبر

 ! (و آمدن به مدینه الزم نیست)!.اند مساوي
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قاضی اسماعیل در حدیثی دیگر که سـند آن را بـه حضـرت علـی بـن       چنینهم: د
ويصـلي عليـه  ص غـداة فيـزور قبـر النبـيأن رجـال كـان يـأتي كـل « نویسد: میرساند  میالحسین 

: مـا يحملـك مفقـال لـه علـي بـن الحسـين   ؛ ويصنع من ذلك مـا انتهـره عليـه علـي بـن الحسـين
هل لك أن أحدثك حديثا عن :  س فقال له حسين صعلى هذا؟ قال : أحب التسليم على النبي

 ال صقـال رسـول اهللا أخبرني أبي عن جدي أنـه قـال: م أبي؟ قال: نعم، قال له علي بن الحسين
 ».تجعلوا قبري عيدا

کـرد و بـر آن    مـی را زیـارت   صآمـد و قبـر پیغمبـر    میمردي بود که هر بامداد  -
کرد به طوري که علی بن الحسـین را بـه    میفرستاد! و از این کارها  میحضرت صلوات 

حضـرت بـه او فرمـود: چـه      زد! (ناچار) میآورد! و از روي غضب بر او بانگ  میخشم 
 صدارم کـه بـر پیغمبـر    میدارد؟ آن مرد گفت: من دوست  میچیز تو را به این کار وا 

) ؛فرمود: خبر داد مرا پدرم از جـدم (امیرالمـؤمنین   ؛کنم، علی بن الحسینسالم 
 بیا) مگیرید!!. فرمود: قبر مرا عید (جاي برو صکه گفت: رسول خدا

کـه بـه نحـو تـواتر از      »تتخذوا قربي عيداً  ال«حدیث: از غرائب امر آن است که این 
حتـی  انـد   کـرده صادر شده است، و تمام آنان که این حدیث را روایت  صرسول خدا

آن را به معناي واقعی  إعلی بن الحسین نوادگان بزرگوارش چون حسن بن حسن و
 صقبر پیغمبر مردم را از زیارت آن یعنی تکرار آمد و شد گرفته و عمال بنا به مفاد آن،

از کج اندیشان بدعت دوست چون دیده انـد کـه ایـن    اي  پاره با این حالکردند.  میمنع 
یعنی قبر مـرا چـون عیـد     تجعلوا قبـري عيـداً  العبارت با بدعتشان موافق نیست، گفته اند: 

قرار مدهید که سالی یکی دوبار زیارت کنید بلکه همیشه وهرروز!!! معنی کردن اینـان از  
اسـت کـه    صدیث چون معنی کردن جعاالن کذاب در بـاره آن حـدیث نبـوي   این ح
 .»من كذب علّي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار« فرمود:

 را در آتش مهیا کند. کسی که حدیث دروغ بر من بگوید باید جایگاه خود- 
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(من کـذب  ونفرموده است  (من کذب علی)فرموده است  صگفتند پیغمبر خدا می
یعنـی حـدیث    کنـیم،  مـی جعـل  (لی) کنیم بلکه حدیث  میجعل ن )(علیما حدیث  لی)

 دروغ ما به ضرر پیغمبر نیست بلکه به نفع آن حضرت است!!!.

: ایضـا سـمهودي کـه خـود از طرفـداران زیـارت اسـت درکتـاب وفـاء الوفـاء           هـ
 روي عن ابـراهيم بـن سـعد بـن ابـراهيم بـن عبـدالرحمن بـن عـوف الزهـري«نویسد:  می) 1368(ص

 ».وكان يكره إتيانه ص أنه قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبرالنبي

از فرزندان عبدالرحمن بن عوف کـه از صـحابه پیغمبـر بزرگـوار اسـت روایـت        -
نزدیـک   صکنند که پسرش گفته است: من پدرم را هرگز ندیدم که به قبـر پیغمبـر   می

 داشت!!. میرا ناپسند  صشود و او آمدن نزد قبر پیغمبر

 و تابعین اصحاب مـردم را از  صدرصدر اسالم قریب یک قرن اصحاب پیغمبر: و
باز می داشتند چنانکه مراتب مذکوره و  تاًیا کنای تاًزیارت قبر پیغمبر صراح از شد آمد و

کتـاب المصـنف عبـدالرزاق     دهـد از جملـه در   مـی اخبار مأثوره به این حقیقت گواهی 
عبدالرزاق عن الثوري عـن أبـي المقـدام أنـه سـمع «) و سنن بیهقی آمده است: 3/576صنعانی (

قـال: مـا مكـث نبـي فـي األرض أكثـر مـن أربعـين  ص ابن المسيب ورأى قومـاً يسـلمون علـى النبـي
 » يوماً 

ابو المقدام از سعید بن مسیب (که از فقهاي سبعه مدینه و از تابعین متوفاي سـال   -
کننـد،گفت: هـیچ    مـی قبـر) سـالم    را دید که بر پیغمبـر (نـزد  هجري است) گروهی  95

ماند. یعنی زیارت پیغمبر به تصور  میپیغمبري بعد از مرگ بیش از چهل روز در زمین ن
 .اینکه آن حضرت در قبر یا در اطراف قبر است بی فائده و غلط است!

زمـان   اسـالم و  شود کـه در صـدر   میکتب تواریخ معلوم ومسلم  با تتبع و دقت در
تابعین طبقه اولی هیچ خبر و اثري از مسـالۀ زیـارت    و صرسول خداى  صحابهحیات 

هرگز مزار یاران ابـرار آن بزرگـوار قـرار     صدر بین مسلمانان نبوده و قبر مطهر پیغمبر
جانـب ولیـد    یک هجري به بعد که عمر بن عبدالعزیز ازو  نگرفته است! و در سال نود
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 صاق مقبـره رسـول اهللا  تمأمور تعمیر خرابی دیواري که از ابن عبدالملک خلیفه اموي 
رفت چنانکـه   مین صآن زمان هیچ کس به زیارت قبر پیغمبر تا ساقط شده بود گردید،

نوادگـان بزرگـوار رسـول     نقبال گذشت که جناب حسن مثنـی و علـی بـن الحسـین     
مـانع   شـدند  مـی کسانی را که به قصد زیارت وسالم به آن بیـت شـریف وارد    صخدا
 گشتند! و چون هر دو این بزرگواران همسایه آن قبر مبـارك واز همـه کـس بهتـر و     می

 دانستند. میبهتر  رعایت احکام اسالم را و دندآشناتر به مقررات شرع بو

بر حسب مضـمون   صکه قبر مبارك رسول خدادارد  میم از جمله دالیلی که مسلَّ
تا گذشت یک قرن اصال محل آمد و شـد زائـران    »تجعلوا قبـري عيـداً  ال«حدیث شریف: 

آن حضرت قرار نگرفت، آن است که بر طبق نقل نورالدین علی بن احمد السمهودي از 
) درهمان زمانی که عمر بن عبـدالعزیز از  548-547(ص » وفاءالوفاء«صحیح بخاري در 

اطـراف   طرف ولید بن عبدالملک مأمور تعمیر خرابی مقبره مبارك و خرید خانـه هـاي  
آنجا اثـر قـدمی روي خاکهـاي     قبل از تعمیر در براي وسعت دادن به روضه مبارك بود

اطراف قبر دیدند که از دیدن آن وحشتی بر بینندگان دست داد و تصـور کردنـد کـه آن    
معلوم شد که آن جاي پاي عمر است بعنی از زمـان   جاي پاي خود پیغمبر است! و بعداً

 کسی نزد آن قبر منور نرفته بود!.عمر بن الخطاب تا آن روز 

 ؛چاپ اسـالمیه) از حضـرت صـادق    ، 201ز: درکتاب کافی کتاب الجنائز (ص 
 »محصب حصباء حمراء ص قبر رسول اهللا« نقل شده که فرمود:

) از عمـرو بـن عثمـان از قاسـم بـن      2/307ومانند این حدیث در طبقات ابن سعد (
 آمده است کـه گفتـه اسـت:    ؛مادري حضرت صادق  جد بن ابوبکر الصدیق محمد

 »اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها خصباء حمراء«

که  ؛طبقات این است که تا زمان حضرت صادق  دو حدیث کافی و مضمون هر
و روپـوش آن کـه    صبر رسول خداو بیست سال از هجرت گذشته بود ق بیش از صد

اش قاسـم   مـادري  که باید حضرت صادق و جد ریگهاي سرخ بود بر مردم مجهول بود
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گوید او در زمانی کـه   میچنانکه حدیث قاسم  آن خبر دهند و  بن محمد ابن ابی بکر از
 کودك بوده با سرکشیدن از دریچه اي یا پشت پرده اي آن قبر شریف را دیده است.

گلـی   : درهنگام تعمیر دیوار خانه که قبر مبارك در آن بود یک کاسـه چـوبی یـا    ح
درکنار قبر یا طاقچه بود که با فروریختن دیوار آن کاسـه شکسـت! (طبقـات ابـن سـعد      

 )  549و وفاء الوفاء ص  2/307

: همینکه دیوار خانه افتاد سه قبر در آن مشاهده شد که ولید بن عبدالملک خلیفـه  ط
را نشناخت تا اینکه عمـر بـن عبـدالعزیز صـاحبان آن قبـور (رسـول خـدا و         اموي آنها

مجهـول   چنـین ایـن قبـور این    شیخین) را معرفی کرد، اگر تا آن روز زیارتی معمول بود،
 نبودند که محتاج سؤال باشد.

)عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بـن ابـی بکـر گفتـه اسـت:      3/503المصنف( : دري
 پـرده را  ریخت من به پرده دار آن گفتم: فرو صهنگامی که دیوار خانه قبر رسول خدا

طراف قبر را زمین خراشیده اي دیدم که روي آن رمـل اسـت ماننـد رملهـاي     بلند کرد ا
عرصه. باید دانست که عبدالرحمن با اینکه از وارثان عایشه بود هنوز تا آن زمان قبـر را  

 ندیده بود!.

بیش از یک   ،»التجعلوا قبري عيـدا« این عالمات دهگانه دلیل است که حدیث شریف:
 تلك عشرة كاملة. !قرن عمال درکمال قوت بود

هرگز در بـین   زمان ما از قبور اولیاء، مهمترین دلیل بر اینکه زیارت معمول در -14
که این همه روایات و احادیث در ثوابهـاي زیـارت را   †مسلمین صدر اول ائمه هدي

هـیچ تـاریخ    معمول نبود وبی اعتبـار اسـت، آن اسـت کـه در      به ایشان نسبت داده اند،
که یکی از این بزرگواران براي زیارت قبر پیغمبر یا انبیاي دیگـر  شود  میمعتبري دیده ن

باور کردنی نیست که امـامی   یا زیارت قبر یکی از امامان شد رحال و سفر کرده باشد. و
 که خود از أعبد عباداهللا است، بلکه حتی یک مسلمان معتقد مردم را به عبادتی امر کند و

: فرمایـد  مـی آیا چنین کسی مشمول آیـه قـرآن نیسـت کـه     خود از آن خودداري نماید!! 
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﴿                                

   ﴾ ]:2و  3 الصف[. 

در شوید،  میبدان قائل کنید  نمیاید چرا کاري که خود  اي کسانی که ایمان آورده«-
کنید بدان قائـل   خود نمیخدا بزرگترین بغض شدید و دشمنی است که کاري را که  نزد
 ».شوید می

أبلـغ شـيعتي « فرموده اسـت:  ؛که حضرت رضا اند  آوردهمثال در احادیث زیارت 
واهللا ألف حجـة: قـال أي  ؛ وجل ألف حجة قال فقلت ألبي جعفر اهللا عز إن زيارتي تعدل عند

 ».ألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه!

به شیعیان ما برسان که ثواب زیارت من در نزد خداي عزوجل برابر با ثواب هزار  -
 .حج است!

عرض کردم: برابر بـا ثـواب هـزار     ؛راوي میگوید: به امام محمد تقی پسر رضا 
) حج است بـراي  حج است؟! فرمود: آري به خدا سوگند برابر با هزار هزار (یک میلیون

 .1کسی که زیارت کند درحالی که عارف به حق آن جناب باشد!!!

که هر گاه این سخن درست باشد که ثواب زیـارت   آید مىکه اینجا این سوال پیش 
چه رسد به اینکه برابر با ثواب هزارهزار حـج   برابر با ثواب هزار حج باشد تا ؛رضا

باشد، و ثواب حج مستحبی طبق احادیثی که از همین بزرگواران رسیده افضـل اسـت از   
 ؛و حتـی طبـق روایتـی از صـادق     دهاست از آزادکردن بر و حتی باالتر نماز و روزه
خواست که  صبه مردي که از فوت حج متأسف بود و از رسول خدا صپیغمبر خدا

فرمود: به ایـن   صو را به عملی هدایت کند که اجر حاجی را داشته باشد، رسول خداا
کوه ابو قبیس نگاه کن! اگر همه کوه ابوقبیس براي تو طال باشد و تـو آن را در راه خـدا   

                                           
 .2/225مستدرك الوسائل  -1
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انفاق کنی به ثوابی که حاجی بدان دست می یابد نخواهی رسید! یا ثوابهاي بسیاري کـه  
 است.در تهذیب شیخ طوسی آمده 

که نزدیـک هیجـده سـال در     ؛هرگاه مطلب چنین باشد حضرت امام محمد تقی
دربار مأمون به عنوان داماد وي محترم می زیست و زیارت دامادش از قبر پدرش که در 

! چـرا از  شد میآن قبر هارون هم بود هیچ مانعی نداشت، بلکه موجب خوشحالی او هم 
کتـاب   ود، والأقل ثواب هزار حجی کـه در درك ثواب یک میلیون حجی که خود قائل ب

 هم داشت. آمده بود، چند فائده فوق العاده دیگر ؛خود حضرت رضا

بود. عالوه بر درك زیارت، ثواب بـر   ؛امام محمد تقی پدر ؛حضرت رضا :أ
 والد هم می برد!.

: این عمل او حجت و سند بـود بـراي کسـانی کـه زیـارت را امـري مشـروع و        ب
 دانستند.مستحب می 

 شد که دیگران هم با کمال اطمینان بدین عمل اقدام کنند. ج: زیارت او موجب می

به این عمل که تا حدي مشقت مسافرت داشت زیرا از  ؛نه تنها امام محمد تقی 
خراسان مسافتی طوالنی بود هر چند با رفاهیت و وسـائلی   بغداد که مدتها در آن بود تا

می گذاشت، چندان مشکل نبود، عمل نکرد، بلکه حتی بـه  که مامون خلیفه دراختیارش 
که در همان نزدیکی بغداد در مقابل قریش  ؛زیارت جد بزرگوارش موسی بن جعفر

آن روز و کاظمین امروز واقع است نرفت! درحالی که طبق اخبـار بسـیاري کـه از پـدر     
بسـیار  این عمل آن حضـرت نیـز فوائـد    اند  آوردهدرکتب احادیث  ؛بزرگوارش رضا

شهرت زنده بودن  درك ثواب بر والدین، داشت که عالوه بر درك ثواب بسیار زیارت و
که طائفه واقفیه قائل بودند وآن حضـرت را قـائم آل محمـد و آخـرین امـام       ؛کاظم

دانسته و ائمه بعد از وي را قبول نداشتند عمال انکار و به هر صورت از کثرت و شدت 
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بسیاري می کاست و موجب تصدیق روایاتی که از پدرش در تا حد   واقفیه با این عمل،
 ثواب زیارت جدش آمده بود می گشت!.

 ؛ئمـه به موجب این روایات و مالحظه آن رفاهیات که براي حضـرت جـواد األ  
میتـوانیم از چنـد جهـت مقصـر بـدانیم! زیـرا آن        -العیـاذ بـاهللا   -حاصل بود جنابش را 

با همه امکاناتی که در اختیار داشت  ؛جدش حضرت عالوه بر آنکه از زیارت پدر و
حضرت جواد بلکه بر تمام مسـلمانان   گترین کسی که همه کس نه تنها برزراز زیارت ب

 ؛حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب حقوق بسیار داشت یعنی
سکن که قبر مبارکش بنابر مشهور در نجف یعنی نزدیک بغداد است که آن روز مقر و م

 داماد خلیفه بود خود داري کرد!!!.

از چند جهت بر حضرت امام محمد  ؛درحالی که زیارت حضرت امیر المؤمنین
 واجب می نمود!. ؛تقی

امیرالمـؤمنین   ثواب بی شماري بـراي زائـر قبـر     ؛احادیث بسیاري از ائمه در :أ
 ؛وارد شده حتی تهدیداتی وحشت زا ! چون روایتی کـه از حضـرت صـادق     ؛
 ».من ترك زيارة أميرالمؤمينين لم ينظراهللا إليه« که فرمود:اند  آورده

 نگرد!. یخدا به نظر رحمت بر او نم کسی که زیارت امیرالمؤمینین را ترك کند،-

 و این تهدیدي نیست که اگر روایت صحیح باشد بتوان آن را آسان گرفت.

به والدین نیز وجود داشت  رّ: در زیارت امیر المؤمنین عالوه بر آن ثوابها، ثواب بب
 ئمه است.زیرا آن حضرت ابواأل

: عمل آن حضرت مسأله زیارت قبور را کـه در کراهـت مشـهور اسـت تخفیـف      ج
دلیـل بزرگـی    ؛! اما همین خودداري حضرت جواد و ائمه ما قبل و ما بعد او داد می

 .!است برصحت کراهت زیارت
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تصدیق او از مزاري است کـه   جف،را در ن ؛امیرالمومنین  : زیارت آن حضرت،د
 هارون الرشید به حدس وگمان و گفته یک دهقان از قبر موالي متقیان، در آن بیابان بنیاد

 نهاد، که اکثر مورخان از قبول آن اباء دارند!!.

در آن مزار صورت می گرفت بـیش از   ؛اگر یک زیارت از طرف حضرت جواد
نهـاد، و   مون اساس بارگاه نجف را بناأم پدر زیراشد  میهمه مأمون از آن جناب ممنون 

 .شد میضمنا دلیلی بزرگ بر صحت روایات زیارت 

که بیش از ائمه مـا قبـل خـود امکـان عمـل       ؛پس وقتی می بینیم حضرت جواد
خود را دارد و بنا به نقل روایـات منتسـبه بـه آن     کثیرالثواب زیارت قبور پدران بزرگوار

ي زیارت ثواب قائـل اسـت، چنانکـه ثـواب یـک زیـارت       جناب از همه ائمه بیشتر برا
 ؛حضـرت جـواد   گیـرد، خود حضرت برابر هـزار حـج می   را که ؛حضرت رضا 

که مطلـب  دانیم  می، کند مىبدان مبادرت ن با این حالو  1هزار هزار حج است: میفرماید
 چنین نیست و این گفته، فرمایش آن حضرت نیست.

کـه درایـن روایـات ثـواب     ده نقل شـ  ؛ئمهو روایاتی از حضرت جواد و سایر ا
زیارتها را به ایشان نسبت داده اند، صحیح نیست، زیـرا در آن صـورت ناچـار مشـمول     

﴿ همان آیۀ         ﴾ .چرا کـاري را کـه خـود    «یعنی  ]2 الصـف: [ا
  »شوید. میبدان قائل دهید  نمیانجام 

 اعتقادي در باره آن بزرگواران نداریم.! و ما هرگز چنین شوند می

                                           
 در بطالن اینگونه روایات تردید نیست هر عاقل منصفی می داند که اگر زیارت مرقد انبیـاء و ائمـه   -1

  واجب بود در قران کریم که تبیانا لکل شئ بوده و به صفت یهدي للتی هی أقوم ممتاز است، ؛
حج و حتی امور جزئی و کم ثوابتر امر شود، اما در بـارة   به چنین ثوابی امر شود، نه اینکه در آن به

 عملی که از حیث اجر و ثواب هزار بلکه هزاران برابر آن است کمترین سخنی به میان نیاید !!!.
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مهم این است که اگر تتبع شود زیارت قبر هیچ امامی را از طرف  نکته قابل توجه و
یافـت! و امـا آنچـه در خصـوص زیـارت      تـوان   نمـی هیچ امامی در هیچ تاریخ معتبري 

از قبر امیرالمؤمنین آمده است در صفحات بعـدي همـین کتـاب از     ؛حضرت صادق
 ستی آن مطلع خواهید شد.ضعف و س



 

 

 حل مشکل و رفع معضل

زیارت ي  مسألهپس با بیانی که گذشت و دالیل عقلی و نقلی که آوردیم معلوم شد 
مـی پندارنـد کـه    که در این امت تا این حد وسعت و گسترش یافته است و اکثر مـردم  

رکنی از ارکان عظیم اسالمی است، به هیچ اصـلی از اصـول    یکی از فرائض مهم الهی و
 .گیرد!! مایه میها  بدعتو اکثر تبعاتش از  دین متکی نیست،

شاید خواننده بپرسد پس این همه روایات و احادیثی کـه در خصـوص زیـارت در    
کشـورهاي   مـزارات و بقـاع کـه در    کتب فریقین از شیعه و سنی وجود دارد و این همه

 چـپ و  راسـت بسـیار زوار کـه از    يها هاسالمی بر قبور اموات بنا شده است و این قافل
مقیم و ثابت و گروهی متحـرك و  اي  فرقهرهسپار به سوي هر مزار و  روستاهاو شهرها 

 رشـاد سیارند چیست؟ و این همه کتب و رسـائل زیـارت و آداب آن را کـه از جانـب ا    
 باعث است؟! ، چه چیزشود میمنتشر 

و تهـذیب و استبصـار و کـافی و     هشاید بتوان تنها از کتب شیعه چون کامـل الزیـار  
ثـواب   مصباح و سایر رسائل وصحایف نزدیک به هزار حدیث و روایـت یافـت کـه در   

داراي اي  پـاره زیارت و آداب و رسوم دخول به مشاهد وخواندن زیارات متعـددي کـه   
چشم خداونـد  (سالم بر  ترجمه: .(السالم على عين اهللا الناظرة ويده الباسطة)انند: عباراتی م

است وارد شده که از آنها جناب آیت اهللا العظمی!  و دستش را که می گشاید)بیند  میکه 
آیا ممکن است بیهـوده    ، استناد به والیت تکوینی امام نموده است،امراء هستیدر کتاب 

 شد؟!سخن به این درازي با

 :کنیم میحدي که بگنجد مسأله را روشن  اینک ما بعون اهللا تعالی در این مختصر تا

الزم است که این نکته را در نظر داشته باشیم که از کثرت احادیث و بسیاري کتـب  
و رسائل در این باب بلکه در هیچ موضوعی نباید وحشت داشت، زیـرا اگـر کسـی بـا     
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بینـد   می د و بر احادیث و اخبار احاطه حاصل نماید،کتب و رسائل سر و کار داشته باش
ارزش اعتناء نداشته بلکه بهترین خدمت به بشریت ها  نوشتهو میداند که بسیاري از این 

اي  پـاره آن است که آنها را با کمال احترام به دریـا بریزنـد!!. وکثـرت احادیـث هـم در      
بایـد در مقابـل دالیـل عقلـی و حسـی و       مواضع اهمیتی ندارد و همان مثل معـروف را 

 پراند!.توان  میبا یک کلوخ  به کار برد که: هزار کالغ رانماید  میتاریخی که آن را باطل 

مقابل صدها حدیثی که در خصوص زیارت آمده اسـت مسـلما    که دربینید  میشما 
وص کـه شـیعه و سـنی در خصـ      باشد، صبهترین آن مزارها باید قبر منور پیغمبر خدا

نقلـی ثابـت    ما با دالیـل عقلـی و  ازیارت آن حضرت در کتب خود احادیثی آورده اند.! 
تا حدود یک قـرن کـه اصـحاب بزرگـوار او حیـات       نیز صرسول خدا کردیم که قبر

هرگز مورد زیارت هیچ مسلمانی قرار نگرفت تا چه رسد به قبر دیگران از ائمه   داشتند،
 و اولیاء.

اسالم مورد زیارت مسلمانان نبوده  هیچگاه در صدر صپس هرگاه قبر رسول خدا
از مردم بی اطالع از احکام اسالم را از زیـارت  اي  پارهو اصحاب و ذراري آن بزرگوار، 

به احادیث وارده در این موضـوع خواهـد    ي، دیگر چه اعتبارنمودند میمنع  صپیغمبر
 از دیگران بر اسالم است. واردهبود که یقینا از آثار 

محبوس نماند، بلکـه   که اسالم تنها درمحل ظهور خود (مکه و مدینه)دانیم  می همه
نقاط جهان راه یافت و اکثر نقاط معمـوره   دورترینخدا و کوشش مسلمانان به  اجازه اب

برابر اسالم تسلیم شدند و داراي آداب و سنن خاصـی بودنـد کـه از تمـدن      عالم که در
 ازکشـورهاي متمـدن آن روز،  اي  پـاره جملـه در  مخصوص آنان مایه می گرفت و از آن 

آنان بود. چون مصر که در آن مقابر ملوك  بارگاه برگور احترام به مردگان و بنیاد بقعه و
از آثار  و اهرام ثالثه موجود،شد  میوجود داشت و قبور فراعنه با عظمت فوق العاده بنا 

پاسـارگاد و   داریـوش و  کبیر وروشن این عقیده است، همچنین در ایران که قبر کورش 
و در  سایر آثار ناشی از احترام به اموات در گوشه و کنار آن موجـود اسـت،   کوردختر و
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قائـل  اي  العـاده جاهلیت و شرك به مزار مردگان اثر و قـدرت فـوق    خود حجاز هم در
بودند. ظاهرا یکی از علل وحکمت نهی از زیارت قبور، همین عقیدة فاسد جاهلیت بـه  

احاطه وتصرف مردگان در امور زندگان بود، که اسالم با تمام کوشش در محو  ت وقدر
آثار غلط جاهلیت کوشید. اما می بینیم بعد از غروب خورشید نبوت، بازهم بـه تـدریج   

مـردم ممالـک    اینکـه مسـلمانان بـا    علی الخصوص پـس از شود  میآثار جاهلیت، زنده 
، به ویژه در شوند میبرتري داشتند همنشین آنان  مدنیت بر دیگري که از حیث قدمت و

 زمان عباسیان که دولت و خالفت اسالمی یکسره در اختیار اشراف ایران قرار گرفت!.

اکثر آداب و عادات ایران به نام آداب اسالم در میان مسلمین رایج شـد، مخصوصـا   
رنـا و  علـم و بـوق و ک   آداب و سنن تجهیز اموات چون تشییع جنائز اشراف بـا تـوق و  

برافراشتن و بنیاد بقعه و دخمه و روشن کردن چراغ و تشـریفات دیگـر. بـدین ترتیـب     
 مسأله زیارت اموات رونقی تازه یافت.

پس، علت سادة این کیفیت همان تقلید و تبعیت از سنن و آداب ملل غیـر اسـالمی   
 است که خواه ناخواه بر مسلمانان تأثیر نهاد و در میان آنان رواج یافت.

ا باید دید براي چه این همه ثواب و فضیلت براي زیارت اموات در کتب احادیث ام
تحقیق همین وضـعیت   و زیارات آمده است که منظور اصلی ما هم از تألیف این رساله،

است که می بینیم مسأله زیارت در دین اسالم خصوصا در مـذهب شـیعه از بزرگتـرین    
تحـت الشـعاع آن قـرار     ات به لحـاظ ثـواب،  عبادات  شمرده شده تا آنجا که سائر عباد

 گرفته است!!.



 

 
 



 

 

 علت توجه به زیارت و اهمیت یافتن آن

 علت توجه به زیارت اولیاء در مذهب شیعه دو چیز است: 
. و داشـت زیارت، نقشـی اساسـی   ي  مسألهدر امر دیانت و در که  سیاست شیعهـ 1

که در اواخر زمان حیات  ؛: طرفداران حضرت امیرالمؤمنیندانیم میعلتش آن بود که 
بـا   ؛ند پس از صـلح امـام حسـن   داد میعدة مخصوصی را تشکیل  صرسول خدا

معاویه و در نتیجه فشار دولت بنی امیه و ضعیتی پیش آمد که ناچار به اختفاء و اسـتتار  
و چه بعـد از آن بـه    ؛شدند، و با تمام تالشهایی که چه در زمان حضرت امام حسن

نگرفتند تا اینکـه فاجعـۀ   اي  نتیجه ؛در انتقال دولت از بنی امیه به آل علی کار بردند،
گداز کربال پیش آمد به صورتی که همه کس کـم و بـیش از آن   خونین جگرسوز و دل 

که البته بسیاري از آنان در شمار دوسـتان   انمویاآگاه است. از این رو مخالفان حکومت 
مویان و اقناع مردم به نامشروع بودن حکومت این خاندان و ابراي تضعیف  اند بودهنادان 

 ؛مثـال علـی   کـم سو به انتشار فضائل جنباندن و شوراندن مردم علیه آل امیه از یک 
که هنوز چون دریاي مواج در سینه باقیماندگان اصحاب رسـول   ؛وحضرات حسنین

می جوشید، پرداختند و حتی در این عرصه از جعل اخبار نیز دریغ نورزیدند و  صاهللا
موي بر ابـرار و اخیـار آل علـی    ااز سوي دیگر به ذکر متاعب و مصائبی که از ستمگران 

وارد آمده بود پرداختنـد و   ؛حرار حسین بن علیه خصوص حضرت سید األب ؛
میـه بـه زوال و   ادر این میدان نیز از جعل خبر پرهیز نداشتند و سر انجام نیز دولت بنی 

اضمحالل نزدیک شد، اما با روي کار آمدن بنی عباس نیز از ارتکاب مظالم به آل علـی  
عنی ذکر مظالم مخالفین و مصائب اهل بیت کاسته نشد، و در نتیجه همین طریقه ی ؛
و بیان فضائل بسیار آنان ادامه یافت. بدیهی است که تشویق و تحریـک افـراد بـه     ؛

آمـدترین روشـها در آن زمـان بـود،      اینگونه اعمال (زیارت و عزاداري) که خود از کـار 
مقبـول  جعل اینگونه احادیث در ثواب زیارت و تعزیت و نسبت دادن آن به کسانی کـه  
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، امري مورد انتظار بود!!! زیرا در مردم تـاثیر بسـیار   ؛اهل بیتي  ائمهالقول اند یعنی 
 اما اثري موقت و زودگذر!.گذشت  می

لیکن آنان  از خوانندگان باور کردنی نیاید،اي  پارهشاید نسبت جعل احادیث در نظر 
کـه ایـن امـر در نظـر سیاسـتمداران و      داننـد   مـی آن آشنایند  که به تاریخ حدیث و سیر

 ن شاءإبه شرحی مختصر که پس از این خواهد آمد  مصلحت اندیشان بسی آسان است 
 .اهللا

ـ علت دیگري که در جعل اینگونه احادیث اثري بیشتر داشت و کسان بسـیاري را  2
ـ   انگیخت  میبه جعل آن بر  رآن دشمنی باطنی با حقایق اسالم و تعالیم قرآن بـود. زیـرا ق

چنان نور مبینی بود که از کانون ربوبیت بر افروختـه و از قلـب طبیعـت تراویـده بـود.      
 :فرمود می وشناخت  میوانسان را رهین عمل و کردار خود 

﴿          ﴾N ]:هر انسـانی در گـرو اعمـال خـودش     « - .]21 الطور
 »است.

 ﴿                             ﴾ 
 ]8و7لزلزلة:ا[

بـدي  اي  ذرهو هر کـه قـدر   بیند  مینیکی کند (پاداش) آن را اي  رهذهرکه به مقدار «
 ».بیند میکند (جزاي) آن را 

دري خواسـتند   میبه اصطالح موشکافی! کسانی را که  و اینگونه ذره بینی و دقت و
گشاده و میدانی آزاد براي اجراي شهوات داشته باشند طبعا به دنبال بـازاري بودنـد کـه    

آنـان را از محاسـبۀ یـوم     يو بـار  متاعی در آن یافت شود که تا تمام ولنگاري و بی بند
عذاب یـوم عظـیم نجـات بخشـد و از      الحساب در امان دارد نه تنها از سختی و شدت

پرسرور حور و قصور بهشـت و  هاي  وعدهیوم الحسره بیمه کند بلکه از  ندامت شرر بار
 رضوان نیز مسرور دارد.
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فاسقان از متاع  چنین خواسته هایی عرضه کنندگانی به وجود آورد که هم فاجران و
اي  بنـده و این امتیـاز بـه وسـیله توسـل و تضـرع در برابـر       شدند  میشفاعت برخوردار 

کلمـۀ نـامفهوم بـه     خوانـدن چنـد   و گوردر اي  مردها زیارت و بیافت  میمسؤول انجام 
. وهم به وسیله اینگونـه  !!شدند میعنوان دعائی مأثور، مسلوب العیوب و مغفور الذنوب 

 تمام احکام و رعایت حالل و حرام و تحمل انواع مشقات عبادت، انجام دادنبدعتها از 
 !.شدند میآسوده گشته و سرانجام با کمال احترام در روز واپسین داخل بهشت برین 

ابتداء پیدایش اینگونه احادیث از جـاعالن کـه هـدف از آن از میـان بـردن اوامـر و       
نواهی قرآن بود و بی شک از ناحیه دشمنان اسالم به وسیله عالم نمایان به ظاهر مسلمان 

ار شد که قیام فرمـوده و مـردم را از ایـن    چن حضرت ناتا جایی که خود آشد  میصادر 
 صخـود رسـول خـدا    ؛خطر بزرگ برحذر دارد چنانکه بـه فرمـودة امیرالمـؤمنین   

فمـن كـذب علـي متعمـداً فليتبـوأ مقعـده  …لقـد كثـرت علـّي الكذابـة « خواند و فرمود:اي  خطبه
 ».في النار

بایـد کـه    هرکه عامدانه بـرمن دروغـی بگویـد،    …دورغ بستن بر من بسیار شده «
 »جایگاهش را در دوزخ بگیرد.

ذاك سـلمان المحمـدي «فرمود: میروایت شده که  ؛در رجال کشی از حضرت باقر
 أن سلمان منا أهل البيت انه كان يقول للناس: هربتم من القرآن إلـى األحاديـث وجـدتم كتابـا دقيقـاً 

والفتيـل وحبـة خـردل فضـاق علـيكم وهـربتم إلـى األحاديـث التـي حوسبتم فيـه علـى النقيـر والقطميـر 
 .»اتسعت عليكم

نام سـلمان بـرده شـد     ؛مضمون حدیث شریف آن است که در نزد امام محمد باقر 
همانا سلمان از ما اهـل بیـت اسـت او بـود کـه       ،حضرت فرمودند: او سلمان محمدي است

گفت: شما مردم از قرآن گریخته به احادیث پناه بردیـد از آن جهـت کـه     همواره به مردم می
قرآن را کتابی یافتید که شما را بر نقیر و قطمیر و فتیل و خردل (یعنی به اندك چیزي چـون  
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این جهـت بـر شـما پـذیرش      از کشد، پوستۀ هستۀ خرما و خال پشت هسته) به حساب می
 .1لذا به احادیث پناه بردید زیرا بر شما گشایش داد!!! قرآن سخت آمد و به تنگنا افتادید،

از  وافتـاد   مـی نقل احادیث کم اتفاق  صبا اینکه در ابتداء و زمان حیات رسول اهللا
جهت اینکه مبادا عبارات احادیث با آیـات قـرآن مشـتبه و مخلـوط گـردد، از نقـل آن       

از روایات، تنها از میان اصحاب به عبداهللا بن عمرو بن اي  پارهو بنا به شد  میجلوگیري 
بنویسد و دیگران چنـین  شنود  می صالعاص اجازه داده شد بود که آنچه از پیغمبر خدا

حقی نداشتند تا بدانجا که ابوبکر بنا به نقل دخترش عایشه در حدود پانصـد حـدیث از   
 ىعلـ «نوشته بود ولی شبی کـه تـا صـبح مضـطرب بـود      اي  دفترچهدر  صرسول خدا

آب یا آتشی از دخترش خواست و آن احادیث را از ترس آنکـه مبـادا تخلـیط    » الطلیعه
بعدا یعنی پس از گذشت یک قرن که نوشتن احادیـث   با این حالشده باشد از بین برد! 

فـت کـه کثـرت و    به فرمان عمر بن عبدالعزیز آزاد شد بازار حدیث آن چنـان رواج گر 
حفظ و نقل آن یکی از مفاخر و امتیازات آن زمان گردید! و کار به جایی رسید که خرید 

 و فروش آن گرانبهاترین متاع روزگار شد!!!. 
و باالخره کثرت احادیث در زمان احمد بن حنبل به حدي رسید که او مسـند خـود   

حدیث انتخـاب و تـألیف    را که اکنون سی و چند هزار حدیث است از میان یک میلیون
صحیح خود را که اکنون قریب هفت هـزار حـدیث اسـت از میـان      کرد! و امام بخاري،

هفتصد و پنجاه هزار حدیث تدوین کرد و همچنین مسلم صحیح خـود را کـه کمتـر از    
 صحیح بخاري است از سیصد هزار!.

انـد منحصـر   این عمل آن روز به مسلمانانی که امروز به طائفه عامه و سنی مشـهور  
خوانـده   و در آن روزگـار رافضـی   شوند مینبود، بلکه در گروهی که امروز شیعه نامیده 

آثـار   شدتش بیشتر بـود، زیـرا معـارف و   درحقیقت احزاب غیر علنی بودند،  وشدند  می
ماندند  نمیایشان تحت کنترل و چندان مشهور نبود و در یک گروه وحزب خاصی باقی 

                                           
 .22,23ص رجال کشی ، چاپ کربال ، -1
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و همه روزه در استتار و انتشار و انفجار بودند! و گاه از یک گـروه، ده گـروه یـا بیشـتر     
 !.شدند میانشعاب کرده و جدا 

در یـک هـزار حـدیث    انـد   گفتـه جعاالن کذاب اکثرا در عراق بودند به طـوري کـه   
 حدیث دروغ و یک حدیث دیگر نیز محل تردید است !!. 999 محدثین عراق،

را باید پذیرفت که کسانی که آن روز با اسالم دشمنی داشتند غالبـا  به ناچار حقیقت 
پیکـر اسـالم وارد    درآورده و ضـربتی مهلـک بـر    ؛خود را در ردیف شیعیان علـی  

 میکردند که مهمترین حربه شان جعل حدیث بود!!.
این حقیقت آنگاه مورد تصدیق قرار خواهد گرفت که کتب ملل و نحل را خصوصا 

مطالعـه شـود، از قبیـل کتـاب      انـد   نوشتهکتبی که علماي بزرگ شیعه، در این خصوص 
هجـري کـه خـود از     301متـوفی  » سعد بن عبداهللا ا الشعري القمـی «المقاالت و الفرق 

أبـو محمـد   « کتاب فرق الشـیعه أثـر  بوده و  ؛اعالم شیعه و از خواص اصحاب ائمه
هـ که او نیز از بزرگان علماي ایـن فرقـه اسـت.     300متوفی » حسن بن موسی النوبختی

چـون سـبائیه و کیسـانیه و مغیریـه و     اند  شمردهاکثر فرق خارج از دین حق را از شیعه 
نـام   سرحوبیه و رافضیه و اسماعیلیه و فطحیه و واقفیه و خطابیه و نمیریـه و غیـرهم. و  

مظلومیت آن حضرت و فرزندان بزرگوارش که به حسن شـهرت در   و ؛مبارك علی
پناهگاهی بود براي بـد اندیشـان و بـی دینـانی کـه در صـدد        بین مسلمین ممتاز بودند،

ویرانی بنیان اسالم بودند و بدین ترتیب بود که بـا جعـل احادیـث و احـداث مـذاهب      
 طعه قطعه کنند!.توانستند پیکر شریف جامعه اسالمی را ق

بـه   ه داشت نخست براي فرار از قرآن: تـا زپس چنانکه دیدیم جعل احادیث دو انگی
وسیله اشتغال و توجه به آن از انذارات و تخویفات آن در امـان باشـند و بـراي اجـراي     
شهوات وسعت و آزادي داشته باشند و منظور دوم و مهمتر تخریب بنیان اسـالم بـود و   

 دو انگیزه موجود بود!. یک گروه هر ي داشت و گاه درا هر گروه انگیزه



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   54 
 

 

شما به همین دوکتابی که از این دو عالم شیعه (سعد بن عبداهللا اشعري و حسن بـن  
است، مراجعه کنید و ببینید فرقی کـه تأسـیس مـذاهب و جعـل اخبـار       موسی نوبختی)

مـردم   ودانـد   مىع هدف قرار یکردند چگونه احکام حالل و حرام اسالم را براي تضی می
 !.نمودند میرا به ارتکاب محرمات تشویق 

نـد  داد میاز شیعه را تشکیل اي  فرقهاز اصحاب ابی الخطاب که آن روز اي  فرقهمثال 
 چاپ تهران) 51طبق نقل المقاالت و الفرق (ص 

حوا أحلوا المحارم من الزنا والسرقة وشرب الخمر و تركوا الزكاة والصالة والصيام والحج وأبا«
 .»الشهوات بعضهم لبعض

امور حرام چون زنا و دزدي و شرب خمر را حالل شـمرده و پرداخـت زکـات و     «
 »اداي نماز و روزه وحج را ترك کرده و شهوت را نسبت به یکدیگر مباح ساختند!

چاپ نجف) با انـدك اخـتالف    61نوبختی(ص ههمین عبارات در کتاب فرق الشیع
جا لواط و سرقت را هم اضافه کرده است!! و دربـاره فرقـه   است که در آن» المقاالت«در 

وأبـاحوا الفـروج كلهـا وأبطلـوا النكـاح «) آمده است: 57(ص» المقاالت و الفرق«در » مجسمه«
 .»والطالق

 »تمامی زنان را حالل شمرده و ازدواج و طالق را باطل اعالم کردند!!.«
سـماعیلیه و نصـیریه و نمیریـه بـه     براي آگاهی از سائر عقاید فاسده اینان در بـاره ا 

، فـرق الشـیعه   116و  105و  81المقاالت و الفرق و صفحات  100و  92و 63صفحات 
مراجعه نمائید، تا برشما معلوم شود که مهمتـرین مقصـد جـاعلین حـدیث و مؤسسـین      

 مذهب، فرار از مقررات اسالم و تخریب آن بوده است!.

 . اند بودهگروه که نامشان ذکر شد از فرق شیعه شاید در این مورد گفته شود: اگر این 
اي  فرقـه هللا از ایشان  در زمان ما بحمد :ثانیاًند، امیه مطرودامروز از نظر شیعه ام الً:او

 دارد؟. چه ما در آن هستیمآندر روي زمین نیست، پس قضیه، چه ربطی به 
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مطرودنـد،   بوده ودرست است که این فرق از نظر شیعه امامیه گروه ضاله گوییم  می
باطل  هم، در بین شیعه امامیه موجود است و حق و اما آثار و اخبار بسیاري از آنان هنوز

آثار باقیمانده از گذشتگان با یکدیگر مخلوط است و متأسفانه تـا کنـون اقـدامی جـدي     
 .!براي تفکیک واصالح آن آثار به عمل نیامده است

امامیه همان معتقدان به مذاهب باطلـه چـون    به عالوه بسیاري از راویان اخبار شیعه
که قبال  فطحیه و واقفیه و شلمغانیه هستند و حتی کسانی هم که به امامی مشهور اند بسا

از انـد   کـرده درهمان مذاهب باطله روزگاري سپري کرده و بعداً به مذهب امامیه رجوع 
 قبیل فرزندان اعین و ابوخدیجه و معلی بن خنیس وغیرهم.

رت عدم تمسک به قرآن کریم، تفکیک و تفریق اخبار و آثاري که اینـان در  ودر صو
از آثاري که در زمان اعتقـاد بـه     و ثبت شده،اند  کردهزمان اعتقاد به مذهب سابق روایت 

و ثبت شده از آثاري که در زمان گرویدن به مذهب امامیـه  اند  کردهمذهب سابق روایت 
 بسیار مشکل است. ،اند کردهنقل 



 

 
 



 

 

 باشد احادیث باقیمانده از فرق ضاله که درکتب شیعه موجود می

اینک در کتب معتبر شیعه امامیه احادیثی موجود اسـت کـه    ،صرفنظر از تمام این معایب
مـور خـالف   او همچنان انسان را به جرأت بر  ،رنگ و بوي مذاهب باطله را داردهمان 

 از آن جمله: قرآن فرا می خواند!

ضمن فضـیلت مـاه رجـب و     "المجلس الثمانون"در امالی در  "قمی ابن بابویه"-1
وجـل لـه  ومـن صـام مـن رجـب تسـعة وعشـرين يومـًاً◌ غفـراهللا عـز« می نویسد: ،ثواب روزه در آن

عشــاراً ولوكانــت امــرأة فجــرت بســبعين مــّرة (امرًأ)بعــد مــا ارادت بــه وجــه اهللا والخــالص مــن  ولوكــان
 .»جهنم لغفر اهللا لها!

 با بیست و نه روز روزه در ماه رجب گناه زنی که هفتاد بار بـا فرمایید  میمالحظه  -
 4900 جمعـاً  ،وشاید با هر مرد هفتـاد مرتبـه   !!شود میهفتاد مرد زنا کرده باشد آمرزیده 

 حتی یک حالل زاده جستجو نمود؟!.توان  میدر این صورت آیا  مرتبه!!

 نکه می نویسد:آضمن  )1/461عالمه حلی ( ،در کتاب منتهی المطلب -2
طلبـــا للبركـــة واالحتـــراز مـــن  ؛الحســـين ة مـــن تربـــ يســـتجيب أن يجعـــل معه(=الميت)شـــيئاً «

 ».العذاب والستر من العقاب
مانـدن از   کنـار  طلـب برکـت و دوري از عـذاب و بـر    مستحب است به منظـور   -

 نیز قرارداده شود. ؛با میت مقداري از تربت امام حسین ،مجازات
از ترس  ،آورد میو فرزندانی که شد  میکه مرتکب زنا آورد  میسپس داستان زنی را 

وکسی جز مادرش از کارش خبر نداشت. هنگامی که مـرد و دفـن    !سوزانید میرسوائی 
 ،او را بیرون انداخت و قبول نکرد! و به هر جا کـه بردنـد وضـع چنـین بـود     شد خاك 

امام از مادر آن زن پرسید که این  ،رفتند و قضیه را گفتند ؛خدمت صادقاش  خانواده
مادرش ناگزیر واقعیت را به استحضار  ؟شد میزن در زمان حیاتش چه معصیتی مرتکب 

نخواهد کرد زیرا او خلق خدا را به عـذابی   حضرت فرمود: زمین او را قبول ،امام رساند
 ؛اسـت!! در قبـر او مقـداري از تربـت حسـین     کـرده   میکه خاص خداست معذب 
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 ،بگزارید! چنین کردند و خدا آن زن را مسـتور داشـت!! آري بـا مقـداري خـاك تربـت      
 .نکه نتواند دید!!!آمعصیتی بدین عظمت تخفیف یافت!! تا کور شود هر 

سـید بـن   "از مهج الدعوات  چاپ کمپانی) 302بحاراالنوار(صدر جلد نوزدهم  -3
آنگاه سند حدیث را تـا بـه    ،نقل شده است: روینا باسنادنا الی سعد بن عبداهللا "طاووس

 ».إن عندنا ما نكمته واليعلمه غرينا« که فرمود:رساند  می ؛حضرت صادق
 .ددان نمیما آن را  و غیر کنیم میچیزي داریم که آن را کتمان  - 

باهللا این سـر از اسـرار آل محمـد اسـت! تـا آنجـا کـه         برساند که نعوذخواهد  میو 
که او مرا حدیث کـرد از  دهم  میفرمود: گواهی بر پدرم  ؛: امام جعفر صادقگوید می

 ناچـار تقـدیر الهـی و احکـام آن،     فرمود: اي پسرك من، ؛پدرش از جدش که علی
: ترا ازخیـري آگـاه   فرماید می. . تا آنجا که  .شود میبرآنچه من دوست دارم قضا و امضا 

شام خواهی گفت و بدان هزار هـزار  و ن را صبح آن از خداست که تو آمیکنم که اصل 
فرشته را مشغول خواهی داشت که بر هر فرشته از آن هزار هزار فرشـته، نیـروي هـزار    

آن هـزار   این، وخداوند براي هزار نویسنده تندنویس داده خواهد شد یا داده شده است.
مأمور کرده است که براي تو استغفار کنند در حالی که به هر فرشته نیروي  را هزارفرشته

هزار هزار سخنگوي تند داده شده است و براي تو در دارالسالم(بهشت) هـزار خانـه در   
قصر بنا شود که در آنجا همسایه جد خود خواهی بود و براي تو در بهشتهاي عدن  صد

شهر بنا خواهد شد! ودر قبر تـو نوشـته هـاي ایـن شـهرها و قصـرها (سـند        هزار هزار 
هـیچ   مالکیت آنها!!) با تو محشور خواهد شد تا براي تو هـیچ ترسـی وخـوفی نبـوده و    

هیچ عذابی نباشد و . . . و . . . و . . . و براي تو هر روز بـه   تزلزل و لغزش در صراط و
هزار هزار حسنه نوشـته و هـزار هـزاز گنـاه      شمارة ثقلین (جن و انس) به هر نفس آنها

محو و هزار هزار درجه بلند خواهد شد و براي تو عرش و کرسی استغفار خواهند کرد 
 تا آنگاه که تو در مقابل خدا قرار گیري و.. .  و . . . .
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إلـه  هللا وال سـبحان اهللا والحمـد« باري تمام ثوابها براي چیست؟ براي اینکه تو بگـویی: 
 ».اهللا واهللا أكبر إال

یـا حضـرت    ؛و چند کلمه دیگر، البته حضرت امیر المؤمنین از حضرت حسـن 
پیمان گرفته است که این راز را به کسی (نامحرم) نگویند اما متأسـفانه ایـن    ؛حسین

شده و کتابها را پرکرده اسـت واکنـون هـر     راز کشف و در این گنج عجیب و عظیم باز
م انذارت قرآن را هیچ گرفته و با خاطر جمع به فسق خـود  تماتواند  میفاسق و فاجري 

که این اصرار در کتمان این راز براي آن بوده اسـت کـه   دانند  میاهل معنی  ادامه دهد! و
حـریص اسـت بـر آن    (انسـان  . »االنسـان حـريص علـي مـا منـع«عا گرم باشد کهدابازار این 

و  )روند میچیز ممنوعی بیشتر به دنبالش (هر  .»كل ممنوع متبـوع«و  چیزي که منع شده)
 ارزان ازدست ندهند!!. مفت و

و غیر آن فراوان اسـت کـه   » مهج الدعوت«هم احادیثی از این قبیل درکتاب  باز -4
از آن جملـه حـدیثی اسـت در      پناهگاه خوبی! براي مأمون بودن از انذارات قرآن است،

آمده است و از جمله ثوابهـاي آن دعـا   » مهج الدعوت«بحاراالنوا از  19دعا که در جلد 
 !!!.شود میآن است که حتی زناي با مادر هم آمرزیده 

عبداهللا عن حميد البصري قال حدثنا ابـراهيم بـن أدهـم عـن موسـى عـن « :اینک آن حدیثو 
قــال: مــن دعــا بهــذه  ص بــي طالــب صــلوات اهللا عليــه عــن النبــيأالفــراء عــن محمــد عــن علــي بــن 

 ».اهللا عزوجل . . . األسماء استجاب 
آن است که اند  رسانده ؛این روایت که سندش را به حضرت امیرالمؤمنین علی -

آهـن بخوانـد هـر    هاي  پارههرکه این نامها را بر «فرموده است:  صفرمود: پیغمبر خدا
. اگر مردي این دعا را چهل شب جمعه بخوانـد  ... و ... و ...ها آب شود و  آینه آن آهن
هست بیامرزد، هرچند با مادر خـود زنـا کـرده     ه گناهی را که بین او و خداخدا هر گون

 »... و ... .، و آمرزد میباشد البته خدا او را با این دعا 
و  »اللهـم إنـي أسـألك يـا مـن احتجـب بشـعاع نـوره عـن نـواظر خلقـه«گویی:  میدعا اینست، 
 .. ...چند سطر دیگر



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   60 
 

 

 آنکه با پرتـو نـورش از دیـدگاه خلقـش در    پروردگارا همانا از تو می خواهم اي  -
 حجاب است.

که سلمان عرض کرد یا رسول اهللا پدر و مادرم فداي تو باد این دعـا را بـه   اند  گفته
فرمود: اي اباعبداهللا نه که (خوانندگان ایـن دعـا) نمـاز را     صمردم تعلیم نکنم؟ پیغمبر

ا و خـانواده هایشـان و   درحالی که خـدا همـه آنهـ    شوند میو مرتکب زنا کنند  مىترك 
حتی کسانی که در مسجد آنها هستند و تمام مردم شهر خواننده دعـا   همسایگانشان را و

 !!!.آمرزد میرا 
یعنی ثواب این دعا آنقدر تند و تیز است که نه تنها موجب آمرزش خواننده دعا که 

دمی کـه در  بلکه تمام مرشود  میو مرتکب زنا حتی با مادر خودش کند  مینماز را ترك 
 شهر خواننده این دعا ساکن اند آمرزیده خواهند شد!!!.

که در طـول عمـر   شود  میبگوید که در یک شهر یک تن یافت نتواند  میچه کسی 
 یک بار این دعا را بخواند تا تمام اهالی شهر آمرزیده شوند!؟

امیر چون اي  کنندهبن طاووس و روایت  چون سیداي  نویسنده؟ !!حدیث از این بهتر
بـرو  خـواهی   میاین حساب دنیا و آخرت! مرگ  صچون پیغمبراي  گویندهالمؤمنین و 

 گیالن!!

بازهم از برکات احادیث خصم قرآن که در کتـب معتبـر فـراوان اسـت حـدیثی       -5
سید بن طاووس بنا به نقل بحار االنـوار جلـد   » مهج الدعوات«در همان کتاب  هاست ک

ومـن ذلـك دعـا جـامع لموالنـا « :بـه ایـن عبـارت    چاپ کمپـانی) اسـت   296نوزدهم (ص 
روينــا بأســنادنا إلــى ســعد بــأن يزيــد يرفعــه فــي كتابــه   ؛ومقتــدانا أميرالمــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 

 ».1سكتاب فضل الدعاء قال:حدثنا يعقوب بن يزيد يرفعه قال سلمان الفارسى 
 فرمـود:  مـی شـنیدم کـه    ؛که از علی بن ابی طالـب کند  میسلمان فارسی روایت 

آهـن بخوانـد آنهـا ذوب    اي  پـاره فرمود: یا علی هر که این دعـا را بـر    صرسول خدا
  ....شوند

                                           
 از انتشارات کتابخانه سنائی. 138و ص  76کتاب مهج الدعوت ، چاپ جدید ، ص -)2و ( -1
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اي  خواننـده تا آنجا که فرمود: قسم به کسی که مرا به پیغمبري برانگیخته است اگـر  
این دعا را چهل شب از شبهاي جمعه بخواند خدا گناهان او را که بین او و آدمیان است 

 .1)ولو فجر بأمه(کرده باشد!  ود زنا رچند با مادربیامرزد ه
خدا به هر حرفی از این دعا هزار خوابد  میکسی که بخواند این دعا را در حالی که 

بار بهتر از آفتـاب و مـاه باشـد بـر      هزار از روحانیون(فرشتگان) را که رخسارشان هفتاد
 بنویسند!!!.انگیزد که برایش استغفار کنند. وبراي او حسنات و درجات 

سلمان گفت: عرض کردم پدر و مادرم فداي تو یا امیر المؤمنین آیا کسـی کـه ایـن    
فرمـود: مـن از پیـامبر پرسـیدم      ؛دعا را بخواند همه این ثوابها را خواهد داشت علی

کسی کـه بخوابـد در    تر از اینها، را خبردهم به عظیمو فرمود: یا علی ت صورسول خدا
بیره را مرتکب شده باشد اگر این دعا را بخواند و بمیرد در نـزد  حالی که تمام گناهان ک

خدا مسـجدش را و امـامش را بـه عفـو و      خدا شهید است و هر چند بدون توبه بمیرد،
 رحمت خویش بیامرزد!!.

 .»اللهم إنك حي ال يموت« این دعا در بحار چند سطر است وبا جمله:
 .شود میآغاز  .میرد نمیهستی که اي  زندهپروردگارا همانا تو -

 عالمه حلیو شیخ صدوق حال این دعاها که در این کتب معتبر!! که بزرگانی چون 
فقـط یـک     و در کتب ادعیه موجـود اسـت،  اند  نوشتهو امثال ایشان  بن طاووس سیدو 

استعداد مخصوص زناي بامحارم الزم دارد تا انسان این ادعیه را به دست آورد و وسیله 
مرتکب شود و از هر زنـی کـه رغبـت    خواهد  میقرار دهد!! و هر گناه که  آمرزش خود

کند کام دل گیرد زیرا زنایی بدتر از زناي با مادر که نیست، در صورتی که زناي با مـادر  
نیز با این دعا بدون توبه مغفور است!! دیگر چه گناهی درمقابل این دعا، تاب مقاومـت  

 دارد؟!.
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ب معتبرما!! و در اینگونه احادیث است که ثواب زیارت اینست برکات احادیث درکت
 یک قبر بیش از نود حج با رسول اهللا و بیش از یک میلیون حج با دیگران است!!.

حق خصم بی حجت اند چون با چنین  از مخالفان ما که عشق هر بدعت و بااي  پاره
تجو کرده این نـوادر  می گویند فالن را چه شده که جس شوند میانتقادي در آثار ما آشنا 

 !.کشد میرا پیدا نموده آنگاه آن را بزرگ کرده و به رخ ما 
 در پاسخ می گوییم:

نوادر نیستند بلکه بسـیارند و در  ایم  آوردهسنت شکن  يآنچه ما از این بدعتها :اوالً
 دسترس همه.

بـراي تزلـزل   آیا  که اینها نوادر باشند و حال آنکه کتب مملو از آنهاست، فرضاً :ثانیاً
 ارکان دین بلکه ویرانی بنیان شریعت هر یک و حتی یکی از آنها کافی نیست؟!.

یک دعاي مسند و مختصر بتوان انـواع گناهـان را مرتکـب و بـدون توبـه       هرگاه با
مالک باغهاي بهشت وحور و قصور شد و با یک بار زیـارت یـک قبـر ثـواب      مغفور و

در عمر مبارکش فقط یک حج اسالمی به جـاي  را که  صبیش از نود حج با رسول اهللا
تش غضـب خـدا را خـاموش     آ ائز شد! و با یک قطره اشک چشم در عزاداري،جآورد، 

کرد! آیا دیگر براي انذارات قرآن که در بیش از هزار آیه قرآن مذکور است، اثـري بـاقی   
یـان کـافی از   یافت؟ عتوان  میي اثري از انسانیت و مسلمانی ا هماند و در چنین جامع مى

هـزارن   یک نهر آب را مسموم و بیان است! و باید هم چنین باشد زیرا: یک مثقال زهر،
 .کند مىمقتول ومعدوم  نفر را

 زان چاشنی که در بن دندان ارقم است!    صد کاسه انگبین را یک قطره بس بود.
چشـم   بـه هـا   زیارتنامـه از همه آثار شرك باري است کـه در ایـن دعاهـا و     و بدتر

چشم بیناي خدا ( ».عين اهللا النـاظرة ويـده الباسـطة«لقب  ؛مثال به امیرالمؤمنینخورد  می
ها، آیت اهللا العظمی زمان ما استنباط واستدالل به  بتا از این لقدهد  می و دست باز خدا)

دربـارة امامـان کننـد!! و از جملـه      هوالیت تکوینی و عالم الغیب الیعزب عنه مثقـال ذر 
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مدن خلق بسوي شماست وحسابشان نیز بـا خـود   (آ »الخلق إليكم وحسابهم عليكمإياب «
 (مفاتیح الجنان دعاي جامعه کبیره). شماست)

إن إلينـا إيـابهم ثـم إن علينـا « فرماینـد:   ي غاشیه مـی  در حالی که خداوند در آخر سوره
 ترجمه: بازگشت مخلوقات بسوي ماست و حساب آنها هم با ماست! ».حسابهم

و  ؛براي این کلمات و اعتقادات مشرکانه چه دالئلی دارند؟! بـراي اینکـه علـی    
کنند در حـالی کـه    میمعرفی ». بهشت و دوزخ ي تقسیم کننده« (قسيم الجنة والنـار)را  س

 با آیات قرآن تناقض و تضاد دارد چه دالئلی دارند؟
وه شفیع بودن آنها بر استفاده معفو ومغفور بودن جمیع شیعیان از تمام گناهان به عال

جمیع خلق جهان شود!! و فقط با بودن همین جمله در زیارتنامه به حساب تمـام آیـات   
دل کوه را آب  هقرآن که استماع حتی یک آیه آن در خصوص حساب و میزان یوم القیام

که این پرسد  میقلم نسخ بکشد!! و هر انسان عاقلی از خود کند  میکباب  شیر را و جگر
ـ گفت میگونه که دشمنانش  مگر همان ص پیغمبر کـار بـود کـه از یـک      یند: العیاذباهللا ب

طرف آن گونه آیات هول انگیز و جمالت زهره گداز از جانب خدا بیاورد که خـواب و  
آسایش را از هر مؤمن صاحب شعور سلب کند و از طرف دیگر با رهنمود بـه خوانـدن   

تنها خوانندة آن دعـا و زائـران قبـر،    یک دعاي چند سطري و یک زیارت چند قدمی نه 
مغفور و مالک هزاران حور و قصور خواهد شد بلکه میلیونها ثواب و اجور دیگر ازخدا 

 ؟!!شود میطلبکار 
چیست؟ شاید مطالعـه و نظـر در ایـن     ضپس تناق نیست؟ و اگر نه ، ضآیا این تناق

 کند!.صاحبنظر را به این حقیقت رهبري ي  خوانندهحدي  مختصر تا
چنانکه گذشت جعل حدیث که از همان ابتدا بـراي مقاصـد سیاسـی و بـه منظـور      

 1دشمنی با حقایق اسالمی صورت گرفت که ما شرحی از آن را درکتاب ارمغان آسـمان 

                                           
. این کتاب بیست و اندي سال قبل انتشار یافتـه و نیازمنـد تصـحیح    173ص » ارمغان آسمان«ر.ك  -1

 وتهذیب و تغییر برخی از مطالب است.
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در مسأله دعا و زیارت و محبت و والیت که به وسـیله آن موضـوع خـوف و    ایم  آورده
را آن اثر و نـه ایـن زیارتهـا را آن ثمـر اسـت!.      نه این دعاها  خشیت را از دین بود و إال

آوردیم زیارت اموات را در شریعت حضـرت خیـر البریـات ایـن برکـات       وچنانکه قبال
 نیست!!.

که مسأله ثواب زیارت در ایـن امـت منحصـر بـا     شود  میدر اینجا این سؤال مطرح 
از   یافـت، ن تـوا  مـی فرقه شیعه نیست بلکه در کتب اهل سنت نیز احادیثی در این بـاب  

را  صسمهودي که خـود تـاریخ قبـر رسـول خـدا      »وفاء الوفاء «جمله در همان کتاب 
دریافـت کـه در طـول یـک قـرن پـس از رحلـت رسـول         توان  میآورده است و از آن 

هیچ خبر و اثري از زیارت قبر آن حضـرت در بـین مسـلمانان از اصـحاب و      صخدا
د هفده حدیث ضبط شده است و عالوه بـر  در باره زیارت حدو با این حالتابعین نبود 

 آن سی و سه حدیث از طریق شیعه آورده است!!.
گفت توان  میاز این احادیث از حیث متن و سند مکرر اند به طوري که اي  پارهالبته 

) 5/245( سـنن الکبـري  به دو حدیث!! که آن دو را بیهقـی در  شود  میتمام آنها منتهی 
 ی مجهول و دیگري ضعیف است!!.آورده است که از حیث سند یک

است و ظاهراً تنها این » ابن عمر«از هفده حدیث سمهودي، نُه حدیث آن مستند به 
بوده » عبداهللا بن عمر«تنها  صاستناد از آن جهت است که در میان اصحاب رسول خدا

بـوبکر و  او  صکه قبر رسول خـدا اي  خانه به درگشت  میاست که چون از سفري بر 
و سالم می کـرد! لـذا حـدیث سـازان بـه عمـل او اسـتناد و        رفت  میپدرش(عمر) بود 

! و یکـی  اند بودهاحادیث را به او اسناد داده اند! و اگر دقت شود اکثر راویان آن مجاهیل 
مـن «  کـه: شـود   میاز عجائب در این احادیث آن است که در بیشتر آنها این جمله دیده 

 ».كأنما زارني في حياتيزارني بعد مماتي ف
هرکه مرا بعد از مردنم زیارت کند همچون کسی اسـت کـه مـرا در زنـده بـودنم       -

 زیارت کرده است!!.
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 و همین عبارت نیز دلیل بر بی اعتباري آن است!. 
همین احادیث، حیات بهتـر از   در هر منطقی ونزد هر عاقلی و حتی به مضمون خود

او را زیـارت کردنـد    صان که در حیات رسول خداحال باید دید مگر آن ممات است،
» مـن «؟ و چون حدیث به کلمه شوند میاما به زیارت کردن بعد از موت از آن بهره ور 

یعنـی   که هر کس باشد گو باش!گردد  میمعلوم شود  میبدون مقید بودن به صفتی ابتدا 
کفـار و منـافقین    ،بنابراین بسیاري از زائرین آن حضرت در زمـان حیـات  کند  میفرقی ن

زیارت آن حضرت نه تنها فضیلتی برایشان کسب نکرد بلکه بـالعکس موجـب    بودند و
خسارت ایشان گردید و براي مؤمنین هم تنها زیارت آن حضرت کسب فضـیلت نکـرد   
بلکه آنچه موجب سعادتشان شد تبعیت از پیامبر و اعمال صـالحه ایشـان بـود! چنانکـه     

  حضرت را ندید بارها مورد مـدح آن جنـاب بـود کـه:     که آناویس قرنی مشهور است 
 ».إني أشم رائحة الرحمن من جانب اليمن«

 رایحه رحمت پروردگار از سوي یمن به مشامم می رسد. -
 بارها دیدار کرد مورد لعن خدا و رسول بود. و عبداهللا بن ابی که آن حضرت را

احادیث که پنجاه باشد یا دو آنچه مسلم است به طور قطع و یقین حتی یکی از این 
نه اگر یکی از این حدیثها در زمان  صادر نشده است و گر صاز طرف پیغمبر  حدیث،

از آن حضرت شـنیده شـده بـود از همـان روز دفـن آن جنـاب،        صحیات رسول اهللا
مزارش مورد زیارت همه اصحاب بود! نـه اینکـه پـس از گذشـت یـک قـرن هنـوز در        

 و ظرف خـالی از آب در  اي گوشهاست پاالن پوسیده شتر در که قبر آن حضرتاي  خانه
 ! و جاي پاي عمر روي خاکهاي مجاور قبر باقی مانده باشد!.اي گوشه

در اسالم جز براي عبرت و تذکر موت بـدان   عالوه بر آنکه زیارت قبور نهی شده و
دستور داده نشده است بلکه طبق کتب رجـال کسـانی کـه احادیـث زیـارت را روایـت       

که ما حدود چهل نفر از آنان را که  اند بوده مجاهیلو  ضعفاءوغالت همگی از اند  کرده
احادیث زیارت بدیشان مستند است درهمین مختصر به نقل از کتب أئمه رجال معرفـی  

 خواهیم کرد. و تو خود، حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!.
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باري براي تأئید دین نبوده  پس اینگونه احادیث اگر براي تخریب دین نبود (که بود)
همین رساله مختصر که ترجمه حال رجال و راویـان   در ونیست! و خوانندة حقیقت جو

هرگاه با دقت اند  آوردهاین احادیث را که زیارت را با آن ثوابهاي کذائی براي ما ارمغان 
ه افکـار  مطالعه کند درمییابد که نه سند این احادیث مقبول است ونه متن آن معقول! بلک

بـاري بـه    اند نبودهخام و نابکار یک مشت غلوکننده و جاهل است که اگر دشمن اسالم 

﴿ :اند اي نداشته عالقهو اند  نیافتهحقایق آن هم راهی         ﴾ ]:النور 

 .»ظلمتهایى است یکى بر فراز دیگرى« .]40



 

 

 خسارت و خصومت احادیث با آیات قرآن !!

احادیث اسالمی که به هر صورت براي درك و فهـم شـریعت اسـالمی از آن بـی نیـاز      
امـا   ،به دست آوردتوان  مینیستیم وسنت پیامبر و تفصیل مجمالت آیات را از آن طریق 

متأسفانه از همین رهگذر خسارتهاي سنگینی به احکام قرآن و اوامر و نـواهی شـریعت   
 .شود میاز آنها اي  پارهوارد شده است که اشارتی اجماال به 

خسارت این احادیث تنها منحصر به ثوابهاي بـی حـد و حسـاب زیـارت و دعـا و      
بلکه بـالعکس انسـان را    عزاداري و امثال آن که نیروي محرك دین و شریعت را بی اثر

 نیست!.کند  میتبدیل به جانور بلکه صدها مرتبه بدتر 
بلکه خسارتهایی که ازنواحی دیگر و ضربات جان ربایی چون گرز و خنجر بر پیکر 

 !.کند مىحقایق اسالمی وارد 
مثال صرف نظر از اینکه نماز را که رکن مهم اسـالم اسـت بـه وسـیله احادیـث در      

کلی دیگر !! زکات را که اساس تأمین معیشت فقرا و هفت صنف دیگـر   موارد شاي  پاره
است و در حقیقت بودجۀ مملکت اسالمی است با چند حـدیث مجعـول و نـا معقـول،     
منحصر به اشیاء نه گانه چون شتر و گاو و گوسفند غیر معلوف و طال و نقره مسـکوك  

، که در این زمان بـه  دکن مىخرماي مشروط به شرائط مخصوص  و گندم وجو و مویز و
شیعه ي  جامعه خمسی را در همچنین از طریق احادیث، صورتی نا معقول درآمده است،

عمل مسلمین صـدر اول از آن   پیغمبر در این باره خبري و در که از خدا واند  دادهرواج 
 .1اثري نیست!!

همچنین به استناد حدیثی مجعول براي قبور ائمه و بنـاي آن امـالك ومسـتغالت و    
اموال فراوانی را صرف بنیاد بقاع و قباب طال و ضـرایح نقـره و انـواع تشـریفات قبـور      

                                           
ما در مورد زکات وخمس کتابی در دو مجلد به نام حقائق عریان در اقتصاد قرآن تالیف کـرده ایـم.    -1

 (برقعی)
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که به اقرار محاسبان اوقاف بیش از یک ربع اراضی و امالك ایران صرف کنند  مىاموات 
د که شباهت بسیاري به کاخ سـالطین جبـار و فراعنـه    تعمیر و تزیین این مقابر و مشاه

و در هر شهر و دهی قبور بسیاري با جالل و جبروت وموقوفـات  شود  میروزگار دارد، 
انگالن  ي از تنبالن وا هخورد. و با قدرت و قوت همین احادیث است که عد میبه چشم 

تا آن حد که در زمان ما  اند کردهگردن مردم مسلمان تحمیل  بر را به نام سادات و علما،
، هر فرد کم اطالعی را قیم و صاحب اختیار همه مسلمانان بلکه جمیع فقیهبه نام والیت 

هـم خـداي    آن است که بدین ترتیـب نـام اسـالم را    ترسکنند! و  میتبلیغ  ،خلق جهان
 ناخواسته مکروه دنیا کنند!.

کـه   ‡افراط درباره ائمه ت که از غلو واینها و صدها مانند آن غیر از خساراتی اس
حاصل شده و آنان را مدیر و متصرف عالم امکان و انداد و  اند بودهترین عباداهللا  متواضع

 اهللا عما يقول المشركون. ىتعال!! اند کردهشرکاء پروردگار جهان 
نیستیم و چنانکـه گفتـیم بـراي     (صحیح)مخالف احادیث مخفی نماند که ما منکر و

نواهی و تفصیل مجمالت قرآن بدان نیازمندیم، امـا آن حـدیثی کـه    درك اوامر و  فهم و
مؤید وموافق قرآن باشد نه اینگونه احادیث که مضامین آن ناسخ  ‡طبق راهنمایی ائمه

 بلکه خصم قرآن است!.
مردم را به زیارت قبـور ترغیـب وتشـویق     1مثال احادیثی که با ثوابهاي باور نکردنی

ه کنایه مخالف با قرآن است و زیارت مقابر بـراي تکـاثر و   به صراحت یا الأقل بکند  می
 تفاخر مکروه بلکه ممنوع قرآن است و به نص احادیث و آثـار وارده و مسـلم تـواریخ،   

 .»إني نهيتكم عن زيارة القبور« بوده و فرمود: صزیارت قبور مورد نهی رسول اهللا 
ـ   پس زیارت قبور از هر که باشد جایز رت و تـذکر مـوت،   نیست و جز به قصـد عب

جبـروت کـه    جـالل و  واضح است که این مشاهد و مقـابر پـر   استثناء نشده است و پر

                                           
عقیده دارند که از عالئم احادیث مردود و مجعول آن است که براي کـاري   »درایه الحدیث«علماي  -1

 ناچیز ثوابهاي بسیار زیاد و یا عقابهاي که تناسبی باعمل ندارد, قائل شوند.
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از آنها طعنه بر بارگاه فراعنه و اکاسره می زنـد، هرگـز از دیـدن تشـریفات آنهـا      اي  پاره
 کسی به یاد موت و آخرت نمی افتد بلکه عالقه و محبت به دنیا و زخـارف آن را صـد  

مـزار اولیـاء چنـین     مسرفین و ثروتمندان را که بر مشاهده همین گنبدها،! و کند مىچند 
انواع زینتها و فرشها و چراغها با  هاي خود را با هکه آنان نیز مقبرکند  می، تشویق بینند مى

بر مقابر آنـان   بناهاي عالی بیارایند که اوالد و احفاد آنان همان تفاخر وتکاثر جاهلیت را
دهاي دیگر که در دنبال این اعمـال  افس جرأت دادن بهها مفاسد و تجدید نمایند! و صد

 .آید مى
یـا خوانـدن یـک دعـا و      انگیز که ثواب یک زیارت و غرورهاي  وعدهبه عالوه آن 

که هیچ ملـک  برد  مىعامل آن را تا آنجا  در عزاداري، تظاهر به گریه و زاريبلکه  گریه
!!. و براي خنثی بلکه مغفـول نمـودن آیـات    یابد نمىمقرب و پیغمبر مرسلی بدان دست 

 بوسفیان بسی مؤثرتر است!.ابوجهل و اانذار و تبشیر قرآن از جنود 
که نگارنده این سطور از تـألیف و   »كفي بـاهللا شـهيدا«و داند  مىخداي سمیع و بصیر 
دوام  سایر آثار مأثور خود جز زدودن غبار اوهام و کثافات پـر  نشر این منشور محرور و

تمام ایام عمر خـود در ایـن مـرام جـز      ز چهره نورانی آیین اسالم غرضی نداشته و درا
جایی که در معرض قتـل و انعـدام قـرار     تحمل آالم و اتهام بهره و احترامی نیافته ام، تا

گرفته ام و یقین دارم که پس از مـرگ نیـز مـورد لعـن و دشـنام لیـالی و ایـام بسـیاري         
ا چون این مرام را براي رضاي پروردگار عالم ذوالجالل و ازخاص و عام خواهم بود! ام

چـه   و این کار را بزرگترین جهاد براي تقویت اسالم می دانم! هـر دهم  میاالکرام انجام 
 مشقت و مصیبت افزون تر مسلّما ثواب و انعام مجاهد بیشتر است!.

مـول انـد   در اینجا تذکر نکته اي را الزم می دانـم، کسـانی کـه طرفـدار زیـارت مع     
هنگامی که از هر حجت در می مانند می گویند: گیریم که زیـارت قبـور بزرگـان دیـن     
مشمول این همه ثواب نبوده و از طرف شـارع بـدان مـأمور نباشـیم بـاري وجـود ایـن        

گمنام نیسـت کـه درتمـام کشـورهاي متمـدن یـا        مشاهده و بارگاهها کمتر از قبر سرباز



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   70 
 

 

مورد احترام و سمبل حیثیـت آن کشورهاسـت کـه واردیـن و وافـدین، بـه         آنها، یبعض
 ..!!روند میزیارت آن 

 بـا ایـن حـال   هست!  چند پر واضح است که تفاوت و تضاد بسیاري بین این دو هر
یم: اگر مطلب از این نظر باشد ما براي آن فواید و فضایل بیشتر سراغ داریم: امـا  یگو می

 به چند شرط:

ی احادیـث ضـعیف   آفت را که در این اعمـال از ایـن احادیـث اسـت(یعن    : این اوالً
از آن برداریم، و این گونه نسبتها را به شـریعت نـدهیم تـا آن را در     جعلی) وموضوع و

از جهـت   را ازجهت ارتکاب بدعت در نزد خدا ملعـون و  عقالي دنیا موهون وخود نزد
 .کاهاي بیهوده متضرر و مغبون ننماییم صرف اموال در

نذورات را از  عرض حاجات و نات و صرف اموال ویاین همه تشریفات و تزی :ثانیا
 آتش شرك نجات یابیم. آنها برداریم تا از ورطه پر

بدیهی است اگر به چنین اموري اقدام نماییم فواید و نتـایجی خیلـی بـیش از آنکـه     
در سـی و چنـد سـال    خواهیم برد، و این مطلبی است که ما اند  گفتهبنیاد گزاران دلسوز 

قبل درکربال در صحن مطهر حسینی سالم اهللا علیه پیشنهاد کردیم ودر این مختصـر نیـز   
 .1ستمجملی از آن آمده ا

سال قبل  پردازیم به متن کتاب که در چند می دهیم و همین جا پایان می مقدمه را در
إلهـی!!! قـم   آن را براي چاپ در جواب و رد کتاب امراء هستی یکی از آیـات عظمـاي   

آماده کرده بودیم و با اینکه تاکنون چند بحـث از پـنج بحـث آن را بـا تمـام سـختیها و       
. متأسـفانه دو بحـث آن:   2یـم ا هگرفتاریها و کارشکنیها طبع و تقریبا مخفیانه منتشـر کـرد  

قـدرت چـاپ و    ، تاکنون به علـت نداشـتن وسـائل و   »بحث زیارت«و  »بحث والیت«

                                           
 به بعد همین کتاب.92ر،ك صفحه  -1
 ».غالت«و » شفاعت«و  »علم غیب«این بحث ها عبارت اند از بحث  -2
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یگر در عقدة تعویق مانده است، اینک بحث زیارت آن را با همان فقدان امنیت و موانع د
گـذاریم. ومـا    پروردگار در اختیار طالبان حق مـی  ي هاسلوب مباحث قبلی به حول و قو

 توفیقی إال باهللا.



 

 
 



 

 

 ضعف روایات زیارت از کتب أئمۀ رجال

 نیست که پس از آنکه مسلمانان با فرق مخالف خـود از یهودیـان وترسـایان و    يتردید
پاسارگاد و  گبران و بودائیان و قبطیان تماس گرفتند و در مرز و بوم آنان مقابرالملوك و

زیـارت بـه میـان آمـد و در زمـان      ي  مسـأله دیدند  امثال آن را داریوش و قبر کورش و
از عباسیان ساختمان مقابر و مشاهد برگور مردگـان مسـلمانان آغـاز شـد و قافلـه زوار      

وهر  نمودند. و سفر رحال اولیا شدو  نلحاااز صاي  پارهبراي زیارت قبور  چپراست و 
بلنـد  بـر آسـمان   اي  قبهزرین از هر گوشه  روز گنبدي گلین و آجرین و اخیراً سیمین و

در حیقیقـت بـی اثـر کـردن احکـام       خاور و باختر براي جعل خبـر و  راویانی از و ،شد
هـاي   وعـده آوردند وکتب احادیـث و اخبـار را از    بر جاندار و حیاتبخش شرع انور سر

 چند حج و چند عمره و اخیرا با صـد  گزاف و خالف پرکردند تا جائی که زیارت قبر با
و امـام  صهزار غزوه با پیغمبر  صد هزار عمره وحتی صد صرسول خدا هزار حج و با

 .بلکه بیشتر!!! ...عادل برابرگردید 
چه باشد آنچه بیشتر نزد ارباب عقول مورد قبول واقـع   علت و انگیزه این ماجرا هر

آن است که چون اکثر، بلکه تمام راویان این احادیـث چنانکـه شـرح آن بیایـد     شود  می
جعل این احادیـث بـه منظـور تضـعیف و      ،اند بودهدینان  کذابان و مفسدان و بیغالیانو 

ابتذال و استهزاء به کتاب خدا، بوده است تا باورکننـدگان،   سست کردن بنیان شریعت و
خود  آن روح خوف و خشیت را که از وقوع درمعصیت و یا سستی در انجام عبادت در

همـه طاعـات و زاد و    ور انبار کـردن ایـن  حس می کردند از خویش زائل کرده و به غر
براي یوم القیامـه جـرأت و گسـتاخی در معصـیت حضـرت خـالق        ...توشه و حسنات 
و به فسق و فجور، وقت و نسل خود را ضایع نموده و از روي آوردن   البریات پیدا کنند

یـوم المعـاد خـودداري     ةبه خیرات و حسنات و بذل مال و جـان در راه خـدا و ذخیـر   
 یند.نما
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ترقی و پیشرفت و عظمت اسـالم  ي  وسیلهو مخصوصا جهاد فی سبیل اهللا که خود، 
بوده است فراموش شود، و در عوض به عملی مشغول شوند که از آن اگر ذلت و نکبتی 

 دست ندهد.از  نصیب نشود الجرم عزت و شوکتی
انـد آن بـوده    گفتهو غرض دیگر از نشر و تبلیغ این موضوع شاید چنانکه مخالفان شیعه 

اند از اهمیت فراوان و بی بدیل حج خانـۀ خـدا کـه یکـی از      است که سیاستمداران خواسته
 .بزرگترین وسائل ارتباط مسلمانان و اتحاد اسالمی است حتی المقدور کاسته شود!

خود را به شدیدترین صورت انجـام داده اسـت    هر چه بود این نقشه و سیاست کار
در مردمی که ادعاي مسلمانی و تشیع می نماینـد بزرگتـرین آرزو و   به طوري که امروز 

واضح است که این عمل  مهمترین عمل، زیارت قبور وعزاداري و سوگواري است! و پر
تاکنون نتیجه روشنی که داشته جز غرور و جهل و فقر و احتیاج چیز دیگري عاید ایـن  

یفه افزوده است همـان فقـرات   ملت نکرده است! و چیزي که بر معارف و عقاید این طا
عـين اهللا النـاظرة ويـده الباسـطة وإيـابهم إلـيكم « :کفر آمیـز غـرور انگیـز اسـت کـه امامـان را      

 .1»وحسابهم عليكم
مشاهد متبرکـه ایشـان    معرفی کرده است و شب و روز این عبارات شرك و کفر در

 خوانده شود.
این ثوابها که بـراي تشـویق از   چنانکه در سطور آینده خواهید خواند اکثر بلکه تمام 

و  کتب اخبـار جمـع شـده از ناحیـه غالیـان      طرف راویان ومحدثان و علماي شیعیان در
کذابان و دشمنان دنیا و آخرت مسلمانان جعل و وضـع شـده اسـت. امـا آنچـه باعـث       
تعجب و حیرت است آن است که چگونه بسیاري از جامعین این احادیث کـه خـود از   

                                           
ءٍ ﴿ت را با آیاتی نظیر: مقایسه کنید این عبارا - 1 ْ نْ يشَ ِمْ مِ اهبِ سَ نْ حِ يْكَ مِ لَ ا عَ حساب آنان « ]52 األنعام:[ ﴾مَ

ونَ ﴿ »به هیچ وجه با تو نیست رُ ـعُ يبِّ لَوْ تَشْ ىلَ رَ مْ إِالَّ عَ ُ اهبُ سَ حسابشـان جـز بـا    « ]113 الشـعراء: [ ﴾إِنْ حِ
 .»خدایم نیست، اگر مى دانستید

مْ ﴿ ُ اهبَ مْ ﴿ ﴾إِنَّ إِلَيْنَا إِيَ ُ اهبَ سَ يْنَا حِ لَ مَّ إِنَّ عَ همانا بازگشتشان به سوى ما و آنگاه حسابشان « ]26و  25 الغاشـية:[ ﴾ثُ
 .»با ماست
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. مثال شیخ طوسی کـه خـود   !!؟ندا هند این احادیث را در کتب خود آوردا ائمه علم رجال
دو کتاب در علم رجال تألیف کرده است بسیاري از راویان این احادیث را غلو کننـده و  

حکام بسیاري درکتاب معروف خود تهذیب األ با این حالکذاب و ضعیف شمرده است 
 .کرده است! کذاب روایت از احادیث زیارت را از همین غالیان

به امـراض خودشـان دسـتوراتی بـراي      اینان چون طبیبان اند که براي احتراز از ابتال
مـا   )1(!!*نـد ا پرهیز مریض می دهند آنگاه خود در نشر میکروب همان مـرض حـریص  

 عقیده داریم که به هر حال از این غفلت و اشتباهشان نباید غافل بود.
قربـة إىل اهللا و طلبـاً باري ما این مقدمه را با بخشی که درخصـوص زیـارت داریـم.    

با تمام خسارات مادي و ضررهاي معنوي دنیوي که بـراي مـا دارد و از چنـین     ملرضـاته
تا خـود بـا عقلـی روشـن و      کنیم میرود. تقدیم طالبان حق و حقیقت  جهادي انتظار می

وجـدانش آن را پـذیرفت در نشـر و اشـاعه آن      چشمی بصیر بدان بنگرند، اگر عقـل و 
بـه شـاهراه اسـالم     بکوشند تا شاید بتوانیم از این خرافات، طالبین حق را نجات دهیم و

صحیح که سعادت دنیا و آخرت در آن است برسانیم و در نتیجه ثـوابی از آن عایـد مـا    
حفظ و حراسـت  گردد، و گرنه ما دین خود را نسبت به شریعتی که عالوه بر تبعیت به 

 یم.ا هآن نیز مأموریم به قدر مقدور ادا نموده و انجام وظیفه کرد
 و إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وماتوفيقي إال باهللا.

كايف وكامل الزيارة ومن ال حيرضه الفقيه (تعدادي از راویان احادیثی که در کتب شیعه 

به قرار ذیل است  هجاییوف است به ترتیب حر هدر باب زیارت آمد )وهتذيب األحكام

                                           
هم شایع است، آنان معتقد بودنـد   در امم جاهلیت قبل از اسالم که انیمیزم شیوع داشت، و هنوز -۱ *

زندگان خوشنود مـی شـوند و از    که ارواح رؤساء وبزرگان قبیله از خوش آمد و تملق و چاپلوسی
وفاداري و خلوص ممنون می گردند، از اینرو باید همواره به یاد آنان بود، تا جلب رضایتشان شود. 

را میپیماینـد تـا    در اسطوره هاي نیمه تاریخی قهرمانی بعضی از فظائل قبل از مرگ مراحـل کمـال  
 یر کتب ملل و نحل).یابند.(خالصه از تاریخ جامع ادیان و سا جنبه الوهیت می
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مگر افراد نادري که گفتار آنها چندان مخـالفتی بـا مبـانی دیـن نداشـته و یـا ظهـور آن        
 احادیث از طرف آنان ارزش یقین نگرفته است.

  اویان:اسامی ر

 بن هالل عبرتایی احمد -1 عبد اهللا بن عبد الرحمن االصم  -18
 بن صالحبکر  -2 عبد اهللا بن القاسم الحضرمی -19
 جعفر بن محمد بن مالک -3 عبد اهللا بن میمون القداح -20
 حسن بن عبد اهللا القمی  -4 عثمان بن عیسی  -21
 حسن بن علی بن ابی حمزه   -5 علی بن حسان  -22
 حسن بن علی بن ابی عثمان  -6 علی بن فضال -23
 حسن بن علی بن زکریا  -7 عمرو بن ثابت  -24
 حسین بن عبد اهللا  -8 یحییقاسم بن  -25
 حسین بن مختار  -9 محمد بن ارومه  -26
 حسین بن یزید النخعی  -10 محمد بن اسلم -27
 خیبري بن علی الطحان  -11 محمد بن جمهور  -28
 داوود بن کثیر الرقی  -12 محمد بن حسن بن شمعون  -29
 سلمه بن الخطاب  -13 محمد بن سلیمان الدیلمی  -30
 سهل بن زیاد -14 محمد بن سنان  -31
 سیف بن عمیره -15 محمد بن صدقه -32
 صالح بن عقبه  -16 محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی   -33
 عبد الرحمن بن کثیر  -17 محمد بن فضیل -34
 محمد بن موسی الهمدانی -35 یونس بن ظبیان  -40
 معلی بن محمد البصري  -36 موسی بن عمران النخعی  -41
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 مفضل بن صالح  -37 )1( *سلیمان بن عمرو النخعی -42
 مفضل بن عمر  -38 صالح النیلی*  -43
 موسی بن سعدان  -39 منذر بن جارود* -44

اي از آنان تا بیست حدیث و بیشتر در باب زیارت و  اي از این راویان، یک حدیث و پاره پاره
 اند. روایت کرده† واسطه از ائمه اهل بیت ی ثواب آن با واسطه یا ب

یـک از ایشـان را از کتـب     سابقه و ترجمه حـال هـر   اینک ما به ترتیب اسامی اینان
معتبر رجال شیعه چون رجال نجاشی و شیخ طوسی و غضائري و عالمه حلی بـه نظـر   

از احادیثی که اینـان در خصـوص زیـارت و    اي  پارهرسانیم و ندگان حقیقت جو میخوان
نگاریم تا خود انصاف دهند کـه آیـا شخصـی کـه     ترجمه آن می همراهاند  آوردهثواب آن 

بـه اسـتناد چنـین راویـانی مطمـئن و      تواند  میایمان به خدا و رسول و روز قیامت دارد 
از  صمغرور شده و عملی را که نه در کتاب خدا از آن خبري و نه در سنت رسول اهللا

آن اثري است به عنوان بزرگترین عبادات انجام داده و عبارات و فقراتی کفر آمیز که در 
تصرف و حاکمیت ائمه  آمده است مدرك و حجت در والیت تکوینی وها  زیارتنامهاین 

بر کل موجودات بشمارد وملتی را که در تـاریخ جهـان راقـی تـرین ملـل جهـان        ؛
تـرین   و ذلیـل  (از انحطـاط) ات شوم به صورت منحطترینءالقادر نتیجه اینگونه  اند بوده

 ملل عالم از حیث دین و دنیاي امروز در آورد؟ 

 

                                           
استاد قلمدران نام این سه راوي را در ردیف روات احادیث زیارت آورده ولـی معرفـی آنـان در     -1 *

کتاب از قلم افتاده است. دو راوي اول از معاصرین امام صادق علیه السالم بوده انـد. سـلیمان بـن    
گفتـه او را کـذاب النخـع     عمرو النخعی را علماي رجال بسیار ضعیف می دانند. وي از بـس دروغ 

 شـمرده  نجاشـی ضـعیف   رجـال   101لقب داده اند! صالح بن الحکم  النیلی األحول نیز در صفحه 
جلـد سـوم تنقـیح المقـال      248شده است. درباره منذر بن جارود العبدي نیـز ممقـانی در صـفحه    

 .ى نیست. (برقعی)ا هگوید که : به هر حال در ضعیف بودن منذر هیچ شک وشب می
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 اولین رجال احادیث زیارت هجاییبنا به ترتیب حروف 
است، لیکن چون ترجمه حال او در متن بحـث آمـده    احمد ابن هالل عبرتایی -1
نمـائیم و بقیـه را بـه مـتن      اشاره می  ترتیب،. در اینجا فقط به ذکر نام او از لحاظ 1است

 .کنیم میبحث إحاله 

، که شرح حال او در متن بحث آمـده اسـت لـذا بـه آنجـا      بکر بن صالح الرازي-2
 .2شود میإحاله 

(غـض) جعفـر بـن محمـد بـن مالـك ٢/٤٢الـف: مجمـع الرجـال  جعفر بن محمد بن مالـك:-3
وكــان فــي مذهبــه ارتفــاع ويــروي عــن الضــعفاء بــن عيســى بــن شــاپور، كــذاب، متــروك الحــديث جملــة 

 والمجاهيل و كل عيوب الضعفاء مجتمع فيه.
همـه  مردي است بسـیار دروغگـو و    جعفر بن محمد بن مالک: فرماید میعضائري 

حدیثهاي او متروك است و در مذهب او ارتفاع و غلـو اسـت، بـه عـالوه از ضـعفاء و      
 در او جمع شده است.، و تمام عیوب ضعفاء کند مىمجهوالن روایت 

، همین صفات زشت را دربارة او می شمارد به عـالوه  94: در رجال نجاشی ص ب
 .»وسمعت من قال كان أيضاً فاسد المذهب والرواية«: فرماید می

 داند. جناب ایشان او را فاسد المذهب و الروایه می - 
والروایه هـم  شمارد فاسد المذهب  ىاو م یعنی عالوه برصفات زشتی که عضائري بر

 هست!.
هاي نجاشـی و غضـائري را تکـرار کـرده و سـر       ههمین گفت 21: رجال حلی ص ج
 » عندي في حديثه توقف و الأعمل بروايته« :فرماید میانجام 

 کنم. من در حدیث او توقف کرده و به روایت او عمل نمی

                                           
 همین کتاب. 128ر.ك صفحه  -1
 همین کتاب. 152ر.ك صفحه  -2
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 :حسن بن عبداهللا القمی-4
حسـن بـن    212خالصه عالمه ص  و 1/288این شخص را بنا به نقل تنقیح المقال 

 که متهم به غلو است.اند  گفتهعبداهللا با حسن بن عبیداهللا 

  :حسن بن علی بن ابی حمزه البطائنی-5
 ».ال أستحل روايته  ،ةانه كان من وجوه الواقف«  : 28/ رجال نجاشی ص  أ
 ؛وي از بزرگان واقفه است که منکر امامت حضـرت رضـا و ائمـه بعـد از او     -
 شمارد. به طوري که جناب نجاشی روایت از حسن به علی را حالل نمی بودند

محمد بن مسعود قال:سألت علـي بـن الحسـن فضـال « :2/121/ مجمع الرجال قهپائی  ب
 »عن حسن بن علي بن أبي حمزه البطائني؟ فقال:كّذّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّاب ملعون

طحیـه بـود دربـاره    که: از علی بن فضال کـه خـود از ف   گوید میمحمد بن مسعود -
احوال حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی پرسـیدم، علـی گفـت: او بسـیار دروغگـوي      

 ملعونی است!.
حسن بن علي بن أبي حمزه البطائني مولى االنصـار «/ غضائري درباره او فرموده است: ج

 .»أبومحمد واقفي بن واقفي ضعيف في نفسه
واقفی است و خـود بـه خـود ضـعیف     حسن بن علی بن ابی حمزه واقفی فرزند  -
 است.
حكـى لـي « :کنـد  مـى مراتب باال را آورده و اضافه  92در نقد الرجال تفرشی ص  /  د

 ».أبو الحسن حمدويه ابن نصير عن بعض أشياخه أنه قال:حسن بن علي بن أبي حمزه رجل سوء
 .حسن بی علی بن أبی حمزه مرد بدي است-

بخوانیـد کـه   » ابن قولویه«ملعون درکامل الزیاره اینک این احادیث را از این کذاب 
عن علـي بـن أبـي حمـزه عـن أبـي بصـير عـن أبـي عبـداهللا عليـه « نویسد: آن کتاب می 119در ص 

سبعين الف ملك يصلون عليـه كـل يـوم شـعثاء غبـراء مـن  ؛ السالم  قال: وكل اهللا بقبر الحسين
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 دعون لمن زاره ويقولون يارب هؤالء زوار الحسينيوم قتله إلى ما شاء اهللا يعني بذلك قيام القائم وي
 ».افعل بهم وافعل بهم ؛
روایـت   ؛این علی بن أبی حمزه کذاب ملعون از أبی بصیر از حضرت صادق  -

 ؛کرده است که آن حضرت فرموده است: خدا هفتاد هـزار فرشـته بـر قبـر حسـین      
کشـته شـدن آن    گمارده است که هر روز به صـورت ژولیـده مـو و غبـار آلـود از روز     

فرستند و به کسی کـه آن حضـرت    روزي که قائم، قیام کند بر او صلوات می حضرت تا
اند به ایشان چنـین   گویند: پروردگارا اینان زائران حسین و میکنند  مىرا زیارت کند دعا 

 و چنان کن.
داي حکیم بـراي چـه فرشـتگان را بـه ایـن صـورت در آنجـا        این خ داند نمیکسی 

ي دارد؟ مگـر پـاکیزه و   ا هژولیده مو و غبار آلود بودن فرشتگان چـه فایـد   گمارده است،
 عزاداري کرد؟توان  نمیمرتب بودن عیبی دارد؟ آیا با سر و وضع مناسب و پاك 

ــاب: 153در ص  د بـــن عـــن حســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي حمـــزه عـــن حســـين بـــن محمـــ« آن کتـ
ــل فــاذا انقلبــت مــن عنــد قبــر  عبــدالكريم عــن مفضــل بــن عمــر عــن جــابر الجعفــي فــي حــديث طوي

وهو يقول لك أيها العبد   ؛ الحسين ناداك مناد لوسمعت مقالته ألقمت عمرك عند قبرالحسين
 ».قد غنمت و سلمت قد غفرلك ما سلف فاستأنف العمل

حمد بـن عبـدالکریم کـه در    یعنی: همین حسن بن علی بن أبی حمزه از حسن بن م
جـابر   نـام اسـت از   کتب رجال از او نامی نیست از مفضل بن عمر که خود از رجال بد

در حـدیث   ؛کـه حضـرت صـادق    کنـد   میجعفی که او نیز خوشنام نیست روایت 
کند که اگر  را نداو تاي  کنندهبرگردي ندا  ؛طوالنی فرمود: همینکه از نزد قبر حسین 

: گوید میکردي. او  تمام عمر خود در نزد قبر حسین اقامت می شنیدي درگفتار او را می 
ایـن  اي بنده خدا راستی که غنیمت کردي و سالم ماندي گناهان گذشته تو آمرزیده شد 

 .عمل را از سر بگیر!!!!
مغروران را به گسـتاخی در معصـیت إلهـی     یکسو آري اینگونه احادیث است که از

، و ازسـوي دیگـر   شوند میرا به امید ثواب زیارت مرتکب منکري  و هردهد  میجرأت 
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ش ا هو نتیجکنند  مىدیگران را در این راه مصرف  دست خود و سالی میلیونها تومان رنج
 همین وضع است که مالحظه می فرمایید.

 420و  413در رجـال شـیخ طوسـی ص    - ا: حسن بن علی بـن ابـی عثمـان    -6
 .غلو کننده ،هدنویسد: حسن بن ابی عثمان السجا ىم

حسـن بـن علـي بـن ابـي : فرمایـد  مـی ، غضائري 2/124 در مجمع الرجال قهپائی ج–  ب
حسن بن علی  .عثمان ابو محمد المقلب بسجاده في عداد القميين ضعيف و فـي مذهبـه ارتفـاع

بن ابی عثمان که ملقب به سجاده است در عـداد غالیـانقم بـوده و ضـعیف اسـت و در      
 غلو است.مذهب او ارتفاع و 

أبـو محمـد كـوفي ضـعفه  هحسن بن ابي عثمان الملقب بسجاد« 48/ رجال نجاشی ص  ج
 ند.ا هاو را ضعیف شمرد علماي ما (شیعیان) »اصحابنا

اهللا  ةالسـجاده لعنـ قـال أبـو َعمـرو«  چاپ کربال مـی نویسـد:   478/ رجال کشی ص  د
 ».جمعونأالالعنون والمالئكة  ةولعن

-رجال کشی فرموده است: این سجاده را خدا لعنـت کنـد و   مرو صاحب یعنی أبوع
 کنند. شتمام لعنت کنندگان و همه فرشتگان لعنت

کـه إن شـاءاهللا   » حسین بن عبـداهللا «، این بدبخت ملعون به همراهی رفیق دیگرش 
کامل الزیـاره ایـن حـدیث سراسـر      132در صفحه  1شرح حال نکبت مآلش خواهد آمد

عـن حسـين بـن عبـداهللا عـن حسـن بـن علـي : «اند اغراق و غلو آمیز را از یکدیگر روایت کرده
بن أبي عثمان عن عبدالجبار النهاوندي عن ابي سعيد عن حسين بن ثور بن ابي فاختـه، قـال: قـال 

قبرحسـين بـن علـي صـلوات اهللا عليهمـا إن  يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة : ؛ أبوعبداهللا
كان ماشيًا كتب اهللا له بكل خطوة حسنة و ُمحي عنه سيئة حتى إذا صـار فـي الحـائر كتـب اهللا مـن 
المصلحين (المفلحين المنجحين) المنتجبين حتى إذا قضى مناسكه كتب اهللا من الفائزين حتى إذا 

                                           
 معرفی شده است. 8همین کتاب ، وي با شماره  63ر.ك صفحه  -1
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ئـك السـالم و يقـول لـك اسـتأنف العمـل فقـد يقر  ص أراد اإلنصراف أتاه ملك فقال:أن رسول اهللا
 ».غفرت لك ما مضى!!

فرمود: اي حسین (بن ثور) کسی که از منـزل خـود بیـرون     ؛حضرت صادق - 
شود و قصد زیارت قبر حسین بن علی صلوات اهللا علیهما را داشته باشد اگر پیاده برود 

نماید تا هنگامی که وارد را محو  ي نوشته و گناهی از اوا هخدا به هر گامی براي او حسن
حائر شود خدا او را از مصلحین (رستگاران و پیروزان) شایستگان بنویسد تا آنگـاه کـه   

کـه قصـد انصـراف     همین خود را به جا آورد خدا او را از فائزین بنویسد،) 2(*مناسک 
عمل خود  فرماید میرا سالم فرستاده و ت صرسول خدا  گوید می ي آمده وا هکند فرشت

 .»!!را از سر گیر که گناهان گذشته تو آمرزیده شد
تعجب ما از این است که هر گاه مردي در کتب رجـال بـدین بـدنامی اسـت، اگـر      

نامی را رد کنیم حق این است که آنچه مربوط به عقیده اوست  بخواهیم روایت رجل بد
چرا مسؤولین شـریعت  بارد مطرود شود، پس  و این قبیل احادیث که روح غلو از آن می

ند؟ مگر نه این چنین احادیـث اسـت کـه روح خـوف و     ا هبه چنین عملی همت نگماشت
ت در معصیت و سستی در انجام احکام مغرور أخشیت را در افراد کشته و آنان را به جر

که یک زیارت چندین هزار حسنه در نامه عمل زائر ثبت و چندین هزار سـیئه  نماید  می
تا از قید سایر کند  میلذا براي دست یافتن بدان به هر قیمتی باشد اقدام فکند  میرا محو 

 احکام آزاد گردد؟

یا حسین بـن علـی بـن     حسن بن علی بن زکریادیگر از رجال احادیث زیارت -7
 :اند کردهاین شخص را در کتب رجال چنین معرفی  است. ها) (به اختالف نسخه زکریا
حسـين بـن علـي بـن زكريـا بـن « فرمـوده اسـت:   2/190» مجمع الرجال «/ غضائري در  أ

 .»صالح زفر العدوي أبوسعيد ضعيف جداّ كذاب

                                           
 »مناسک«خوانده درحالی که لفظ  »مناسک«در این حدیث جعلی زیارت قبر امام علیه السالم  را  -۲ *

 دارد و یا عباراتی که خدا و رسول امر کرده باشند.(برقعی)» حج«اختصاص به اعمال 
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 خیلی ضعیف و بسیار دروغگو است....  حسین بن علی بن زکریا بن صالح
نیز او را به همین صـفات نکوهیـده مـذمت کـرده      217/ رجال عالمه حلی ص  ب
 است.

سن بن علی بن أبی عثمان نـامی از  : که در ضمن شرح حال ححسین بن عبداهللا-8
 .اند کردهوي را در کتب رجال چنین وصف  1او برده شده

حسين بـن عبـداهللا السـعدي أبـو عبـداهللا بـن عبيـداهللا بـن « :  216/ رجال عالمه حلی ص  أ
 .»سهل ممن اطعن عليه و رمي بالغلو

 ».ندا هنسبت داداو طعن زده و او را به غلو  حسن بن عبداهللا از کسانی است که بر
ــی ص  ب ــال کش إن حســين بــن عبــداهللا القمــي أخــرج مــن قــم فــي وقــت كــانوا « 432/رج

 ».يخرجون من اتهموه بالغلو
غالیاناز قم از شـهر بیـرون   حسین بن عبداهللا قمی کسی است که او را هنگام اخراج 

 .!راندند

شمارد  می او را از قول شیخ طوسی واقفی 1/343تنقیح المقال  :حسین بن مختار-9
و داند  مىو در قسمت دوم رجال عالمه که مخصوص حال ضعفاء است نیز او را واقفی 

 شمارد. او را از ضعفاء می» وجیزه«همچنین شیخ بهائی در 

قال قوم « مجمع الرجال از قول نجاشی آورده است که: حسین بن یزید النخعی:-10
 .!کننده شده است غلو  او در آخر عمر، ».من القميين أنه غال في آخر عمره

 فرمـوده اسـت:   275/ص2مجمـع الرجـال    غضائري خیبري بن علی الطحان: -11
خيبري بن علي بن الطحان ضعيف الحديث غال المذهب كان يصحب يونس بن الظبيان و يكثر «

 ». يلتفت إلى حديثه ال ؛ الروايات عنه و له كتاب عن أبي عبداهللا

                                           
 معرفی شده است. 6با شماره  61حسن در صفحه  -1
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غلو کننده مـذهب اسـت، او همنشـین و     وخیبري از مردم کوفه و ضعیف الحدیث 
و دروغگویان است. و از او روایـات   صاحب یونس بن ظبیان است که از بدترین غالیان

امـا بـه    ؛وي داراي کتاب حدیثی است به نقل از حضرت صـادق  کند  میبسیار نقل 
 حدیث او نباید اعتناءکرد.

که در کند  مینیز او را به همین صفات نکوهیده مذمت  118رجال نجاشی ص  ودر
 مذهب او ارتفاع و غلو است.

این بدبخت غلو کننده احادیثی چند در موضوع زیارت دارد. یکی از احادیث او این 
قـال:  ؛ حدیث سراسر کذب و غلو است که در کتاب القمی عن أبی الحسـن الرضـا  

 .»كمن زار اهللا في عرشهبشط الفرات   ؛ من زار قبر أبي عبداهللا«
را در شط فرات زیارت کنـد   ؛فرمود: کسی که قبر حسین  ؛حضرت رضا -

 »!!.چون کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده است
عجـب اسـت کـه ایـن      1چون خدا و فرات، چون عـرش اسـت    ؛آري حسین 

 آورده است. 6/46» تهذیب األحکام«حدیث را با همین سند شیخ طوسی نیز در 

: شرح حال او در متن بحث مذکور است بـدانجا رجـوع   داوود بن کثیر الرقی -12
 .2شود

 کامـل «از سلمه بن الخطـاب بـیش از بیسـت حـدیث در      :بن الخطاب هسلم -13

مجمـع الرجـال   /  أ روایـت شـده اسـت اینـک ترجمـه او:     » و تهذیب االحکام »الزیارة
 ».أبومحمد من سواد الري ضعیفسلمۀ بن الخطاب البراوستانی « :152غضائري ص 

                                           
ءٍ ﴿ اینان هرگز خود نیندیشیده اند که فرق عرش خدا از نظر احاطه با زمـین چیسـت؟   -1 ْ ـلِّ يشَ ـهُ بِكُ أَال إِنَّ

يطٌ  ِ و آیـا تشـبیه و مقایسـه امـام      »که خداوند برهمه چیز احاطه دارد، آگاه باشید«  ]54 فصلت:[ ﴾حمُ
 حسین با خدا و شط فرات با عرش إلهی جز مقایسه غلو کننده انه است؟ !!!(برقعی)

 همین کتاب. 153ر.ك ص  -2
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سلمة بن الخطاب أبو الفضل البراوستاني االيرقاني قرية من «: 142/ رجال نجاشی، ص ب
 ».سوادالري ،كان ضعيفا في حديثه

 که هر دو بزرگوار: غضائري ونجاشی او را در حدیث ضعیف شمرده است.
نیز او را ضعیف الحـدیث دانسـته اسـت.همچنین دیگـر      227/ رجال عالمه ص  ج

 کتب معتبر رجال.

ل او در متن بحـث  آ: این شخص نیز ترجمه حال نکبت مسهل بن زیاد االدمی-14
 .1آمده است

بـه نقـل    و بنـا » کشف الرمـوز «: این شخص به فرموده مؤلف سیف بن عمیره -15
 ت.تنقیح المقال مطعون و ملعون اس

كامـل «و » تهـذیب «: از این بـدبخت درموضـوع زیـارت در    صالح بن عقبه -16 

 اینک ترجمه حال او: احادیث بسیارآمده است.».الزيارة
صـالح بـن عقبـه بـن «غضائري درباره او فرموده است :  206ص  3/ مجمع الرجال ج أ

 ».ال يلتفت إليهغال، كذاب،  ،؛ قيس بن سمعان ريحه مولى رسول اهللا روى عن أبي عبداهللا
 وي هم غلو کننده و هم کذاب است که نباید به او اعتناء نمود!.یعنی 

 قسم الثانی عین همین عبارات تکرار شده است. 230رجال عالمه ص  / در ب
: فرمایـد  مـی به نقل از ابن داوود با ذکر همین جمالت  93ص  2/ تنقیح المقال ج ج

حدیثش به  ».حديثه بشئ، غال، كذاب وكثير المناكير و نسب إلي ابن الغضائري انه قال: ليس«
ـ    ی حـدیث  هیچ نمی ارزد، او هم غلو کننده است و دروغگو و کثیر المنـاکیر اسـت یعن

 .منکر زیاد روایت می کرده
آمـده اسـت از او    104صفحه  »كامل الزيارة«اینک این تحفه غلو کننده انه را که در 

يـا أبـا هـرون   ،؛ أبـي هـارون المكفـوف، قـال أبـو عبـداهللاعن صالح بن عقبه عن ...  « بشنوید:

                                           
 همین کتاب. 115ر.ك ص  -1
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جدك الحسين فقل العظمـه الزكيـه، قـال فبكـى، ثـم  ىفأنشدته: امرر عل ؛ أنشدني في الحسين
قال: زدني، قال فأنشدته القصيدة االخرى قال فبكى و سمعت البكـاء مـن خلـف السـتر قـال فلمـا 

شعرا فبكى و أبكى عشرا، كتبت له الجنة، و مـن فرغت قال لي يا أبا هرون من أنشد في الحسين 
أنشد شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت له الجنـة و مـن أنشـد شـعرا فـي الحسـين عليـه السـالم فبكـى 
وأبكى واحدًا كتبت له الجنة و من ذكر الحسين عنده فخـرج مـن عينـه الـدموع مقـدار جنـاح ذبـاب  

 ». كان ثوابه على اهللا و لم يرض له بدون الجنة
تنقـیح  «، همین أبـو هـارون را   کند مىصالح بن عقبه از أبوهارون مکفوف روایت  -
روي فيـه «کـه  کننـد   مىچنین معرفی  267فصل الکنی و خالصه عالمه حلی ص » المقال

کـه حضـرت    :گویـد  مـی این شخص بدنام اند  کردهوي طعن عظیم وارد  بر »طعنـا عظيمـا
 :قصیدةامام حسین شعري بسراي، من  به من فرمود: اي أبا هارون در مرثیه ؛صادق 

را تا آخر سرودم. و آن حضرت گریه کرد، آنگاه فرمـود زیـاده    »امرر علي جدك الحسين«
من صـداي گریـه را از پشـت     باز حضرت گریست و  من قصیده اي دیگر سرودم، کن،

چون فارغ شدم، حضرت فرمود: اي أبو هارون کسی کـه در   پرده(حرم حضرت) شنیدم،
بهشت براي او نوشته   حسین شعري بگوید که خود گریه کند و ده نفر را بگریاند،مرثیه 

و کسی که شعري بسراید و گریه کند و پـنج نفـر را بگریانـد بهشـت بـراي او      شود  می
و کسی که شعري بگوید و خود بگرید و یک نفر را بگریاند بهشت براي شود  مینوشته 

نزد او ذکر شود و از چشمان او به انـدازه بـال   او نوشته شود، و کسی که نام حسین در 
خدا است که حدأقل آن، این است که به کمتر از بهشت  مگس اشک بتراود ثواب آن بر

 .شود میبراي او راضی ن
هاست که از این شیاطین انسی به وحی و الهام شیاطین جنی بـر   هآري اینگونه افسان

کتاب و بدون عقل و شعور  حساب و بی اه بعضی، آنگاه شود میمردم ما شب وروز القاء 
 رپـذی آیند که دیگر به هیچ وجه اصالح آنـان امکـان    فاسد بار می و انسانیت و گستاخ و

یعنـی از راه دیـن و   شدند  میند که باید اصالح ا هزیرا از همان راهی فاسد شد ،باشد مین
 .شود میهمان است که چون فاسد شد دیگر چیزي جانشین آن ن
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کذاب کثیر المناکیر که در کفر و غلو بی نظیر است احادیث بسـیار  غلو کننده از این 
 : 169ص » کامل الزیارة«در کتب اخبار از هر قسم آمده است. اما در 

ربما فاتني الحج فاعرف  ؛ عن صالح بن عقبه، عن بشير الدهان قال: قلت ألبي عبداهللا«
قبر الحسين عارفاً بحقه غير يوم عيد كتـب فقال: أحسنت يا بشير من أتى  ؛ عند قبر الحسين

اهللا له عشـر مـن حجـة و عشـرة مـن عمـرة مبـرورات و متقـبالت و عشـر مـن غـزوة مـع نبـي مرسـل و 
إمام عدل و من أتاه  يوم  عيد كتب مائة عمرة و مائة غزوة مع نبي مرسل أو إمـام عـدل و مـن أتـاه 

ألف غزوة مع نبي مرسل و إمام عدل قال:  يوم عرفه كتب اهللا له ألف حج و ألف عمرة متقبالت و
فقلت له و كيف لي بمثل الموقف قال فنظر إلي شبه المغضب ثم قال: يا بشير إن المؤمن إذا أتى 

يــوم عرفــة و اغتســل فــي الفــرات ثــم توجــه إليــه كتــب اهللا لــه بكــل خطــوة حجــة  ؛ قبــر الحســين
 ».بمناسكها والأعلم إال قال وعمرة؟!

 ؛کـه مـن بـه حضـرت صـادق      کند  میبشیرالدهان روایت  صالح بن عقبه از - 
من عرفه را در نزد قبـر امـام    وشود  میکه حج از من فوت شود  میعرض کردم که بسا 

نیک میکنی اي بشیر، کسی که به زیارت  بسر می بردم، حضرت فرمود: کار ؛حسین 
خدا براي او  قبر حسین بیاید وعارف به حق آن حضرت باشد اگر غیر از روز عید باشد،

دل اثواب ده حج و ده عمره نیکو و ده غزوه (جهاد با پیامبر) با پیغمبر مرسـل و امـام عـ   
صـد   مینویسد، اما کسی که در روز عید بیاید براي او صد حـج و صـد عمـره مقبـول و    

جهاد به همراهی پیغمبر مرسل و امام عدل مینویسد، اما کسی که در روز عرفه بیاید خدا 
دل اثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله و هزار جهاد با پیغمبر مرسل و امـام عـ  براي او 
چگونه براي من ثواب موقف عرفه نوشته خواهـد   م: عرض کردگوید میبشیر   مینویسد،

به مـن نگریسـت و فرمـود: اي بشـیر      گین شده بوددر حالی که خشمشد؟ آن حضرت 
در فرات غسل کنـد آنگـاه    یاید وب ؛که مؤمن روز عرفه به زیارت قبر حسین  همین

متوجه مرقد آن حضرت شود خدا براي او به هر قدمی ثواب حج با تمام مناسک آن می 
 نمی دانم حضرت عمره هم فرمود یا نه.!!!. گوید میبشیر   نویسد،

آیا کسی که ایمان به خدا و رسول و روز قیامت دارد، چنین حدیثی را که با شـرك  
؟ و از چنـین حـدیثی جـز بـی     کند مىچندان ندارد از چنین کذابی هرگز باور ي فاصله 
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اعتنائی و سهل انگاري به احکام حیات بخش اسالمی و اکتفاء به چنین عملی که هرگـز  
 ؟!آید مىدر ردیف اوامر الهی نیست چه بر 

از همه مهتر زیارت عاشوراست که یکی از روات آن نیز همین صالح بن عقبه است 
 هحمد بن موسی الهمدانی که خود نیز از غالیانو کـذابان اسـت از سـیف بـن عمیـر     که م

» کامـل الزیـارة  « 174که در ص کند  میواقفی مطعون و ملعون از صالح بن عقبه روایت 
رساند  می ؛نقل شده که سند را صالح بن عقبه بن مالک جهمی و او به حضرت باقر 

عاشـوراء حتـى يظـل عنـده باكيـاً لقـي اهللا يـوم القيامـة بثـواب يـوم  ؛ من زار الحسين«که فرمود: 
ألفي ألف حجة وألفي ألف عمرة وألفي ألف غزوة وثـواب كـل حجـة وعمـرة وغـزوة كثـواب مـن حـج 

 ».واعتمر وغزا مع رسول اهللا ومع األئمه الراشدون صلوات اهللا عليهيم
کند با ثواب  فرمود: کسی که حسین را در روز عاشوراء زیارت ؛حضرت باقر  -

دو میلیون حج و دو میلیون عمره و دو میلیون غزوه (جهاد با پیامبر) که ثواب هر حج و 
 صکسی است که با رسول خـدا   ي غزوه عمره و اي چون ثواب حج و عمره و غزوه

 .!!!جمعین انجام داده باشدأئمه راشدین صلوات اهللا علیهم أو 
انجـام داد  تـوان   مـی هـم   ن روایت از دورکه با این عمل که به موجب همیبینید  می

دیگر آبرو و ارزشی براي سایر احکام باقی نمی ماند! آیا این کذب بر خـدا و رسـول و   
؟ باشد مینشانه غلو که برادر شرك است ن نیست؟ آیا همین روایت خود ؛ائمه هدي

میلیـون  امامی و صالحی ممکن بوده است که در عمر خـود دو   آیا براي هیچ پیغمبري و
 حج و دو میلیون عمره و دو میلیون جهاد با پیغمبر یا امام انجام دهد؟ ثواب آن تنهـا در 

و اگر چندین عاشوراء باشد چگونه است؟ آیا شود  مییک زیارت عاشورا نصیب فردي 
هـر کـدام در    ؛ئمه هـدي  أچنین افسانه اي بازي با دین خدا نیست؟ پیغمبر خدا و 

 !!.هتا بیست حج به جا آوردند و زائر با یک زیارت اینهم حداکثر عمر خود یک حج و

ضمن ترجمه حال علی بن حسان  189رجال نجاشی ص  :عبدالرحمن بن کثیر-17
عبـدالرحمن بـن كثيـر «مـی نویسـد:   کنـد   میکه از عموي خود عبدالرحمن بن کثیر روایت 

و غضـائري در مجمـع    .»الهاشمي ضعيف جدًا ذكره بعض أصحابنا فـي الغـالة  فاسـد اإلعتقـاد



 89 ضعف روایات زیارت از کتب أئمه رجال 
 

  

روي عن عمه عبدالرحمن ابن : «فرماید میدر شرح حال علی بن حسان  176الرجال ص
و ضعیف است). و رجال حلی غلو کننده (یعنی عبدالرحمن بن کثیر » . ضعیف کثیر غالٍ

فهـو  مسـعودي فرمـوده اسـت:     گوید می قول غضائري و نجاشی را نقل کرده و 233ص
 عبدالرحمن کذاب و واقفی مذهب است.. کذاب وهو واقفی

کامـل  «این شـخص کـه بسـیاري از أحادیـث      رحمن األصم:لعبداهللا بن عبدا -18
/  أ از طرف او روایت شده است ترجمه حالش در کتـب رجـال چنـین اسـت:    » الزیارة

عبداهللا بن عبدالرحمن األصـم المسـمى بصـري ضـعيف غـال لـيس بشـئ « ١٦١رجال نجايش ص 
بـود، هـیچ ازرشـی    غلو کننده عبداهللا بن عبدالرحمن األصم ضعیف و  ».ار!وله كتاب المز 

 ندارد، و او را کتاب مزار است، (یعنی الطائالت که در احادیث زیارت آورده است !!).
عبـداهللا بـن «در بـاره او فرمـوده اسـت:     25ص  4/ غضائري درمجمـع الرجـال ج   ب

ولـه كتـاب فـي الزيـارات مايـدل علـى خبـث  عبدالرحمن األصم المسمى بصري ضعيف مرتفع القـول
 ».عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصرة

عبداهللا بن عبدالرحمن األصـم بصـري ضـعيف غـال «، القسم الثاني: ٢٣٨رجال حلي ص/  ج
لـيس بشـئ ولـه كتـاب فـي الزيــارات يـدل علـى خبـث عظـيم و مــذهب متهافـت وكـان مـن كذابـة أهــل 

 ».البصرة
هر سه (غضـائري و نجاشـی وعالمـه) چنـین اسـت: عبـداهللا بـن        خالصه فرمایش 

عبدالرحمن األصم شخصی است ضعیف درحدیث و در مذهب غلو کننـده ومشـرك و   
او را کتابی است درموضوع زیارات{احادیث کامل الزیاره و غیره از  هیچ ارزشی ندارد و

و گاهی کـافر   و مذهبی متهافت(که گاهی مؤمندارد  میاوست} که داللت برخباثت عظی
 است. هاست) و او از دروغگویان درجه اول اهل بصر

اینک چند حدیث از احادیث این ضعیف غلو کننده خبیث بسیار دروغگو که زینت 
چنـین   ؛این کتاب از حضرت صادق  68است. در صفحه » ابن قولویه«بخش کتاب 

فقـال: لعـن اهللا  صمـع أمـه تحملـه فأخـذه رسـول اهللا  ؛ و كـان الحسـين« :کنـد  مـى روایت 
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وتأتيـه قـوم مـن مجينـا لـيس فـي : فرماید میبه فاطمه  صتا آنجا که رسول خدا  قاتليـك . . .
األرض أعلم باهللا والأقوم بحقنا منهم وليس على ظهراألرض أحد يلتفت إليه غيرهم أولئك مصابيح 

 ».في ظلمات الجور و هم الشفاء
را مادرش برداشته بود، پس رسول خـدا او را گرفـت و گفـت     ؛امام حسین  - 

شرح شهادت حسین را داد  صکه پیغمبر خدا  را لعنت کند . . . تا آنجا خدا قاتالن تو
می آیند که در روي زمـین از ایشـان کسـی     و فرمود: گروهی از دوستان ما به زیارت او

ن احدي جـز ایشـان بـه حسـین     در روي زمی تر به حق ما نیست و قائم داناتر به خدا و
تـاریکی هـاي ظلـم وجـور مـی درخشـند و        توجه ندارد، آنان چراغهایی هستند که در

 شفیعان روز قیامت اند.!!.
تـرین ایشـان بـه     در این حدیث فقط زائران حسین را عالمترین مردم به خدا و قائم

رخشـنده  چراغهاي د  تنها کسانی که متوجه آن حضرت هستند، و صحقوق رسول اهللا 
 آیا به راستی چنین است؟  در ظلمتهاي ظلم وجور و شفیعان روز قیامت می شمارد،

کـه آن  کنـد   مـی روایت  ؛درحدیثی از حضرت صادق » کامل الزیارة« 81در ص
يـا زرارة إن السـماء بكـت علـى الحسـين أربعـين صـباحا بالـدم وأن «: فرماید میحضرت به زراره 

األرض بكـــت أربعـــين صـــباحًا بالســـواد وأن الشـــمس بكـــت أربعـــين صـــباحا بالكســـوف والحمـــرة وأن 
الجبال تقطعت وانتشرت وأن البحار تفجـرت تـا آنجـا كـه: ومـا مـن عـين أحـب إلـى اهللا والعبـرة مـن 

شــر وعينــه قريــرة والبشــارة تلقــاه والســرور بــيِّن علــى وجهــه عــين دمعــت عليــه، تــا آنجــا كــه: فإنــه يح
تحــت العــرش فــي ظــل  ؛والخلــق فــي فــزع وهــم آمنــون والخلــق يعرضــون وهــم حــداث الحســين 

العرش اليخافون سوء يوم الحساب يقـال لهـم ادخلـو الجنـة فيـأبون ويختـارون حديثـه ومجلسـه وأن 
 ».الحور لترسل اليهم

با خون و زمین چهل روز با سـیاهی و   ؛حسین  اي زراره آسمان چهل روز بر -
نـده شـدند، تـا    کآفتاب چهل روز با کسوف و سرخی گریه کرد و کوهها پاره پاره و پرا

خدا دوستتر و گریانتر ازچشمی که گریان و اشک ریـز   آنجا که فرمود: هیچ چشمی نزد
درحـالی  ود شـ  میباشد نیست تا آنجا که فرمود: گریه کننده برحسین محشور  بر حسین،
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اسـت در حـالی    اش آشکار که چشمش روشن و بشارت او را روبرو و شادمانی ازچهره
نـد و مـردم در   ا که مردم در فزع و ترس روز قیامت هستند، ولـی گریـه کننـدگان ایمـن    

در زیر عرش و در سایه عرش درحال گفتگو  ؛معرض حساب اند و اینان با حسین 
که داخل شود  میبه ایشان گفته   ساب نمی ترسند،می باشند درحالی که از سختی روز ح

فرستند که ما مشتاق شما هسـتیم   بهشت شوید و حوریان بهشتی، قاصدها به نزدشان می
 ».!!!!.الخ ...دهند  ولی اینان ابا کرده و همنشینی و گفتگو با امام حسین را ترجیح می

 کنند. به پا می  ید،ا هه دیدهایی ک آري اینگونه احادیث را کذابان و غالیان، آن معرکه
آمده است کـه حضـرت صـادق     این کتاب این حدیث از این کذاب، 86در صفحه 

فـالزموا الصـمت إال مـن خيـر وإن مالئكـة الليـل والنهـار  ؛إذا رزتـم أبـا عبـداهللا «  فرمود: ؛
فينتظــرونهم يجيبونهــا مــن شــدة البكــاء  مــن الحفظــة تحضــرالمالئكة الــذين باالحــاير فتصــافحهم فــال

بين  السماء فأما ما حتى تزول الشمس وحتى بنور الفجر ثم يكلمونهم ويسألونهم من أشياء من أمر
يشـغلونهم فـي هـذين الـوقتين مـن  يفترون عن البكاء والـدعاء وال ينطقون وال هذين الوقتين فإنهم ال

بإســـمعيل صـــاحب  تـــا آنجاكـــه : إنهـــم يمـــرون إذا عرجـــوا. أصـــحابهم فإنمـــا شـــغلهم بكـــم إذا نطقـــتم
 ».الهوا...

را زیـارت کردیـد خـاموش باشـید مگـر       ؛همینکه حضرت أبا عبداهللا الحسـین  
براي اینکه فرشتگان شب و روز بـا فرشـتگان محـافظ کـه در حایرانـد       ،ازحرف خوب

شـدت گریـه    لیکن آن فرشتگان به ایشـان از کنند  مىو با آنان مصافحه  شوند میحاضر 
فرشتگان تا زوال آفتاب و یا تا وقتـی کـه فجـر روشـن شـود       گویند. لذا اینجواب نمی

انتظار می کشند وآنگاه با ایشان سخن میگویند و از چیز هایی از امـر آسـمان از ایشـان    
یسـتند و  ا گوینـد. و از گریـه نمـی    سؤال میکنند، اما در بین این دو وقت آنها سخن نمی

 .گوئید!!! مشغول شما هستند که چه می
 قبیل موهومات که داللت کامل برجهل گوینده و جاعل آن دارد.از این  و

را عـاق   ؛، این کذاب در روایتی تـارك زیـارت امـام حسـین     138و در صفحه 
اش را  کسی که آن حضرت را زیـارت کنـد گنـاه پنجـاه سـاله      شمرده و صرسول اهللا 
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م دارد و آمرزیده و هر درهمی را که در این راه صرف کند ثـواب انفـاق ده هـزار درهـ    
 وعده می دهد!. ي راثوابهاي بی حد و شمار دیگر

 .از همین خبیث آورده است! 6/45این حدیث را طوسی در تهذیب 
کذابی آفرینش خدا و دین خدا و پیغمبران خدا و اولیاي خدا را به  آري چنین غالیان

هـدف   خره دسـتگاه خلقـت و  چنان می نمایند که خدا و انبیـاء و بـاأل   استهزاء گرفته و
آفرینش چیزي نیست جز گریه کردن بر امام حسین یا زیارت آن حضرت و چنانکـه در  

کنـد   مـی که نظري بـه زائـران    همین ‘حضرت فاطمه « :آمده است 8حدیث صفحه 
یک میلیـون کروبـی او را بـراي گریسـتن مـدد       درحالی که هزار پیغمبر و هزار شهید و

که در آسمانها فرشته اي نمانـد مگـر اینکـه از صـداي      کشد میناگاه صیحه اي کنند  مى
رام نمی گیـرد، تـا اینکـه پیغمبرخـدا     آاز گریه ‘آید و فاطمه  به گریه در‘فاطمه 

تسبیح  آوردي و آنها را از اهل آسمانها را به گریه در بیاید و بگوید اي دخترکم تو ص
نـد کـه خـدا خـود بـه      و تقدیس بازداشتی، پس خودداري کن تا آنان خدا را تقدیس کن

 ىوإنها تنظـر إلـ« که: دهد  میکارهاي خود رساست. و این حدیث را با این عبارت خاتمه 
إتيانــه فــإن الخيــر فــي إتيانــه أكثــر مــن أن  ىمــن حضــرمنكم فتســأل اهللا لهــم مــن كــل خيــر وتزهــدوا إلــ

 .»ىتحص
خدا براي زائـران از   از شوید و می نگرد به شما که در آنجا حاضر می‘حضرت فاطمه 

کند. پس شما در رفتن به زیارت حسین خود داري نکنید که  همه گونه خوبی ها درخواست مى
 درآید!. شمارشدر آمدن به زیارت او آنقدر خیر است بیش از آنکه به 

که همه روزه این معرکه برقرار است کـه فرشـتگان    آید مىاز مجموع این حدیث بر 
 ‘پیغمبران وصدیقان و شهیدان با کروبیان درخـدمت فاطمـه    و روند میپائین و باال 

و او را آرام  آیـد  مـى همـه روزه   صو پیغمبر خـدا  کنند  مىبوده وبه تبعیت از او گریه 
! و شـود  میو باز روز دیگر همین کیفیت تکرار کند  میو فاطمه بر زائران دعا  فرماید می

هـا کـه فاطمـه زهـرا       همه مصیبتموهومات دیگر که در این حدیث است تو گوئی این 
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سالم اهللا علیها در دنیا بدان مبتلی بود براي آزار او کافی نبود که باید در بهشتی هـم کـه   

  ﴿ :براي مؤمنان           ﴾ ] 38 :ةالبقر[. 
بگریـد و در حـزن وانـدوه     اسـت دائمـاً  » نه بیمی دارند و نه اندوهگین شـوند «« -
 .وهمچنین سایر پیغمبران و اولیا خدا.!!! »باشد.

این کتاب نیز حـدیثی عجیـب از ایـن کـاذب کـذیب از سـمع بـن         101در صفحه 
زیادي در هاي  وعدهکه حضرت صادق به او کند  میبن المبصري روایت  عبدالملک کرد

ـ  میتا آنجا که  می دهد، ؛ثواب زیارت حضرت حسین  أمـا أنـك سـترى عنـد « :دفرمای
موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة أفضل وملك الموت 

 ».أرق عليك وأشد رحمة لك من األم الشفيقة على ولدها
را بـه   که سـفارش تـو   حضور پدران مرا خواهی دید ،تو به زودي درهنگام مرگ -

باالتر است از مـادر مهربـان   دهد  میو آنچه از بشارات که با تو رخ کنند  مىه مرگ تفرش
 نسبت به فرزندش.

ن آکه براي تفصیل بیشـتر بایـد بـه    دهد  میآنگاه حدیث را با موهومات دیگر ادامه 
 کتاب مراجعه شود.

مفسـدان را بـه    تا مغروران و ،این کتاب مملو است از این قبیل احادیث از غالیانو کذابان
بـا ایـن   و انـور را پـائین آورده    عکند و ارزش عبادات مقرره در شر تر خدا گستاخ معصیت

 .!!ین هزار برابر عبادات تشریعی استقبیل اعمال مبادله کند که قیمت آن یک چند

یکی از راویان احادیث زیارت وشفاعت وامثـال   عبداهللا بن القاسم الحضرمی: -19
 او در کتب رجال چنین معرفی شده است:است  »عبداهللا بن القاسم الحضرمي« آن

عبـداهللا بـن القاسـم    :«فرمایـد  مـی جناب غضـائري   35ص  4/ درمجمع الرجال ج  أ
عبداهللا بن قاسم حضرمی از اهل کوفـه، غلـو   ». رتفاع بهإمتهافت ال الحضرمی کوفی غالٍ
 گفتارش نیست. نظامی درکار و حساب و  کننده و تناقص گو،
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عبداهللا بـن القاسـم الحضـرمي المعـروف بالباطـل كـذاب غـال «:167/ رجال نجاشی ص  ب

وي غلو کننده بسیار دروغگویی است کـه از   .»يروي عن الغالت الخير فيه وال يعتمد بروايته
 .شود میو هیچ خیري در او نیست وبه روایتش اعتناء نکند  میغالت روایت 

ــه ص  ج ــال عالم أصــحاب الكــاظم واقفــي عبــداهللا بــن القاســم الحضــرمي مــن «:336/ رج
وهويعرف بالباطل و كان كذاباً يروي عن الغالت الخيـر فيـه واليعتمـد بروايتـه ولـيس بشـئ وال يرتفـع 

 ».به
 و واقفی مذهب و دروغگویی است که از غـالت  ؛عبداهللا از اصحاب امام کاظم 

 و ارزشی ندارد و. . . شود  میو به روایتش اعتماد نکند  میروایت 
وکذاب با این سابقه احادیثی به منظور غرور و فریب بدکاري کننده غلو این شخص 

کامل « 119پرداخته است. ازجمله در ص  به وحی شیطان از امامان علیه السالم ساخته و
که بعدا معرفـی خواهـد   » موسی بن سعدان«مذکور است که مردي کذاب به نام » هالزیار

کند  میروایت  ؛باالخره ازحضرت صادق و » عمر بن ابان الکلینی«او از  از او و 1شد
أربعـة آالف ملـك عنـد قبرالحسـين غبـر يبكونـه إلـى يـوم القيامـة رئيسـهم «که آن حضرت فرمود: 

ملك يقال له المنصور وال يزوره زائر إال استقبلوه . . . وال يودعـه مـودع إال المنصـور واليـزوره زائـر 
عليـــه وعلـــى  صـــلوا واليمـــرض إالعـــادوه واليمـــوت إالإال التقبلـــوه .. . وال يودعـــه مـــودع إال شـــيعوه 

 ».جنازته واستغفروا له بعد موته
ت بـر او  مروز قیا هستند که تا ؛چهار هزار ملک غبار آلود در نزد قبر حسین  -

، هیچ زائري آن شود میي است که به او منصور گفته ا هرئیس ایشان فرشت گریه می کنند،
اي  کننـده و هـیچ وداع  کننـد   مـى را اسـتقبال   ه اومگـر اینکـ  کند  میحضرت را زیارت ن
مگـر  شـود   مـی و مـریض ن کنند  مىمگر اینکه او را مشایعت کند  میآنحضرت را وداع ن
اش نمـاز مـی خواننـد و     جنازه مگر اینکه بر او و میرد نمی وکنند  مىاینکه او را عیادت 

 پس از مرگش براي او استغفار می کنند.

                                           
 همین کتاب. 78ر.ك ص  -1
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کـه ایـن چهـار     گوید میجز اینکه کند  میدیث را تکرار نیز همین ح 192در صفحه 
هزار ملک همان فرشتگان اند که براي جنگ به مدد آن حضرت آمدنـد ولـی آن جنـاب    

ه نداد، چون مرتبه دیگر براي استیذان برگشتند حضرت کشته شده بود لذا زبه ایشان اجا
 ماندند.

الهـی   سسـتی در امـر  این کتاب داستان فطـرس ملـک کـه بـه علـت       66در صفحه 
ي شصت سال به عبادت مشغول بود تا در روز تولـد حسـین بـه    ا همغضوب و در جزیر

نـزد قبـر آن حضـرت مشـغول تبلیـغ       شد و اکنون در آن حضرت آزاد ي هشفاعت قنداق
 سالم زائران به آن حضرت است.

 ات در زبان روضه خوانان براي مغرور کردن جاهالن درجریانمچون این قبیل موهو
 کـذابان و  و و چـه غالیـان  خـورد   مـی کدام ریشه آب  از است لذا یادآوري شد تا بدانند

و  1موسی بن سـعدان  مفسدان اصل و ریشه آن هستند، یعنی عبداهللا بن قاسم حضرمی و
 .!امثال ایشان

همـین   ن مفسد از بانیان مذهب اسماعیلیه است ویا عبداهللا بن میمون القداح: -20
 کافی است.براي شناخت او 

این شخص به تصریح ائمه رجـال واقفـی مـذهب اسـت و      عثمان بن عیسی: -21
کـه   ؛ نزد او اموال بسیاري از رضـا  : درگوید می در رجال خود در احوال او» کشی«

بـه تفصـیل در    خشمناك بود و سـوابق او  به او ؛به آن حضرت مسترد نکرد و رضا 
علیـه   حضرت رضـا  استنکاف او از اوامرجلد دوم تنفیح المقال و تخلف و  247صفحه 

 السالم مذکور است.
حلـی  و جزائري و ابن داوود ومحقق اردبیلـی و فاضـل مقـداد و صـاحب مـدارك      

 او را ضعیف شمرده اند. عموماً

                                           
 مرقوم است.همین کتاب  87چنانکه گفتیم شرح حال او در صفحه  -1
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موضوع زیارت از این مغرور غرور آفرین وگستاخ کننده  اینک یک حدیث دیگر در
قــال الحســين لرســول  :؛ ن أبــي عبــداهللاعثمــان بــن عيســى عــن معلــى بــن شــهاب عــ« مجــرمین:

يابني مـن زارنـي حيـاً أوميتـاً أو زار أبـاك أو زارك حقـاً : صيا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال صاهللا
 ».علي أن أزوره  يوم القيامة

پرسید: اي پدر پاداش  صاز پیامبر ؛که امام حسین  :فرمود ؛امام صادق  -
حضرت پاسخ داد: اي پسرکم کسی که مرا زنـده  را زیارت کند چیست؟ آن  کسی که تو

مـن اسـت کـه او را روز قیامـت      را زیارت کند، بر مرده زیارت کند یا پدرت و یا تو یا
 دیدار کنم.!!
از آغاز طفولیت می دانسته که خلقـتش بـراي زیـارت اسـت      ؛حسین کهگوئی 

دم ابالغ شود لذا وسیله به مر لیکن از ثواب آن بی خبر بوده است! یا خواسته است بدین
 .از ثواب آن پرسیده است! صاز رسول خدا

کـه ترجمـه حـال و ارزش او در ضـمن ترجمـه عمـویش        علی بـن حسـان:   -22
 و روایتش قابل اعتماد نیست. 1عبدالرحمن بن کثیر اشاره شد

 ند.ا پدرش ملعون و رأس ضالل : به قول صاحب سرائر خود وعمرو بن فضال -23

بسـیار  » ضـعیف جـدا  «بـه صـفت    275مجمع الرجـال ص   : راعمروبن ثابت -24
 .کند مىضعیف نکوهش 

 .کند مىروایت » حسن بن راشد«: او از جدش قاسم بن یحیی -25
جد  از» روي عن جده ضعیف: «فرماید میغضائري درباره او  5/53درمجمع الرجال 

 فاسد المذهب معرفی شده است، ،ضعیف است. و در نقدالرجالکه کند  میخود روایت 
ـ    و خالصـه او را ضـعیف    و درنمایـد   مـی  تحلی، غضـائري را در ایـن خصـوص تبعی

 6/40که شیخ طوسی هم در تهـذیب  » کامل الزیارة«اولین حدیث  با این حالشمارد  می

                                           
 همین کتاب معرفی شده است. 145و  69وي در صفحه  -1
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اسـت کـه در آن حیـث منتهـاي آرزوي امـام      » قاسـم بـن یحیـی   «آورده است از همین 
نشسـته   صمی که در دامن جـد بزرگـوارش رسـول خـدا    هنگا سؤال او و ؛حسین

اي پدر پـاداش کسـی کـه    «  يا أبه ما لمن زارك بعـد موتـك؟«است، این است که می پرسد: 
بـه او همـان جـوابی را     صو پیغمبـر خـدا  » را زیارت کند چیست؟ تو پس از وفاتت،

 گذشت. 1عثمان بن عیسی«که درحدیث دهد  می
و برکت دیگر از قاسم بـن یحیـی    ریک حدیث پرخی »کامل الزیارة« 171صفحه  در

 خـوش  هست که خود خیلـی خوشـنام اسـت از جـد     فاسد المذهب و ضعیف الروایه،
روایـت   و کـذابان اسـت،   نامش(!!) و او از یونس بن ظبیان کـه از مشـهورترین غالیـان   

ليلــة ليلـة النصــف مــن شــعبان وليلــة الفطــر  ؛ مــن زار الحســين ؛ قــال أبوعبــداهللا«: کنــد مــى
العرفة في سنة واحدة كتب اهللا له ألف حجة مبرورة وألف عمرة مقبولة وقضـيت لـه ألـف حاجـة مـن 

 ».حوائج الدنيا واآلخرة
فطر و شب  شب عید هر که در یک سال شب نیمه شعبان و :فرمود ؛امام صادق

هـزار   را زیارت کند خداوند برایش ثواب هزار حج نیکـو و  ؛عرفه مرقد امام حسین
 هزار حاجت از حوائج دنیوي و اخروي او را برآورده سازد!! مقبول نویسد وعمره 

امامی تـوفیقش   اعمالی که براي هیچ پیغمبر و که با یک زیارت،فرمایید  میمالحظه 
آنکـه نتوانـد    ، تا کور شـود هـر  شود میامکان ندارد براي یک زائر با سه زیارت حاصل 

 دید!!!.
 حیرتم که باده فروش ازکجا شنید؟ در   نگفتخدا که عارف کامل به کس رّ س

  محمد بن ارومه: -26
عليـه  محمد بن ارومـه أبـو جعفـر القمـي ذكـره القميـون وغمـزوا« : 253أ / رجال نجاشی ص

ورموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به فوجده يصلي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا عنه، وحكى 
علماي قم او ». جماعة من شيوخ القميين عن أبي الوليد أنه قال محمد بن ارومه طعن عليه بالغلو

وادار را به بدي یاد کرده و طعنها زده اند و او را به غلو نسبت داده اند، حتـی کسـی را   
                                           

 معرفی شده است . 21وي با شماره  -1
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کارش را بسازد و او چون دید کـه وي از اول شـب تـا آخـرش      کردند که بر او بتازد و
مشغول نماز است از کشتن او خودداري نمود. و محمد بن الولید که از بزرگان علمـاي  

اسـت: محمـد بـن     هکه فرموداند  کردهقم است جماعتی از شیوخ قم از جنابش حکایت 
 ارومه مطعون به غلو است.

القمي  جعفر محمد بن ارومه أبو«: فرماید میغضائري نیز  5/160مجمع الرجال  در/  ب
 ند.ا هعلماي قم به غلو نسبت داد محمد بن ارومه را». اتهمه القميون بالغلو

محمـد بـن ارومـه لـه كتـب الحسـين «: فرمایـد  می 170ص » فهرست«/ شیخ طوسی در ج
 ما كان فيها من تخليط أو غلو، وقال أبو جعفر بن بن سعيد وفي رواياته تخليط أخبرنا بجميعها إال

 ».بابويه، محمد بن ارومه طعن عليه بالغلو
در روایات او حق و  ی است چون کتب حسین بن سعید ویمحمد بن ارومه را کتابها

باطـل و غلـو اسـت، و    « جـز آنکـه در آن  اند  داده باطلی است که ما را به جمیع آن خبر
 طعن زده است. به غلو صدوق نیز بر او

نیز این صفات زشـت را بـر او مـی شـمارد و در آخـر       252/ در رجال حلی ص د
 من معتقدم که در روایت او باید توقف کـرد » . والذي أراده التوقف فی روایته:فرماید می

 نپذیرفت). نباید(و آن را 

او  »يقال أنه كان غلو كننـده اً فاسـدالحديث :255رجال حلی ص  :محمد بن اسلم -27
 و هم حدیثش فاسد است.غلو کننده هم 

 :محمد بن الحسن بن جمهور -28
محمد بن الحسن بن جمهور أبـو عبـداهللا القمـي « (غض): 184ص  5أ / مجمع الرجال ج

ه وعـال  او ».وجل غاٍل فاسد الحديث اليكتب حديثه و رأيت له شعراً يحلل فيه محرمات اهللا عز
شعري از او دیـده ام    نیست، قابل نوشتنو حدیثش  و فاسد المذهبغلو کننده بر اینکه 

 که حرامهاي خدا را در آن حالل شمرده است.
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: فرماید میاو را به همین صفت نکوهیده معرفی کرده و  260/ رجال نجاشی ص ب
ی هسـت  یدر باره او سخنانی گفته اند، و چیزهـا  ».وقيل فيه أشياء اهللا أعلم بها من عظمها«

 آن خدا آگاهتر است. که از بزرگی خباثت

 :محمد بن حسن بن شمعون -29
أصـله بصـري واقفـي ثـم غـال «:  تغضـائري فرمـوده اسـ    187/ در مجمع الرجال ص  أ

 .»يلتفت إليه وإلى مصنفاته ضعيف متهافت ال
واقفی است، اما بعـدا   ،محمد بن حسن بن شمعون از مردم بصره است او در مذهب

نیفاتش اعتنـاء و  صـ گویی است که نباید بـه او و ت غلو کننده شده است، ضعیف تناقص 
 التفاتی داشت.

محمد بن حسـن بـن شـمعون أبـو جعفـر بغـدادي واقـف ثـم «: ٢٥٨أ / در رجال نجايش ص 
و هـم ضـعیف و هـم    غلو کننـده  هم واقفی و هم  او ».غال كان ضعيفًا جدًا فاسد المـذهب

 فاسد المذهب است.
را در مذمت این واقفـی   هنیز همین صفات نکوهید 252/ رجال عالمه حلی ص  ج

 شمارد. ضعیف الحدیث فاسد المذهب بر میغلو کننده 

  :درکتب رجال ترجمه حالش چنین است :محمد بن سلیمان الدیلمی -30
محمـد بـن سـليمان الـديلمي ضـعيف جـداً ال يعـول عليـه فــي «: 282أ / رجـال نجاشـی ص   

 به او تکیه کرد.توان  نمیاي  فی است که در هیچ گفتهضعی ».يءش
محمـد بـن سـليمان زكريـا الـديلمي « :فرمایـد  مـی غضائري  5/219/ در مجمع الرجال  ب

ــدیث». أبوعبــداهللا ضــعيف فــي حديثــه مرتفــع فــي مذهبــه اليلتفــت إليــه ــعیف و در  ،او درح ض
 غلو کننده و اصال قابل اعتناء نیست.، مذهب
همـان عبـارت نجاشـی را در مـذمت او      255/ عالمه حلی در رجـال خـود ص    ج

 .آورد می
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در این   نام را که از کذابان مشهور است، بدغلو کننده ما این  :محمد بن سنان  -31
 کتاب معرفی کرده ایم در اینجا فقط به ذکر چند حدیث از احادیث کذب و غلو آمیز او

 می پردازیم. و ترجمه حالش را به خود کتاب وا می گذاریم. 
 .)1گذشت (ترجمه محمد بن سنان در قسمتهاي قبلی کتاب راه نجات از شر غالت

عــن محمــد بــن سـنان عــن أبــي ســعيد القمـاط عــن ابــن ابــي ...  «: 67ص  کامــل الزیــارة/  أ
والحســين فــي حجــره إذ ‘  فــي منــزل فاطمــه صقــال: بينمــا رســول اهللا ؛ يعفــورعن أبــي عبــداهللا

بكى و خر ساجداً ثم قال : يا فاطمة بنت محمد إن العلي األعلى ترائي في بيتك هـذا فـي سـاعتي 
هــذه فــي أحســن صــورة واهبــأ هيئــة و قــال لــي يــا محمــد أتحــب الحســين؟ فقلــت نعــم قــرة عينــي و 

رأس ريحــــانتي و ثمــــرة فــــؤادي و جلــــده مــــابين عينــــي، فقــــال لــــي يــــا محمــــد و وضــــع يــــده علـــــى 
بــورك مــن مولــود عليــه بركــاتي وصــلواتي و رحمتــي و رضــواني، ولعنتــي و ســخطي و  ؛الحســين

عــذابي و خــزي و نكــالي علــى مــن قتلــه و ناصــبه نــاواه و نازعــه أمــا أنــه سيدالشــهداء مــن األولــين و 
 ».اآلخرين في الدنيا واآلخرة

در منزل حضرت  صفرموده است: درحالی که رسول خدا ؛حضرت صادق - 
آمـد و بـه    حضرت بود ناگهـان بـه گریـه در    دامن آن در ؛بود وحسین ‘مه فاط

سجده افتاد آنگاه فرمود: اي فاطمه دختر محمد همانا خداي علی اعال در این خانۀ تو و 
نیکوترین هیئت بر من نمایـان شـد، و گفـت: اي     در همین ساعت در بهترین صورت و

ي او روشنی چشمم و گلدسـته ام و  محمد آیا حسین را دوست می داري؟ من گفتم: آر
روي سر حسین گذاشـته   خداوند در حالی که دستش را چشم من است، نور میوه دلم و

 رضوان من بر اوسـت و  بود فرمود: مبارك باد مولودي که برکات و صلوات و رحمت و
کسی که او را بکشد و نصب عـداوت   عذاب و رسوایی و عقاب من بر خشم و لعنت و

                                           
کتـابش معرفـی فرمـوده، اینجانـب کـالم ایشـان را        »شفاعت«را در بخش » ابن سنان«جناب مولف  -1

 عینا نقل کرده ام (برقعی).» خرافات و فور در زیارات قبور«درباره وي درکتاب 
   چاپ می شود.(ناشر)کتاب خرافات وفور بعد از این کتاب  اهللاءشا إن



 101 ضعف روایات زیارت از کتب أئمه رجال 
 

  

آخـرین در   سید شـهیدان از اولـین و   او کرده به کشمکش بپردارد. همانا اوو دشمنی با 
 دنیا وآخرت است.

فاطمه آمـده وبـراي نـوازش حسـین     ى  خانهدر این حدیث چگونه خدا به بینید  می
! اینها معارفی است کـه در شـناخت   گوید میاو می گذارد و چنین و چنان  دست بر سر

علیه السـالم بـه جامعـه بشـریت هدیـه کننـد، آري        خدا می خواهند به نام شیعیان علی
 محمد بن سنان از مشهورترین کذابان و غالیاناست.

عن محمد بن سنان عن أبي سـعيد القمـاط «همین کتاب:  367باز حدیثی عجیب در ص 
قال: أرض الكعبة قالت من مثلي وقـد بنـى اهللا  ؛ عن عمر بن يزيد بياع الساري عن أبي عبداهللا

هري ويأتيني الناس من كل فـج عميـق و جعلـت حـرم اهللا وأمنـه فـأوحى اهللا إليهـا أن كفـي بيته على ظ
وقري فوعزتي وجاللي ما فضل ما فضلت به فيمـا أعطيـت بـه أرض كـربال إال بمنزلـة اإلبـرة طمسـت 
في البحر فحملت من ماء البحر ولوال تربة كربال ما فضلتك ولوال ما تضمنه أرض كربال ما خلقتك 

ت البيت الذي افتخرت بـه فقـري واسـتقري وكـوني دنيـا متواضـعاً ذلـيًال مهينـاً غيـر مسـتنكف والخلق
 ».والمستكبر ألرض كربال وإال سخت بك وهويت بك في نارجهنم

حالی که خدا  کیست که مانند من در :فرمود: زمین کعبه گفت ؛حضرت صادق  
رفناکی به سوي مـن آینـد و   کرده است و مردم از هر درة ژ خانه خود را بر پشت من بنا

که بس کن و برجاي خود نشین که  م، پس خدا به او وحی کردا همن إلهی شدامن حرم 
به عزت و جاللم سوگند که فضیلتی که به تو داده ام در مقابل فضیلتی که به زمین کربال 

ز آب دریـا  ابرند، پس مقـداري   دادم چیزي نیست جز چنان سوزنی که در آب دریا فرو
اگر آنچـه را کـه خـاك     م وداد میرا فضیلتی نو به خود گیرد، واگر خاك کربال نبود ترا 

بـدان   را کـه تـو  اي  خانهنیز  را خلق نمی کردم وو نبود اصال ت  کربال در بر گرفته است،
آفریدم، پس آرام باش و برجاي خود بنشـین و پسـت شـو، متواضـع      کنی نمیافتخار می

وگرنه تـرا    برابر زمین کربال بدون استنکاف و استکبار باش، درشو و  خوار باش، ذلیل و
 .!!رو برده و به آتش جهنم می افکنمف

ند!!! ا هجز به این غالیانبی دین به کسی نگفت ؛آري اینهاست آن اسراري که امامان
سـالم را بـدین صـورت بـه جهانیـان      خدا لعنت کند کاذبان و غلو کننده انی کـه دیـن ا  
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کننـد. و   این کفریات بـه عـالم معرفـی مـی     را با صل بیت رسول خداشناسانند و اهمی
 ند.ا منظور محو آثار اسالم به کار بردهها که به  هاینهاست همان دسیس

 ».محمدبن صدقه بصري غال« : 5/236/ مجمع الرجال  أ: محمد بن صدقه -32 
بصـره  اهل  او از غالیان». محمد بن صدقه بصري غال: «391ب / رجال طوسی ص 

 است.
را در رجال خود غلو کننـده  » محمد بن صدقه«اما عجیب است که همین طوسی که 

 .!آورد میاز او  6/44تهذیب  میخواند حدیث ذیل را در
عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة عن صالح النيلي قال قال أبو عبداهللا: من أتى  ...« 

نسمة و كمن حمل على ألف فـرس فـي سـبيل  قبر الحسين عارفا بحقه كتب اهللا أجر من اعتق ألف
 ».اهللا مسرجة ملجمة

و کذابان است از محمد بن صدقه کـه بـه    یعنی محمد بن سنان که خود از غالیان -
 نجاشـی ضـعیف اسـت،    ةطوسی نیز غلو کننده است از صالح نیلی که به فرمود ةفرمود

ایـد درحـالی کـه    کسی که به زیارت قبر حسین بی«فرمود:  ؛روایت میکند که صادق 
که آزاد کـرده  اي  بندهعارف به حق او باشد یعنی او را امام بداند خدا براي او اجر هزار 

باشد، می نویسد و چون کسی است که هزار اسب براي جهاد در راه خدا زیـن و لگـام   
 کرده و فرستاده باشد. !!

ت کـه  آن گونـه دقیـق اسـ     آیا دستگاه ثواب بخشی خدا که در کتـاب مبـین خـود،   

  ﴿ :فرمایـد  می                        ﴾ 
   ]111 :ةالتوب[

 »خدا از مؤمنین جانها و مالهایشان را می خرد تا بهشت براي آنان باشد.«

          ﴿: فرمایـد  و درجاي دیگر می

               

 ﴾ ]214 :ةلبقر ا[. 
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و حال اینکه هنوز آنچه که براي مـؤمنین  شوید  میپنداشتید که به بهشت داخل  آیا«
آنان سختی ها و زیانهـا مـی رسـید و     قبل از شما رخ داد براي شما پیش نیامده است، بر

نـد پـس چـه وقـت     گفت مـی کسانی که با او بودند  تا حدي که پیامبر وشدند  میمتزلزل 
 »نصرت خدا می رسد؟

ن منظـور اینگونـه گشـاده و    ما می بینیم ایایعنی دخول بهشت به این آسانی نیست! 
کـذابان اسـت کـه آن را اینگونـه      و حساب و کتاب شده و اختیارش در دست غالیان بی

  .چوب حراج زده و مبتذل مینمایند!
بنابراین با یک زیارت دیگر جاي هیچ بیم و ترسی از معصیت و عذاب خـدا بـراي کسـی    

 .آید! اینک هستند به وجود مى بار چنین که وبند  یباقی نمیماند و بدین ترتیب مردمی ب
عـم از  او بـراي هـر عملـی    شده داده  جبه خر دقتقدر  پس چرا در قرآن مجید آن

 ﴿ خیر و شر نتیجه و اثري مقرر داشـته اسـت؟ کـه:                    

                  ﴾ ]8و7 :ةالزلزل[. 
و از هر که به بیند  میرد پاداش آن را وعمل نیک به جاي آاي  ذره مثقال هرکه قدر«

 »آن را خواهد دید. جزايکار بد سرزند اي  ذره مثقال قدر

ــی  ــز م ــد ونی            ﴿ : فرمای

            ﴾ ]47 نبیاء:األ[. 
و روز ستاخیز ترازوي عدل را درمیان نهیم و به هیچ کـس سـتم نخواهـد شـد و اگـر      «

 »کافی است که ماخود حسابگر باشیم. آن را بیاوریم و عمل به قدر دانه خردل باشد

ــز  ــیونی ــد م  ﴿: فرمای                       

                          ﴾ 16 قمان:[ل[. 
به قدر دانه خردل در سنگی سخت یا در آسمانها یا در زمین باشـد خداونـد آن را   «

 »آگاه است.و بسیار باریک بین  اهللاهمانا  ،آورد می
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خدایا زین معما پرده بردار! البته در فضل و رحمت إلهی که بی نهایت است شـکی  
ین فضـولی غلـو   ا باره آن نیست،ري در قرآن کریم درعملی که کمترین ام اما در نیست،

 .کننده انه است!

محمـد بـن «:  427/ در رجال طوسی ص  أ :محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی  -33
این شخص ضعیف است  ».عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف وقيل أنه كان يذهب مذهب الغالة

 که وي از غالیاناست.اند  گفتهو 

فضـيل االزدي ضـعيف يُرمـى محمـد بـن «:  6/23مجمع الرجـال   :محمد بن فضیل  -34
 . اند کردهاو را به غلو متهم  او ضعیف است و ».بالغلو

بـن  ىمحمـد بـن موسـ«(غض):  52/ مجمع الرجال ص  أ :محمد بن موسی الهمدانی -35
او هم ضـعیف   ».السمان أبوجعفر الهمداني ضعيف يروي عن الضعفاء تكلم فيه القميون بـالرد ىعيس

 اند. کند و علماي قم او را رد کرده روایت میاست و هم از راویان ضعیف 
محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمـداني السـماني ضـعفه « : 260/ رجال نجاشی ص  ب

عالوه بـر آن صـفات نکوهیـده کـه      ».القميون بالغلو وكان ابن الوليد يقول: أنه كان يضـع الحـديث
 .جعل میکرد! که او حدیث فرمود: می» محمد بن الولید«غضائري فرموده 

کننـده  غلواو ملعـون و  »ملعـون غـال ىمحمـد موسـ« :252/ رجال عالمـه حلـی ص    ج
 است.

و » سـیف بـن عمیـره   «چـون   یکـذابان  همین محمد بن موسی الهمدانی است که از
زیارت عاشورا با آن چنان ثواب به طائفه شیعه ارزانی داشته اسـت کـه   » صالح بن عقبه«

 ي توفیق بدان حاصل نشده است!!.ا هبراي هیچ نبی و ولی و مؤمنی و حتی فرشت

معلي بن محمد البصـري أبـو محمـد « : 6/113/ مجمع الرجال  أ :معلی بن محمد  - 36
 .»ينكر و يروون عن الضعفاءيعرف حديثه و 

 .کند مىمعلی بن محمد حدیثش خوب و بد دارد و نیز از ضعفاء روایت 
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بـن محمـد البصـري ابـو اسـحق مضـطرب الحـديث  ىمعلـ« 327/ رجال نجاشی صفحه  ب
هم مذهبش پریشـان   و(مضطرب)معلی بن محمد هم حدیثش پریشان گوئی  ».والمذهب

 و بی ثبات است.
 .کند مىنیز همین صفات زشت را درباره او ذکر  259/ رجال عالمه ص  ج

قـال :«  237ص  3/ تنقـیح المقـال ج    أ: مفضل بن صالح أبوجمیله األسدي -37 
 ».الغضائري: مفضل بن صالح ابو جميله األسدي النحاس موالهم، ضـعيف كـذاب يضـع الحـديث

مفضل بن صالح از موالی اسدیان است، هم ضعیف است و کذاب و هم حـدیث جعـل   
 .!!کند مى

/ در قسمت دوم خالصه حلی، مفضل بن صالح را بـه همـین صـفات نکوهیـده      ب
(جعل  است، همچنین ابن داوود، و سایر علماي رجال نیز او را ضعیف وکذاب و جعال

 حدیث می دانند.  کننده)

، غضـائري فرمـوده   131تا ص  123/ در مجمع الرجال ص  أ: مفضل بن عمر -38
مفضـل بـن عمـر الجعفـي أبـو عبـداهللا ضـعيف متهافـت مرتفـع القـول خطـابي وقـد زيـد عليـه « است:

 ».كثير وحمل الغالة  في حديثه حمال عظيماً واليجوز أن يكتب حديثه  يءش
الجعفـي كـوفي مفضـل بـن عمـر أبوعبـداهللا قيـل أبـو محمـد « :326ب / رجال نجاشـی ص  

فاسد المذهب مضطرب الرواية اليعبأ به و قيل إنـه كـان خطابيـاً و قـد ذكـرت لـه مصـنفات ال يعـول 
 ».عليها

مفضــل بــن عمـر أبوعبــداهللا ضــعيف كــوفي :« 258/ عالمــه حلــی در رجــال خــود ص  ج
كثيــر يء  يعبــأ بــه متهافــت مرتفــع القــول خطــابي وقــد زيــد عليــه شــ فاســدالمذهب مضــطرب الروايــة ال

 ».يجوز أن يكتب حديثه وحمل الغالت في حديثه حمال عظيماً وال
آن است کننده  غلوخالصه فرمایش علماي رجال درباره این شخص فاسد المذهب 

ی که علماي رجـال نوشـتن   یند، تا جاا هدوش او نهاد بار خود را بر ،درحدیث که غالت
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مصنفات او نبایـد اعتمـاد کـرد،    حدیث و  بهکه اند  گفتهند، وا هحدیث او را جایز ندانست
 است. است که از بدترین مذاهب غالت )1(*عالوه بر اینها خطابی

موسـى بـن سـعدان الحفـاظ « :317/ در رجـال نجاشـی ص    أ: موسی بن سـعدان  -39
 ».ضعيف في الحديث

موســى بــن ســعدان الحفــاظ . . . روى عــن أبــي الحســن «: 257/ در رجــال عالمــه ص ب
 او در حدیث ضعیف و در مذهب غلو کننده است. .»ضعيف في مذهبه غلو

 و کذابان مشهور است و در این کتـاب نـامش و   که از غالیان :یونس بن ظبیان -40
و حـدیثی از او در ذیـل    کنـیم  مـی در این مقدمه تکرار ن ترجمه حالش به کرات آمده و

 .2که براي معرفی او کافی است  آوردیم، 1قاسم بن یحیی«احوال 

در » زیـارت و حیقیقـت آن  «را در فصـل  » موسی بن عمران النخعـی «احـوال   -41
 .3آوریم می» زیارت جامعه کبیره«بررسی سند 

 

احادیث زیارت فارغ  (راویان)اینک که از ترجمه احوال ننگین مآل تعدادي از روات
و کذاب وجعـال و در یـک کـالم غیـر قابـل      غلو کننده  4شدیم ومعلوم شد که جملگی

 که: ، ممکن است این سؤال مطرح شود*)5(اند ودهباعتماد 

                                           
پیامبري اسـت کـه حضـرت صـادق بـه      » أبو الخطاب«خطابیه فرقه اي را گویند که عقیده داشتند  -1*

 سوي خلق مبعوث نموده است!!.
 همین کتاب. 78ر.ك صفحه  -1
 کتاب حاضر. 128در باره یونس ر.ك صفحه  -2
 کتاب.همین  99ر.ك صفحه  -3
 چه آنان که احوالشان ذکر شد و چه سایرین که نام و حالشان در اینجا نیامده است. -4
تـن از روات(راویـان) احادیـث زیـارت را ذکـر فرمـوده        44مولف محترم به عنوان نمونه، نـام   - ٥*

 ) ما نیز درتأئید کالم ایشان که راویان زیارت جملگی غلو کننده  و کاذب و جعال و یـا در 57(ص
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چون غضائري آیۀ الحدیث علم رجال و در ي  ائمهگونه که بزرگان و  همان آیا واقعاً
و اند غلوکننده  کردهو شیخ طوسی و حلی و ابن داوود آنان را معرفی  یو نجاشی و کش
ومنقوالت این روایت  به اقوالبایست  ؟ در این صورت نه تنها میاند بودهوضاع و کذاب 

ت و بیزاري کرد، زیرا دروغ بستن به ءعتنایی نمود بلکه الزم است از ایشان اظهار براا بی
بـا   از بزرگتـرین جنایتهاسـت و   کبیـره و  )گناهان(از معاصی صخداوند متعال و پیامبر

گوینـد تفـاوت بسـیار     عرفی دروغ مـی  موضوعات شخصی و دروغگویی کسانی که در
نکه هر نوع دروغگویی، زشت و معصیت پروردگار عالم اسـت و مرتکـب آن   دارد. با ای

﴿ سزاوار نفرت و لعنت است کـه:               ﴾ ] :آل عمـران 

 »دهیم. می پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار« .]61
اري کسـتم بـدترین و شـدیدترین ظلـم و     غ گفتن از قول خـدا و رسـول،  وما درا -

 ﴿  نسبت به خلق خدا است که:                 ﴾ 37 ألعراف:[ا ،

 .]68. العنکبوت /144، 93، 12األنعام ،  ، 7الصف /
 »پس چه کسی است ظالم تر از آن کسی که بر اهللا دروغ و افترا می بندد.«
موجـب گمراهـی و ضـاللت مردمـان در     زیـرا   ،نیست ییعنی ستمگرتر از او کس -

 مدتی طوالنی بسا که تا پایان جهان شود.
مطالب و احکام شرعی، از  احکام و فروعات و با این وصف پس چرا در بسیاري از

ز آنان در این کتاب ذکر شـد، احـادیثی در کتـب    اهمین کاذبین و جعالین که نام برخی 
 ؟!.اند کردهدینی آمده و بر اساس آن عمل 

ر احادیث آنان مقبول و قابل تبعیت بوده پس چرا از طـرف ائمـه رجـال از قبیـل     اگ
که نامشان مذکور شد، مـورد اینگونـه حمـالت سـخت قـرار گرفتـه و ضـربات         کسانی

مگر نه اینکه در شریعت مطهره تهمت  ند؟ا هنسبتهاي غلو و کذب و جعل را هدف گشت

                                                                                                           
راوي دیگر را در خاتمه همین کتاب به نقل از کتب رجال معرفی نمـوده   117یک کالم ناموثق اند، 

 کتاب حاضر. 156آورده ایم.(برقعی) ر.ك صفحه  4ودر آنجا اولین راوي را با شماره 
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 تـرین معصـیت اسـت کـه:     و خبیـث فحشاء درباره مؤمنین شدیدترین ۀ و غیبت و اشاع

﴿                                

      ﴾ ]:58 األحزاب[.   
 کننـد،  آزار می  ند،ا هکسانی که مردان و زنان مؤمن را با گفتن کاري که مرتکب نشد«

 »گیرند. بهتان و گناه آشکاري برعهده می

ــز:     ﴿ ونیـ                   

       ﴾ :12(الحجرات( 
نکرده وغیبت یکدیگر را مکنید، آیا هیچ یـک از شـما    سدر احوال دیگران تجس - 

 پس ناخوش می دارید. ،دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد

ــز:  ﴿ و نی                           

          ﴾ ]:19 النور[. 
ها شایع شـود، در دنیـا و    میان ایمان آوردگان زشتی کسانی که دوست دارند که در«

 »آخرت عذابی دردناك دارند.
غلـو و کـذب و جعـل     يپس چرا علماي رجال این نگون بختان را تیرباران نسبتها

 !.ندا هقرار داد
و نده غلو کنبه این راویان ان الزم است بدانیم که شکی نیست که در نسبتهایی که آن

و از انـد   کردهنه تنها تمام این نکات را رعایت و از تمام آن معاصی پرهیز اند  دادهکذاب 
، بلکـه حقیقـت آن   انـد  بـوده تهمت و غیبت و اشاعه فحشاء در غایت احتراز و اجتناب 

ند، یک از هزار و اندکی از بسـیار اسـت. زیـرا    ا هآورد بوده مذمت آنان است که آنچه در
و اسـالم  عـد  ء(دشـمنان) و رسـول و اعدا  واقع از بدترین دشمنان خدا و این راویان در

که با نشر اینگونه احادیث، جعل مذاهب نمـوده، خیانتهـاي بزرگـی بـه حقـایق       اند بوده
ي که عین الحیاة جاودانی الهـی  ا هموجب تحقیر و استهزا به شریعت مطهر اسالم کرده و
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تا حد زیادي محروم  اتییکران این سرچشمۀ حیند، و بشریت را از فواید با هبوده، گردید
، و از همه مهمتر اینکه شکاف عمیقی درحصار وحدت اسالمی و مسـلمین کـه   اند کرده

ند، و از همین جهت اسـت کـه آنـان    ا هباالترین آرزو و هدف اسالم است به وجود آورد
 بدترین ستمکاران و موجب لعنت خالق سبحان و جمیع خلق از انس و جن اند.

نـد کـه هـر    ا هخود فرمود ‡ئمهاعالج همان است که  ،احادیث ي هما دربار به نظر
قبول کرد و آنچه نبود باید نابود نمود. و احادیث زیـارت  توان  میحدیث موافق قرآن را 

از طرف آیات قرآن مردود و مطرود است و ساخته و پرداخته غالت و کـذابان اسـت و   
 طبعا مقبول نیست.

جعال را در بحث زیـارت کـه چنـد     ،غال ،وکذب این گروه ضالاینک نتیجه جعل 
سال قبل براي چاپ آماده بود و به علت کارشکنی محـافظین خرافـات در بوتـه اهمـال     

گذرانیم تا خود عقل خداداد خود و بـا عرضـه بـه     جو می ماند، از نظر خوانندگان حق
غلو کـه بزرگتـرین    شرك و ي کتاب خدا قضاوت نموده حقیقت را در یابند و از ورطه

 آفت این شریعت مطهره است نجات یابند.
کرم خویش بر این امت افکند و آن را از ایـن   بار دیگر نظري از رحمت و اهللاشاید 

نکبتی که دامنگیرش شده است، نجات بخشـد و مسـلمانان را از احکـام حیـات      ذلت و
و جمعـه و   بخش و عظمت آفرین دین مبین خـود از قبیـل داشـتن اتحـاد و حکومـت     

 مند فرماید. هجماعت و جهاد و عدالت و امت و سایر مزایاي اسالمی بهر
 و ما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب. 

هیچ توفیقی نیست براي من مگر از جانب اهللا، بر او توکّل مـی کـنم و بـه سـوي او     
 رجوع می نمایم.

غلو کننـده  ، بلکه تمام راویان احادیث زیارت یا خود ،معلوم شد که اکثر ،با این بیان
از آنان روایـت   و کذابان تبعیت کرده و و یا از غالیان اند بودهکذاب و وضاع الحدیث  و

و موجب این همه فساد و اتالف مال و اوقات و از همه بدتر باعث نشر شرك  اند هنمود
تأسی از حوادث حیـات  و  عبرتنه احترام واولیاي خدا و اند، و گر هو خرافات گردید
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و دیدار مزار آنان که موجب تحریک حس غیرت و فـداکاري وعـزت و    آن بزرگواران
حرمت دین خدا شود، در نزد تمام عقالي عالم پسندیده است و مطلوب و ما در کتـاب  

. و هنوز هم  *)1(در این باره داد سخن داده ایم احسنبه نحو  ؛قیام حسین ي فلسفه 
 والحول وال قوة إالباهللا العلي العظيم.تقادیم. برهمان اع

                                           
 ؛هجري قمري در صـحن حسـینی    1369ماه صفر 19خطابه اي در بیش از سی سال پیش در شب  -*

ضور چندین هزار زائر ومجاور القاء نمودم، و اینک با اندك تغییر و مختصـر تفسـیر   ح در کربال در
د و پاي بندیم به نظر خوانندگان محترم می رسد و یادآوري می شود که ما همچنان بدین نظر معتق

 .کنیم! وآن را پیشنهاد می
ود تصـور کننـد یـا    در این کتاب یادآوري این نکته را بسی الزم می دانم که شاید کسانی، پیش خـ 

که از افکار و تبلیغات وهابیت و غیر آن که مخالف شـیعه   تلقین شوند که اینگونه نظرات والقاءات، 
 گوییم: ، می باشد!. براي رد این شبهه میاند

اوال: آنچه ما در این رساله آورده ایم همه از منابع شیعه و مأخوذ از کتاب خدا و سنت رسول اهللا صلی 
له وسلم وتواریخ معتبر و متبع از سیره مسلمین صدر اول است کـه آلـوده بـه بـدعتها و     اهللا علیه وآ

 خرافات أمم دیگر نبودند.
ثانیاً: اگر وهابیت یا هر فرقه ي دیگر سخن حقی بگویند و اگر قولی موافـق کتـاب وسـنت آورنـد آیـا      

 نباید قبول کرد؟!
ْ  ﴿ درحالی که مسلمانان به حکم قرآن که: بَرشِّ ـنَهُ فَ سَ ـونَ أَحْ يَتَّبِعُ لَ فَ ـوْ ونَ الْقَ عُ تَمِ سْ ينَ يَ بَادِ * الَّذِ  الزمـر: [ ﴾ عِ

مأمورنـد   ».بشارت باد بر بندگانی که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروي می کنند« ]18و17
 به سخن حق گوش دهند و آن را تبعیت نمایند و ما در این طریقیم، إن شاءاهللا تعالی.
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در  :قمري طبق تقاضا و امر حضـرت عالمـۀ خالصـی    هجري  1369در اربعین سال 
تن زائر عرب و عجـم،   درحضور بیش از چند هزار ؛نی یکربال در صحن مطهر حس

این بنده خطابه اي ایراد کردم و در آن سخنرانی به این قضیه پرداختم که چرا این همـه  
امور دینی مثمر ثمر نیست؟! و نتیجه گـرفتم   فعالیت و صرف اموال و اوقات ایرانیان در

موافـق   ،ت و اسـالم که علت آن وضع بد و غلط تبلیغات دینی است کـه بـا روح حقیقـ   
نبوده و آلوده به موهومات و خرافات است، و از این همه اموال واوقاتی کـه بـه عقیـده    

 !.شود میمفیدي گرفته ني خود در امور دینی مصروف می دارند نتیجه 
، با آن همه سختی ها و مشـکالتی کـه در راه   یکه در چنین سال زائرینیمثال همین  

خود را با سینه سوزان  ،به نیروي عالقه و ایمان با این حال زیارت براي آنان فراهم شده
 و چشم گریان به این آستان می رسانند.

خـود و در   که از این مسافرت می برند، مگر جز این است که به پنـدار اي  نتیجهاما 
پر از گناه چندین ساله  )پشتی(کوله باري یا کوله پندارند جوالهاي نتیجه تبلیغات غلط می

یده برگشته تا بـاز  زا آورده در مرقد مطهر حسینی خالی کرده! اینک سبکبار و آمرخود ر
اداي دیـن کـرده و    ن عمـل، میقل با هحدابراي پرکردن آن حال و مجال بیشتري بیابند! 

 مقادیر بسیاري هم از خدا طلبکارند!!.
ارمغانی که از این مسافرت براي خویشان وهمشهریان خود مـی برنـد چیـزي جـز     

گاه و قیمت پارچه و اجنـاس وخرمـاي   ریف گنبد و گلدسته و چگونگی صحن و باتعر
 کربال نیست!!.

درحالی که اگر ما تشکیالت صحیح و سازمان تبلیغات بـا تربیـت درسـت اسـالمی     
داشتیم می بایست با تماشاي مزار این خونین کفنانی که در راه حمایت اسـالم و حفـظ   

ذاشـته و آن را در  گوجود خود را در طبق اخالص  آن از تجاوز جنود شیطان این چنین
راه معشوق حقیقی خود درباخته اند عبرت بگیریم و متأثر شویم، هرگاه این منظر بـا آن  
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خـود   تبلیغ وتشـریح شـده بـود بایـد آن چنـان روح از      ،خود تۀکیفیت درخور و شایس
ر طریـق جانبـازي   کـه آنـان را د   گذشتگی در بینندگان قربانگاه ایـن قربانیـان برانگیـزد   

 از پا نشناسند!. سر همچون پیش آهنگان و پیشوایان خود براي جانبازي در راه دین خدا
اگر ما رهبران وعالمان ومبلغان دانا و دلسـوز و متـدین و شایسـته اي داشـتیم مـی      

جانبازانی تربیت کنند که در راه مجـد و   ،زا و شورانگیز همتي توانستند از این منظره 
چون کوهی آتشفشان ، روح شهادت طلبی دمیدندین و حفظ حدود اسالمی با  شرف و

 و دریایی پر تالطم و خروشان باشند!.
جانبازي و تحریک به سوي شرف و سرافرازي چه بیانی  براي تشویق به فداکاري و

قبور مجاهدان گلگون کفنـی اسـت کـه در ایـن     ي  هرساتر و چه زبانی گویاتر از مشاهد
داغ بسته و رخسارهایی به جهاد پرداخته و در میـدان   ،با لبانی از عطشصحراي سوزان 

 را به حیرت وشگفتی انداختند! جهانیانعشق، سر و دست و جان و تن درباختند که 
چه خوب بود به جاي این بارگاه پرجالل و جبروت که از طال و نقـره و فیـروزه و   

ت است به همان صورت طبیعـی  یاقوت که مورد پسند و آرزو و معشوق فراعنه وطاغو
لو نگاهی سـطحی باشـد بـه     شهید باقی می ماند تا با تماشاي آن و ي) ه(کهنقبر مندرس

قطعات سر و دست و انگشت و بینی قطعه قطعه و مثله مثله شـده فـدائیان اسـالم و در    
 ند. و لبهـاي تشـنه داغمـه   ا هنده اما گویا وزندکپرا اي گوشهیک در این بیابان هولناك هر

مواج فـرات درحسـرت یـک جرعـه آب خشـکیده انـد،        ي که درکنار نهر سیال وا هبست
عطش تفتیده و شریان و وریدي که از کثرت تـالش و شـدت    وتصور جگرهاي از سوز

ي بیدار ا هند در تصور بینندا هداد وستد و انبساط و انقباض خون بازماند دیگر از کنکاش،
که این بدنهاي کند  میق و حرارت آتشین را ایجاد که زائر این مزار است یقینا همان عش

 و جنبش واداشته بود!. پشت نازنین را در
میعاد هر یک چون بـرق و بـاد بـه کوشـش و جهـاد       روزمگر همینان نبودند که در 

جان یعنی در حمایت دین و حراست از اهل بیـت   پرداخته و جان عزیز را در عزیزتر از
 درباختند؟
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بال و پرسوخته درگرد شمع عالم افروز حسینی نه بلکه این ستارگان هاي  هاین پروان
کـرده و بـه    همـواره کسـب نـور    آسمان هدایت که در پیرامون آفتاب عالمتاب شهادت،

همـان پرتـو را در   تواند  مینورشان ن فروزند، آیا تماشاي گور پر جهان بشریت فروغ می
 مادیت بیرون آییم؟ اي)(تاریکیه دلهاي تاریک ما ایجاد کند که از ظلمات

، اگر بتوانیم از وراي زرق و برق این شمع و چـراغ و لوسـتر و پـرده و    خداقسم به 
آالت دیگر که شایسـته گـورگبران و مـرده پرسـتان     ر صفحات طال و قطعات نقره وزیو

جـوي بـه    ، و بـا چشـمی حـق   بنگـریم حقیقی شاهدان بزم شهادت است  ي هومانع جلو
انبازي بنشینیم، نه تنها سر و دست و انگشـتان را در سـینی و   تماشاي یوسفان مجلس ج

بلکه با قـدم شـتاب و عجلـه تـا درب      کنیم میصفحۀ ارادت تسلیم بزم آراي این جهان 
منزل رب األرباب یعنی پروردگار عالمیان می دویم تا به تازیانه عشـق خـویش، مـا دام    

 ان کشد!.العمر عذابمان کند یا در زاویه سکون وآرامش در سجنم
شتی آفرین شما را به جمال دالراي حـق  زیشگران اگان بدسلیقه و اي آره اي مشاط

هـاي   هنقـره و قطعـ  هـاي   پـاره که این ضریح سیمین را که محفـوف بـه   دهم  میسوگند 
طالست از اطراف این قبور پرنور، بردارید و همان پیراهنهاي خونین وکفنهاي رنگین را 

جاي این زر و زیـور،   هدنهاي نازنین این شیران عرین بود بکه در ساعتهاي واپسین بر ب
 آن رجزهاي آتشین را که در نفسهاي آخرین از لبان تشـنه و  برمزار منورشان بپوشانید و

دیدن  خوانید تا از لحنی شور آفرین بر به صورتی شایسته و باشد  میرین شان شنیده یش
 د و از میـان تماشـاچیان آن معرکـه،   دیگر، کـربال شـو   آن مناظر و شنیدن آن حماسه بار

و در   حبیب بن مظاهر اسـدي برخیزنـد،   نجوانانی چون حر ریاحی تمیمی و پیرانی چو
هل مـن ناصـر ينصـرني و هـل مـن « :هنگامی که هیکل اسالم در اطراف و اقصاي جهان فریاد

 آیا کسی هست که به داد من برسد و آیا کمک کننـده اي هسـت کـه مـرا    ( »معـين يعيننـي
نجاتش دهنـد، نـه اینکـه بـه      ،به یاریش بشتابند، و ازکربت غربتآورد  میبر کمک کند)

یال خام خود معادل چنـدین هـزار حـج و جهـاد مـی      خفروز زیارت که ثواب آن را به 
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مغرورانـه   پندارند نه تنها از دفاع ونصرت خودداري کرده بلکه به روشنی چشم دشـمن! 
 چنین اند!!.به فسق و فساد برخیزند! چنانکه 

زرین کـه شایسـته قبـور سـالطین و فراعنـه و       این ضریح سیمین و  شما را به خدا،
مقـربین   جباران روي زمین است از روي این تربت پاك که مـورد تحسـین فرشـتگان و   

است دور کنید و همان مزار خاکی پسر ابوتراب علیه السالم  را که با بدن چـاك چـاك   
  .د نمایش دهیددر آن خفته است، چنانکه بای

آري از این مشهد و منظر که بسی شورا انگیز است، چنان نمـایش دهیـد و آنگونـه    
آرایش نمایید که چون زائران از مرقد حسینی بازگشتند، آن کنند که گروه توابین پس از 

که قبر غریب او را در بیابـان کـربال    عاشورا همیني گذشت بیش از پنج سال از واقعه 
و آن سان در آتش حسرت و ندامت، شعله ور شدند که تا جان و هسـتی  دیدند، کردند 

 ساکت و ساکن نشدند!.  خود را در همان راه حسین و خط او نباختند،
که با این تبلیغات زهرآگین در ثواب بی حـد و حصـر    اما افسوس و هزار افسوس

عتبـاري  زائراین که رقابت و خصومت با آیات کتاب مبین است و موجب سستی و بی ا
ـ    وامر ونواهی دین، جز گستاخی به حـریم قـوانین و  ادر  چیـز   صنیآئـین خـاتم النبی

 نیست. دیگري



 

 

 زیارت و حقیقت آن

هستی بر والیت تکوینی و تصـرف و تـدبیر    ءمراااز دالئلی که آیت اهللا العظمی درکتاب 
اسـت کـه در ایـن    » زیارت جامعه کبیره«در کون و مکان آورده است، فقرات  ‡ئمها

بكـم فـتح اهللا وبكـم خـتم اهللا، وبكـم ينـزل « زیارتنامه، فقرات و جمالتی هست از آن جملـه: 
 ».الضر الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على األرض، وبكم ينفس الغم، وبكم يكشف

آفرینش یا هر کاري را شروع کرده و به وسیلۀ شما آن ، خدا  به وسیلۀ شما امامان، -
به وسیلۀ شما خدا آسمان  وکند  میرا ختم کرده است، و به وسیلۀ شما، خدا باران نازل 

بر زمین نیفتد، و به وسـیلۀ شـما غمهـا را زایـل و زیانهـا را بـر طـرف         تا داشته را نگاه
 !!!.کند مى

آن کتاب، از فقرات همین زیارتنامه، استناد و استشهاد کرده اسـت   485صفحه  و در
وإيـاب الخلـق إلـيكم «نظـارت امـام کـه در آن زیـارت آمـده اسـت:        حساب قیامـت و  بر

را محکم کند از محدث قمی  و براي آنکه به خیال خود جاي پاي خود »وحسابهم عليكم
آورده اسـت کـه    ؛قـل کلمـات هـادي    ضـمن ن » انوار الهـی «(حاج شیخ عباس) در 

إنها أصح الروايات سنداً و أفصحها لفظاً « مجلسی دربارة زیارت جامعۀ کبیره، فرموده است:
تـر و از   صـحیح   زیارتها، از حیث سـند  یزیارت جامعه از تمام »وأبلغها معنى وأعالها شأناً 

 »!!الیتر استتر و از نظر شأن و رتبه ع تر و از جنبه معنی بلیغ نظر لفظ فصیح
ما قبال به سند این حدیث که مورد ادعاي این آیـت اهللا العظمـی! اسـت، رسـیدگی     

 زیارت می پردازیم: ي  درباه  آنگاه به تحقیقات خود،  ،کنیم می
همان طور که مجلسی فرموده اسـت، از تمـام     اگر چنین فرض کنیم که این زیارت،

صـحیحی باشـد!). امـا بدبختانـه در زیارتهـا        زیارتها صحیحتر اسـت( اگـر در زیارتهـا،   
صحیحی نیست تا این صحیحتر باشد، زیرا اکثر آنها بدون سند است یا اسناد آن ضعیف 
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فاسدالعقیده و االیمان، نقل شده اسـت  غلو کننده و فاسد است، زیرا از یک مشت افراد 
 که به قدر مجال در این باره به بحث پرداختیم.

و » سنائی«و» دقاق«بحار االنوار (کتاب المزار) از  22جلد  دراین زیارت را مجلسی 
 ؛و او از امـام علـی النقـی    » نخعـی « و او از » برمکـی «و او از » اسدي« و » وراق «

 روایت کرده است.
 محمد بن جعفر األسدي اسـت فرمـوده اسـت:     اسدي که مراد از او،رة نجاشی در با

) گویـد  مـی یعنی او ثقه است (دروغ ن ».الضـعفاء كان ثقة، صحيح الحديث إال أنه روى عن«
اینکـه از   ) جـز کنـد  مـى صحیح الحدیث است (حدیث را آن گونه که شنیده است، بیان 

و بعـد دربـاره او مـی    ». (پس احتمـال ضـعف روایـت هسـت)    کنـد  مـى ضعفاء روایت 
 ه است!!یعنی: او برخالف شیعه، قائل به جبر و تشبی ».وکان یقول بالجبر والتشبیه«افزاید:
، و در ردیف ضعفاء و مجـروحین  کند مىنیز او را به این صفت معرفی » ابن داوود«

 .آورد می
قولـه بـالجبر والتشـبيه فإنـه « ) قسـمت دوم مـی نویسـد:   2/95ممقانی در تنقیح المقال (

اگـر حقیقـت    او قائل به جبر وتشبیه بـوده کـه    .»لوكان على حقيقته ألوجب فسـقه بـل كفـره
  .شود می واجب اوفسق وکفر داشته باشد 

عیل او این برمکی: وي محمد بن اسمکند  میاسدي این زیارت را از برمکی روایت 
محمد بن اسمعیل بن احمد بن بشر البرمکی أبو جعفر المعروف بصـاحب  برمکی است. 

 ضعیف است. بن اسماعیل محمد و الصومعۀ ضعیف
 .کنـد  مىبرمکی روایت  ه است.نیز او را در ردیف ضعفاء آورد» طه نجف«در رجال 

اصال نامی در کتب رجـال نیسـت، و   شخص او موسی بن عبد اهللا النخعی است. از این 
 معلوم نیست چگونه مردي بوده است.

ـ  » موسی بن عبد الملـک «در ذیل ترجمه » تنقیح المقال«مامقانی در   هدر بـاره او گفت
اگر علماي رجـال دربـاره او اهمـال    « »إهمالهم ِذكره في كتب الرجال غير قادحة فيه«است: 

و  و بدین وسیله دل خود را خـوش کـرده اسـت،   »!! شود میموجب قدح و ذم ناند  کرده
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احتمال شیخ صدوق را آورده است که موسی بن عبد الملـک همـان نخعـی اسـت و او     
او را با ابـراهیم در قمـار    )،خلیفه(هرگز شراب نبیذ ننوشیده بود مگر هنگامی که متوکل 

اضر کرد و با او شراب نوشید!. فقط از رجال حدیث یک نخعـی را سـراغ داریـم کـه     ح
خدا  ،از پیش من برو بیرون« »اخرج عني لعنك اهللا ولعن من حدثك« :به او فرمود ؛رضا 

 ».، لعنت کندگفته استبه تو حدیث و آن کس که  ارو ت
 ،کبیره) (زیارت جامعۀروایت راوي متصل به امام این » خبار الرضاأعیون «کتاب  در

و تهذیب طوسی کـه  » من الیحضر الفقیه«عمران النخعی است، و هر چند در  نموسی ب
کـه موسـی بـن عبـداهللا     کنـد   میالیحضره الفقیه نقل  آن را صدوق روایت کرده و از من

در » عمـران «و » عبـداهللا «النخعی است و ظاهرا این اشتباه از آنجا ناشی شده اسـت کـه   
هر چند موسی بن عبداهللا النخعی و موسی بن   یکدیگر است، به وفی، شبیهرسم الخط ک

که او موسـی  دهد  میهر دو در کتب رجال مجهول اند، اما قرائنی نشان   عمران النخعی،
 بن عمران النخعی است: 

برادر زاده حسین بن یزید و حسین بن یزیـد بـه تصـریح      ،خعینموسی بن عمران الأ / 
زید است. و زیارت جامعـه  یبوده است و اسناد موسی بن عمران به ابن  غالیانکتب رجال از 

 موسی بن عمران درست است. به کبیره مملو از غلو است، پس نسبت آن
 و موسی بن عمـران بـرادر  اند  شمرده ؛را از اصحاب رضا ،حسین بن یزیدب / 

 است. ؛زاده اوست که معاصر با هادي
کمـال  إ«قبیـل أحادیـث، بسـیار دارد چنانکـه در     ، از ایـن  موسی بـن عمـران  ج / 

صدوق نیز نظائر آن هست، و به هر صورت بدون شک این زیارت ساخته و » *)1(الدین
این حقیقت بهترین بیان و برهـان   و مشرکان است، چنانکه عبارات آن بر پرداخته غالیان

 است. 

                                           
است که ما در متن، نام مشـهورتر ایـن کتـاب را ذکـر      »إکمال الدین و تمام النعمۀ«ن کتاب نام ای -1 *

 کردیم.
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 غالت اسـت. در موسی بن عمران النخعی، راوي زیارت جامعه کبیره بدون شک از 
 ،شود میکثر روایاتی که از او در کتب اخبار موجود است رائحه غلو به شدت استشمام ا
چـاپ بمبئـی) از عمـویش     154مانند روایتی که از این شخص در توحید صدوق (ص  

عـن علـي بـن الحسـين عـن حـديث عبـدالرحمن بـن كثيـر عـن أبـي « :حسین بن یزید آورده است
ــا قلــب اهللا ولســان اهللا النــاطق وعــين اهللا ؛يــر المــؤمنين قــال، قــال أم ؛ عبــداهللا : أنــا علــم اهللا، أن

 ».اهللا وجنب اهللا وأنا يد
من پرچم خدا و قلب خدا و زبان ناطق خـدا و چشـم    :فرمود ؛امیر المومنین  -

 .»!!!خدا و جنب خدا و دست خدایم
النخعـي الكـويف ... حـدثنا موسـى بـن عمـران  « :شـود  میسند این حدیث چنین شروع 

که علی بن عمران النخعی و او از عمـویش  » عن عمه حسني بن يزيد عن علي بن احلسني
به واسـطۀ روایتـی    ؛را از امیرالمومنین علی حسین بن یزید این عبارات سراسر کفر

راویان پس از او نقل کرده است و یقینـا و بـدون هـیچ تردیـد      چون علی بن الحسین و
 چنین کفریاتی بر زبان مبارك جاري نفرموده است. ؛هرگز امیر المومنین 

) حدیثی آمده اسـت کـه تصـدیق آن    291باز از همین شخص در همین کتاب (ص 
تکذیب نبوت پیغمبر خـدا اسـت زیـرا در طلـوع و غـروب خورشـید از قـول رسـول         

 .چیزهایی می بافد که امروز هر طفل ابجد خوانی به آن می خندد!! صخدا
بدترین احمقان یا از  که این غالیانشود  میبا مطالعه این چرندیات، به خوبی معلوم 

  .!اند بودهو یا از بدترین دشمنان اسالم 
انـد و یـا گمنـام بلکـه      این زیارت یا ضـعیف انـد و یـا مجهـول     راویاننتیجه آنکه 

ـ   ان ادعـا  ناموجود!! پس چنین زیارتی هرگز صحیح نخواهد بود. لذا برخالف آنچـه آقای
تر است. معنی آن این نیسـت   آنها صحیحي  که این زیارت از حیث سند از همهاند  کرده

و حـال اینکـه    ،میان کورها بـاز لـوچ   که این زیارت صحیح است، بلکه آن است که در
 کور!!.ر اند چنین هم نیست بلکه خود آن هم کور است. حتی کور
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از فقرات آن بوي اي  پارهشاید بلیغ باشد، زیرا  حیث معنی، براي منظور غالیان ما ازا
شرك است، و هرگز امامی بلکه هر کسی که ایمان به  تابلکه صراحدهد  میشرك و غلو 

سبیل اعتقاد بر  داشته باشد چنین کلماتی بر یخدا و روزقیامت و شریعت صحیح اسالم

 ﴿فرمایــد:  مــی. زیــرا آن خــدا اســت کــه آورد مــیزبــان ن              

 ﴾ 40الرعد:[ا[   
 »است و حساب آنان باماست.)رسالت(همانا وظیفۀ تو ابالغ «

﴿                    ﴾ .]26 :هالغاشی[. 
 »همانا بازگشتشان به سوي ما و آنگاه حسابشان باماست.«
 » إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم« ولی در این زیارت آمده است که: 
بازگشت همه مردم به سوي شما امامان است و حساب همـه مـردم نیـز برعهـده      -

 ﴿: فرمایـد  میکافر و مشرك است. خداوند   شماست!! و معتقد به چنین کفري،     

      ﴾. :69(الزمر(. 
 زمین به نور پروردگارش روشن است. -
ولی در این زیارت است: أشرقت األرض بنورکم. زمین به نور شما امامـان روشـن    

 خداي جهان و پروردگار عالمیان اند. †ئمه هدي اکه رساند  میاست. و این فقرات 
جهان شـرك   تر چیست؟ و اگر اینها شرك و کفر نباشد دیگر در شرك از این واضح

 ست!!.و کفري نی
آیت اهللا العظمی! براي تأئید کفریات خود جمالتی از کتاب التوحید کافی باب النور 

إن اهللا خلقنـا وصـورنا وجعلنـا عينـه فـي عبـاده « فرمود: ؛در آورده است که حضرت صادق
 ».ولسانه الناطق في خلقه ويده الباسط على عباده

و زبـان نـاطق خـود در    خدا ما را آفرید و ما را چشـم خـود در میـان بنـدگانش      -
 »!!.آفریدگان خویش و دست گشاده خود در میان بندگانش قرار داد
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زیـرا   ،این عبارت خود دلیل بر بطالن خود است هر چنـد سـند آن صـحیح بنمایـد    
از حیث سند هم ضعیف و بـی   با این حالقرآن است.  جدان وومخالف عقل و ایمان و 

، کـافی  1ی داللت بـر صـحت آن نـدارد   ارزش است. اصوال صرف وجود حدیثی در کاف
دهـم از   کمتر از یـک ، فتیم که از شانزده هزار حدیث آنگهم  همان کتابی است که قبال

عیل ان محمد بن اسمآاند. و اما بپردازیم به این حدیث که اولین راوي  حیث سند صحیح
حسـین   ) قسمت دوم وي را مجهول دانسـته، او از 2/82ی در تنقیح المقال (ناست: مامقا

) او نیز مجهـول و مهمـل معرفـی    1/40بن حسن روایت کرده است و در تنقیح المقال (
ن صـالح بـه گفتـه ابـن     بـ شده است. حسین از بکر بن صالح روایت کرده است و بکر ا

 ،عالوه بر اینکه خیلی ضعیف اسـت «است یعنی  »ضـعيف جـدا انفـرد بالغرائـب«الغضائري: 
 .است!! در نقل غرائب بی همتا

بکـر بـن    »بكر بن صالح الرازي مولي بني ضبة ضـعيف« اشی در باره او فرموده است:نج
). عالمـه حلـی در بـاره او فرمـوده اسـت:      84(رجـال نجاشـی، ص   صالح ضعیف است

خیلـی ضـعیف اسـت و بسـیار از      ).208ص کثیر التفرد بالغرائب (خالصه، ضعیف جداً
 .کند مىاحادیث غریب روایت 
ر قسم دوم (=طبقه ضعفاء) آورده، و او را تضعیف کـرده اسـت   ابن داود نیز او را د

نـد.  ا هدر وجیزه نیز او را ضعیف یـا مشـترك بـین ضـعیف و مجهـول دانسـت       )432(ص
یعنـی   »يسـقط كـل روايـة لبكـر بـن صـالح«مامقانی در تنقیح المقال درباره او فرموده اسـت:  

 .دشو میروایتی که بکر نقل کرده باشد از درجۀ اعتبار ساقط 
بکر بن صالح آن را از هیثم بن عبداهللا، که حالش در رجـال مجهـول اسـت روایـت     

ی از او در کتـب رجـال از قـول    ه و هیثم آن را از مروان بـن صـباح کـه اصـال نـام     دکر
 .!!اند کردهجعل کرده است، یا هم خود او و هم حدیثش را جعل  ؛صادق

                                           
را سـنداً و  » کافی«اکثر احادیث جلد اول » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«این جانب در کتاب  -1

 متناً مورد تحقیق قرار داده ام. (برقعی) 
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 1/96» مـرآة العقـول  «این روایت به قدري رسواست که مجلسی نیز آن را در کتاب 
باطلی بلکه کفـري  خواهد  میبا این همه، جناب آیت اهللا العظمی،  ضعیف شمرده است.

 به صورت حق جلوه دهد!! غافل از آنکه: و را به وسیله باطلی و کفري دیگر تأیید کرده
 »به راستی که باطل از بین رفتنی است« ]81 سراء:اإل[ .﴾إِنَّ الْباطلَ کَانَ زهوقاً﴿

که از ایـن  » خرایج رواندي«کتابش 249داده و در ذیل ص جوي زرنگی دیگر به خر
بـه او   ؛است از داوود رقی نقـل کـرده اسـت کـه صـادق     در آن فروان قبیل مطالب 

و درختهـا سـبز   و میوه ها نمی رسید شد  میاگر ما نبودیم نهرها جاري ن«فرموده است: 
!! و خواسته است با این بیان تصرف و تدبیر امامان را در کون ومکان و زمـین و  شد مین

 آسمان ثابت نماید!.
ن داوود رقی چه جانوري است که توانسته است آنقدر دروغ و کفر باینک باید دید ا

 جعل نماید!:  ؛از زبان صادق
)که گویی براي غسـل تعمیـد    414،ص1داوود بن کثیر الرقی را در تنقیح المقال (ج

داوود بـن كثيـر «قال ابـن الغضـائري:    ،کند مىنام تألیف شده است، چنین معرفی  رجال بد
أنـه كـان فاسـد المـذهب ضـعيف الروايـة اليلتفـت ، ؛ الرقي مولى بني أسد يروي عن أبي عبـداهللا

 مذهب او فاسد و روایتش ضعیف بوده و قابل اعتبار نیست. »إليه
نقـل   نیز در این تعریف با غضائري موافق است. او از احمد بن عبدالواحـد، نجاشی 

داوود بـن كثيـر الرقـي يكنـى أبـا خالـد وهـو يكنـى أبـا سـليمان، ضـعيف جـدًا و الغـالة «کـه  کند  می
خود داوود در روایت بسیار ضعیف است به طوري که مصدر و منبعی اسـت   »يـروى عنـه

 اهللا العظمی!!.چون آیت گان)غالیان (غلوکنند ايبر
من از این شخص  ».قل ما رأيت منـه حـديثا سـديداً «احمد بن عبدالواحد فرموده است: 

 ).119دیده ام. (رجال نجاشی ص نیک حدیث درست 
ويذكر الغالت أنه كان من أركانهم و يروي عنه المنـاكير مـن «عمرو کشی فرموده است:  ابو

 ».الغلو وينسب إليه أقوالهم
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از ارکان مرام خود دانسته و از او منکرات زیادي از غلـو روایـت    غالت او را یکی«
 ».و اقوال خود را به وي نسبت میدهندکنند  مى

او را فاسـد   )452ص ن داوود، در قسم دوم (طبقۀ ضـعفاء و مجهـولین،  بدر رجال ا
نیز او  129المذهب خوانده و او را جزو ضعفاء شمرده است. در رجال میرمصطفی ص 

 .از او روایت می کنند یف شمرده و گفته است غالیانضع را جداً
چنین جانوري باید تکیه گاه غالت باشد، و آیت اهللا العظماهاي زمان مـا قـول    !آري

 گرفته و از یک گفته کفر آمیز او صد شرك صریح بیـرون آورده بـدان اسـتناد    او را سند
 .!!کرده مردم را به کفر و شرك سوق دهند

هـا   زیارتنامـه از که آیت اهللا العظمی درکتـاب خـود    ایر جمالتیاینک بپردازیم به س
 براي کفریات خود استفاده کرده است.

ایـن جملـه     که مورد استناد آیت اهللا العظمی قرار گرفتـه، ها  زیارتنامهیکی از فقرات 
ــد   »الســالم عليــك يــا عــين اهللا النــاظرة ويــده الباســطة«اســت:  ــه (درجل ــن جمل  22اســت. ای
 دیده شده:  ؛ر) در دو مورد در زیارت امیرالمؤمنیننوابحاراأل

یک مورد آن زیارتی است که مجلسی آن را از شیخ مفید نقل کرده است و لفـظ آن  
آن قدیم تر و موثق تر است. و  »إنـه أسـبق وأوثـق«را متابعت نموده است، زیرا گفته است: 

نقل نموده اسـت کـه آن جنـاب فرمـوده اسـت: چـون        ؛آن را بدون سند از صادق 
شوي: بگو: السالم علیک یا رسول اهللا تا آنجا که:  ؛میرالمؤمنین أ خواستی متوجه قبر

 ».السالم عليك يا عين اهللا الناظرة، ويده الباسطة وأذنه الواعية«
 ...».ثم انكب على القبر فقبله و قل « در همین زیارت که میگوید:

 ».الخ ...روي قبر خم شده آن را ببوس و بگو یعنی آنگاه 
و مورد دیگر زیارتی اسـت مخصـوص هفـدهم ربیـع االول کـه روز تولـد رسـول        

کـه  انـد   کـرده کـه بـاز شـیخ مفیـد و غیـر او روایـت        (به روایت شیعیان) است صاهللا
را زیارت کرده، و این زیارتنامه را به محمـد   ؛در این روز امیر المؤمنین ؛صادق

السالم رسیدي رو به قبله  م ثقفی تعلیم داده و به او فرموده است: همینکه به باببن مسل
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آنگاه بگو: السالم علی رسـول اهللا و بـاز در همـین زیـارت،      ...بایست و سی مرتبه بگو 
ثم انكب على القبر فقبله وقل: أشهد أنك «که: دهد  میدستور » محمد بن مسلم«حضرت به 

دهم  میآنگاه روي قبر خم شده و آن را ببوس و بگو گواهی » تسـمع كالمـي وتشـهد مقـامي
که این فقره نیـز بارهـا مـورد اسـتناد و      »!!که سخنم را می شنوي و ایستادنم را می بینی

سـخه هـا پـس از    استشهاد آیت اهللا العظمی و دیگران قرار گرفته اسـت. و در بعضـی ن  
 ؛خـود صـادق  دارد  میاست که معلوم » قـال«كلمه  »ثم انكب على القبر فقبله«جمله: 

 خم شده و قبر را بوسیده و آن کلمات را گفته است.
حال یا خود حضرت به این کیفیت زیارت کرده باشد یـا بـه محمـد بـن مسـلم یـا       

و دجاالن جعـل و بـه    ندیگري تعلیم کرده باشد به هر صورت دروغ است و آن را غالیا
بسته اند، هر چند آن را شیخ مفید و سید بن طاوس و امثال ایشان روایـت   ؛صادق 

 کنند، به دلیل آنکه:
اهللا تعـالی   ن شـاء إ بعـداً  در آنها سندي ذکر نشـده اسـت و چنانکـه دیـدیم و    : اوالً

بنـام   )گان(غلوکننـد سند دارد غالب آن از ضـعفاء واز غالت ها  زیارتنامهآن  خواهیم دید
 است تا چه رسد به اینها که معلوم نیست چه کسی آنها را ساخته یا بافته است.

مسلم نیست چنانکه شـرح آن   ؛به زیارت امیر المؤمنین  ؛آمدن صادق  :ثانیاً
 بیاید.

در زمان منصور دوانیقی به کوفه آمده و  ؛آنچه روایت شده حضرت صادق :ثالثاً
صفوان «رفته است به قدري اختالف دارد که گاهی آن را به  ؛به زیارت امیرالمؤمنین

و گاهی به یونس بن ظبیان و گاهی به معلی بن خنیس که در سال اند  دادهنسبت » جمال
 ، یعنی قبل از اینکه منصور به خالفت رسد به دست داوود بن علی کشته شد.132

به قدري بی اعتبارند  ظبیان و معلی بن خنیس ناز این روات چون یونس باي  پارهو 
به گفتارشـان اعتمـاد کـرد،    توان  نمیکه اگر گواهی به روشنی روز و تاریکی شب دهند 
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چنانکه شخصیت منفور اولی در صفحات گذشته معرفی شد و حال دومی نیـز خواهـد   
 . ان شاء اهللا تعالی.1آمد

مشهور مـذکور   کتب معتبر و در میرالمؤمنین)ااین مطالب (دیدار صادق از قبر  :رابعاً
بـه   ؛بحار األنوار داستان صفوان را کـه بـا صـادق    23نیست چنانکه مجلسی درجلد 

ذكـر الفقيـه صـفي الـدين بـن سـعدان فـي مـزار فقيهنـا «زیارت آمده است، چنـین آورده اسـت:   
محمــد بـــن علـــي بـــن فضـــل ... قــال: أخـــذت هـــذه الزيـــارة مـــن كتــاب عمـــومتي وكانـــت بخـــط عمـــي 

آنگـاه داسـتان    ثني ... عـن صـفوان بـن يحيـي عـن صـفوان الجمـال ...الحسين بن فضل قال حـد
از مدینه به کوفه آمـده و چـون    ؛وي با حضرت صادق  «صفوان جمال را آورده که 

ریسمانی که از لیف نارگیل بوده در  ،ند به نجف آمده اند، آنگاه حضرتا هبه حیره رسید
رسـیده از آن مقـداري خـاك     آورده و مقداري از زمین را مساحت کـرده تـا بـه محلـی    

برداشته و استشمام نموده، همچنین بارها خاك برداشته و بو کرده است تا سر انجام بـه  
ي کشـیده و  ا هموضع قبر رسیده و همین که خاك آن را برداشته و بو کـرده اسـت شـهق   

بیهوش شده به طوري که صفوان گمان کرده است که حضرت از دنیا رفته است و چون 
سـوگند بـه خـدا کـه اینجـا       »ههنا واهللا مشهد أمرياملـؤمنني«مده فرموده است: به هوش آ

                                           
فرمـوده وي جـداً ضـعیف    » معلـی «در بـاره  » نجاشی«است، از قلم افتاده » معلی بن خنیس«معرفی  -1

 است و به او اعتمادي نیست.
بـوده  » مغیره بن سعید«نیز پس از بیان اینکه وي مدتی پیرو یکی از منحرفین موسوم به » غضائري«

 غالت از وي روایت می کنند و من به احادیث او اعتماد نمی کنم. است درباره او فرموده 
از   ؛اوصیاء را در شمار انبیاء مـی دانسـته!! و امـام صـادق     » معلی«آمده  213ص  »کشی«در رجال 

 نیز او را تضعیف کرده است.» حلی«چنین کسانی اظهار بیزاري فرموده، 
روایاتی در تعریف از » عبداهللا بن عبدالرحمان األصم المسمعی«البته افراد غلوکننده و ضعیفی چون 

نیست خصوصاً که به اتفـاق جمهـور علمـا قـول جـارح مقـدم اسـت.         او آورده اند که قابل اعتماد
 (برقعی).
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مـورد  تواند  میشهادتگاه امیرالمؤمنین است. به هر صورت روایت از چنان کتابی گمنام ن
 اعتماد خاص و عام باشد.

از ابی الخطاب از حجال از صفوان بـن مهـران (صـفوان     هباز در حدیث کامل الزیار
 پرسـیدم،  ؛از موضـع قبـر امیرالمـؤمنین     ؛جمال) روایت شده که من از صادق 

حضرت موضع آن را براي من وصف کرد که آن نزدیک دکادك المیل اسـت، پـس مـن    
حضرتش  و به ؛رفتم در آنجا نماز خواندم و سال دیگر آمدم خدمت حضرت صادق

ـ  « حضرت فرمود: دم که من رفتم و چنین و چنان کردم،خبر دا و مـن  ». يا هدرسـت رفت
کـه  رساند  میمدت بیست سال در نزد آن قبر نماز میخواندم، این روایت  (یعنی صفوان)

به محل قبـر نرفتـه و فقـط نشـانی آن را پرسـیده اسـت، وچـون         ؛صفوان با صادق
ی آن قبر را پیدا کرده اسـت و چـون   حضرت نشانی آن را داده صفوان رفته و با آن نشان

او را تصدیق و تصویب فرمـوده   ؛ها را به حضرت باز گو کرده است، امام آن نشانی
 است.

آن قبـر را دیـده بـود دیگـر لزومـی       اگر صفوان با آن حضرت به نجف رفته بـود و 
نداشت که بیست سال به آن نشانی که حضرت داده بـود اکتفـاء کنـد و آن را دلیـل بـر      

 تی یافت خود بگیرد؟.درس
در زمان منصور به بغداد تشریف بـرده انـد، و منصـور در سـال      ؛و چون صادق

کـه در همـان سـال اول خالفـت خـود، آن       هرگاه فـرض شـود    به خالفت رسیده،136
حضرت را احضار کرده باشد (حال آنکه چنین نیست) و با توجـه بـه اینکـه وفـات آن     

ن صورت فاصله آمدن به کوفـه و وفـات آن جنـاب    در ای  ،باشد می 148جناب در سال 
و صفوان آمدن بیست سال یعنی هشت سال بعد از این شود  میسال ن12بازهم بیشتر از 

همان مکان را کـه حضـرت بـه او نشـان داده بـود زیـارت مـی کـرد، پـس آمـدن             هم،
 به صفوان دروغ است!. ؛صادق

در بـین شـیعیان    ؛ضـا  تا زمان حضـرت ر  ؛موضع قبر امیرالمؤمنین  :خامساً
ي قائل بودند که آن حضرت در مسجد کوفـه دفـن شـده    ا همورد اختالف است، زیرا عد
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، و کسانی هـم بـه   اند کردهش دفن ا هي قائل بودند که آن بزرگوار را در خانا هاست و عد
همان روایت صفوان قائل بودند، چنانکه در قرب األسناد از بزنطی روایـت شـده کـه از    

سؤال کردم. حضـرت فرمـود: از پیـران     ؛قبر امیرالمؤمنین (مکان)از موضع ؛رضا
ي؟ عـرض کـردم صـفوان بـن مهـران از جـدت (حضـرت        ا هخود در این باره چه شنید

 ،انـد  کـرده صادق) روایت کرده است که آن حضرت در نجف مـدفون اسـت و روایـت    
کـه در کوفـه اسـت     مسجد شما او در گفت میم که ا هحضرت فرمود: من هم از او شنید 

 مدفون شده است.
که در حدیث است، حضرت صادق باشد،  »سمعت منه«شاید مراد حضرت از ضمیر 

هر چند بعید است که خود آن حضـرت، آن را مسـتقیما از جـد بزرگـوارش (حضـرت      
یـک   ) یـا 148زیرا آن جناب در همان سال وفات حضرت صادق (  صادق) شنیده باشد،

، »یـونس بـن ظبیـان   «و یا اینکه مراد حضرت آن باشد کـه از   سال قبل متولد شده است
 ن نیز بعید است اما نه چنان.آچنین شنیده است، 

کـه بـه حضـرت     گوید میاو   باز در حدیثی که از حسن بن جهم روایت شده است،
داستان یحیی بن موسی و تعرض او را بـه کسـانی کـه بـه زیـارت قبـر امیـر         ؛رضا

من همان حدیث صفوان را قبول دارم  گوید میور شدم تا آنجا که یاد آ روند میالمؤمنین 
در دارالخالفه نیست از آن جهت که خدا قبر او را  ؛امیرالمؤمنین زیرا معتقدم که قبر

اهـل بیـت او    دهد، در مسجد هم نباید باشد زیرا منازل ظالمان و ستمکاران قرار نمی در
يا أبا محمد مـا «:فرمود ؛ح است؟ رضاقبر او مخفی باشد، کدام یک صحیخواستند  می

 .»يذهب مذهبك أرى أحداً من أصحابنا يقول بقولك وال
 اي أبو محمد (کنیه حسن بن جهـم أبـو محمـد بـود) هـیچ کـس از اصـحاب مـا        «

بینم که قائل به قول تو بوده و معتقد به مـذهب تـو (درخصـوص قبـر      (شیعیان) را نمی
 ».امیرالمؤمنین) باشد
به درسـتی   ؛قبر امیرالمؤمنین ؛زمان رضا در آنچه مسلم استبه هر صورت 

 صحیح نیست. ؛ن قبر در زمان صادقیمعلوم نبوده است، پس تعی
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اولین کسی که به قبر امیرالمؤمنین دسـت یافـت،     بر طبق تمام کتب تواریخ، :سادساً
ین پرسـید؟ زارعـین و سـاکن   ه و ن محل را دیـد آهارون الرشید بود که در شکار گاهی، 

در ایـن   ؛یم که قبر امیر المؤمنین علیا هصحراي نجف گفتند: ما از پدران خود شنید
موضع قبر را  ن حفاري کردند وآحدود است، پس آنگاه هارون دستور داد تا در اطراف 

تا زمان انتقال خالفت به هـارون،   ؛ادقآن را تعمیر کردند. از زمان وفات ص یافتند و
هجري بود  148در سال  ؛زیرا وفات صادق   بیش از بیست سال طول کشیده است،

 هجري بوده است. حال در کدامین سال خالفت 170در سال  به هارون خالفتانتقال و 
 دست داده است؟. به هارون توفیق یافتن قبر امیر المؤمنین

» محمـد بـن مسـلم   «نبوده تا آن حضرت به  قبري ؛هرچه هست در زمان صادق
درهـاي   نـام داشـته و  » باب السالم«دستور رفتن به زیارت و آداب ورود به در حرم که 

حالی که در این زیارتنامه که  دیگر، که یکی از آنها باب السالم نام داشته است، بدهد در
نی بوده که قبـر  در زماشود  میمعلوم اند  کردهروایت  ؛شیخ مفید و دیگران از صادق

صحن و سرایی داشته که از آن جمله باب السالم بـوده،   و رچندین د ؛امیر المؤمنین
که خود را روي قبر انداخته و آن را ببوسد یا خود آن دهد  میو در ضمن زیارت دستور 

در حالی که در زمان آن حضرت قبري نبوده تا بتوان   حضرت خم شده و قبر را بوسیده،
 ؟.نجا آمده و رو به قبله ایستاد!!!ربی نبوده تا بتوان به آید و دآن را ببوس

هـیچ بـه     از آنجا که دروغگو کم حافظه است آن کس که این زیارتها را بافته است،
در و صحن و قبـري نبـوده تـا بـا آن چنـین و       ؛صادقیاد نیاورده است که در زمان 

 .!!!چنان کنند
قـدر اخـتالف    آن ؛فن امیر المؤمنین علیمحل قبر و کیفیت د کتب تاریخ در در

است که هیچ کس نمیتواند یقین کند که قبري که اکنون در نجف واقـع شـده، مرقـد آن    
 .!حضرت است
(تاریخ ابـن کثیـر    )7/335( »البدايـة والنهايـة«تاریخ خود  حافظ ابن کثیر در أبو الفداء

) »ناشـر «مهمترین و معتبرترین کتاب تاریخی است که تمام مسلمانان به آن اعتماد دارند 



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   128 
 

 

فالدليـل علـى ذلـك  ،و عقيدة كثير من جهلـة الـروافض مـن أن قبـره بمشـهد النجـف« آورده است:
لحافظ عن والأصل له ويقال أن ما ذاك قبر مغيرة بن شعبة حكاه الخطيب البغدادي عن أبي نعيم ا

أبي بكر الطلحي عن محمد بن عبداهللا الحضرمي الحافظ عن مطرانـه قـال: لـو علمـت الشـيعة قبـر 
هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة. هذا قبر مغيرة بن شعبة، وقد قيل أن عليـاً دفـن قبـل 

البغـدادي المسجد الجامع مـن الكوفـة قالـه الواقـدي والمشـهور بـدار اإلمـارة، وقـد حكـى الخطيـب 
عن أبي نعيم الفضل عن دكين أن الحسن و الحسين حواله فنقاله إلى المدينة فـدفناه بـالبقيع عنـد 
قبر فاطمة وقيل إنهم لما حملوه عن البعير ضّل عنهم فأخذته طي يظنونـه مـاًال، فلمـا رأوا أن الـذي 

ره وحكـاه الخطيـب في الصندوق ميـت ولـم يعرفـوه دفنـوا الصـندوق بمـا فيـه، فـال يعلـم أحـد أيـن قبـ
أيضا. وروى الحافظ ابن عساكر عن الحسـن قـال: دفنـت عليـا فـي حجـرة مـن دور آل جعـدة وعـن 
عبــدالملك بــن عمــر قــال: لمــا حفــر خالــد بــن عبــداهللا أســاس دار ابنــه زيــد اســتخرجوا شــيخاً مــدفوناً 

بقياطي فلّفه  أبيض الرأس واللحية كأنما دفن باألمس فهّم بإحراقه ثم صرف اهللا عن ذلك فاستدعي
فيهــا وطّيبــه وتركــه مكانَــه قــالوا وذلــك المكــان بحــذا، بــاب الــوراقين ممــا يلــي قبلــة المســجد و عــن 

 ».الصادق قال: صلي على علي ليال وُدفن بالكوفة وعمي موضع قبره ولكنه عند قصر اإلمارة
عقیده بسیاري از جاهالن روافض (شیعیان) این است که قبر آن حضـرت در  «یعنی: 

 هکه این قبر، قبر مغیـر شود  میو اصلی ندارد و گفته   اما دلیلی بر آن نیست،  ، ف استنج
 است. )1(*بن شعبه

بـوبکر طلحـی از   ابی نعیم حافظ از أتاریخ بغداد) از  این قول را خطیب بغدادي (در
ـ بدان یانمحمد بن عبداهللا الحضرمی از مطرانه نقل کرده است که گفته است: اگر شـیع   دن

که آنان در نجف بزرگش می دارند از آن کیست سنگسارش می کنند، این قبـر از  قبري 
در جلوي مسجد جـامع کوفـه    ؛آن مغیره بن شعبه است. و گفته شده است که علی

امام تـاریخ  «گترین تاریخ دان که امام اهل السیر(بزر دفن شده است، این سخن را واقدي
است. و مشـهور آن اسـت کـه آن حضـرت در     گفته  )»ناشر«اند  دادهبه او لقب » نویسان

. ونیز خطیب بغـدادي از أبـو نعـیم از    (این قول ابن کثیر است)ماره دفن شده استداراإل

                                           
 هجري درگذشت. 50مغیرة بن شعبه از جانب معاویه والی کوفه بود و درهمانجا در سال  -۱ *
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او را از کوفه حرکت داده بـه   ؛فضل بن دکین روایت کرده است که: حسن و حسین
 دفن کردند، و گفته شده که ؛مدینه نقل کرده و آن حضرت را در بقیع در نزد فاطمه

قبیلۀ طـی  و هنگامی که جنازه آن حضرت را بر شتر حمل کردند شتر در بیابان گم شده 
، مالی است گرفتند، اما چون دیدند آنچه در صـندوق اسـت   شتر به خیال اینکه آن حمل

ي است و او را نشناختند صندوق را با آنچه در آن بود دفن کردنـد و هـیچ کـس    ا هجناز
؟ ونیز خطیب بغدادي این مطالـب را حکایـت   !!ستکجا ندانست که قبر آن حضرت در

روایت کرده است که فرمود: من علی  ؛کرده است. و حافظ ابن عساکر از امام حسن
فرزند خـود را  ى  خانهجعده دفن کردم. و از عبداهللا که محل  ى ي از کوچها هرا در حجر

و ریشـش سـفید   حفر می کرد از زیر پایه پیرمرد مدفونی را بیرون آوردند که موي سـر  
لـیکن    ، خالد تصمیم گرفت که او را بسـوزاند، اند کردهبود که تو گویی دیروز او را دفن 

نازه را با آن پیچیـد و  جي خواست و ا هخدا او را از این تصمیم منصرف کرد، پس پارچ
دروازة  (برابر)کـه ایـن نقطـه محـاذي    انـد   گفتـه خوشبو گردانیده به جاي خود گذاشت 

روایـت شـده اسـت کـه      ؛بروي مسجد است. و از امام جعفر صادقکتابفروشان رو
نماز میت شبانه خوانده شـد و در کوفـه دفـن شـد و محـل قبـر او        ؛فرمود: بر علی

 ».ماره استپوشانده شد. لیکن قبر آن حضرت در کوفه نزدیک داراإل
وقـد تنـوزع فـي موضـع قبـره: « :) چنـین مسـطور اسـت   2/2در مروج الذهب مسعودي (

من قال إنه دفن في مسجد الكوفة ومنهم من قال حمل في التابوت على جمل وأن الجمـل  فمنهم
 ».تاه ووقع إلى وادي طي وقد قيل من الوجوه غير ما ذكر

گروهی میگویند که آن  موضوع قبر آن حضرت گفتگو و اختالف شده استى در -
قی روي را در صـندو  حضـرت ند کـه  ا مسجد کوفه دفن شد و گروهی قائل حضرت در

فتـاده و غیـر از ایـن نیـز     اشتر حمل کردند و آن شتر درصحرا گم شد و بـه وادي طـی   
 .1اقوالی است

                                           
 مذکور است. 3/310این اقوال در اکثر کتب تاریخ واز آن جمله در تاریخ دمشق ابن عساکر  -1
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روایت کرده است که اسـحاق بـن عبـداهللا از آن     ؛) از باقر 1/134تاریخ بغداد (
 ».أين دفن علي؟ فقال: بالكوفة ليال وقد عمي عني دفنه« حضرت پرسیده است:

کوفه مدفون گردید و مکانش بر من  فرمود: شبانه درحضرت علی کجا دفن شد؟  -
 معلوم نیست.

دفنـت أبـي علـي بـن أبـي « از حضرت امام حسن پرسیده شـد؟ فرمـود:   ،134و در ص 
 ».طالب في حجلة أو قال في حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة

 هاي آل جعده بن هبیره دفن کردم. هي ازخانا همن آن حضرت را در حجر - 
را آورده است که می خواست جنـازه  » خالد بن عبداهللا«داستان حفر  137و در ص 

غربان مـانع آن شـد، و سـپس از حسـن بـن محمـد        نآن حضرت را بسوزاند و هیثم ب
جـاء رجـل إلـى شـريك فقـال: أيـن قبـر علـي بـن أبـي طالـب؟ « که گفـت: کند  میالنخعی روایت 

 ».ة: نقله واهللا الحسن بن علي إلى المدينةفأعرض عنه في سؤاله ثالث مرات، فقال له في الرابع
مردي نزد شریک آمد و گفت: قبر علی بن أبی طالب کجاست؟ شـریک در ایـن    - 

ـ  علـی   نسؤال سه بار از او روي بگردانید و در مرتبه چهارم گفت: به خدا قسم حسن ب
 کرد. ه منتقلاو را به مدین ؛

د أبي نعيم فمر قوم على حمير قلـت وكنت عن«ه است: گفت میو عبدالملک بن محمد الرقا
أبـو نعـيم فقـال: كـذبوا نقلـه  ىأين يذهب هؤالء قال: يأتون إلى قبر علـي بـن أبـي طالـب، فالتفـت إلـ

 ».الحسن ابنه إلى المدينة
 انتقال داد. هجنازه او را به مدین ؛نعیم نیز گفته است حسن ویعنی أب -
ت الرافضـة قبـر مـن هـذا، لرجمتـه لوعلمـ« از قول مطین آورده است کـه:  138و در ص  

 .»بالحجارة هذا قبر مغيرة بن شعبة
زیرا آن قبر کنند  مىاگر رافضی ها (شیعیان ) بدانند این قبر کیست، آن را سنگسار  -

 مغیره بن شعبه است.
 ».لي بالكوفه عند مسجد الجماعة...دفن ع« ) چنین آمده است: 3/38در طبقات ابن سعد (

 ».نزد مسجد جامع دفن شد کوفه در علی در«
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 است.ها  زیارتنامهالبته منظور ما اثبات یا رد اقوال نیست بلکه إبطال قول فقرات 
مورد اینهمه اختالف بـود   نامعلوم و ؛میرالمؤمنین ازمانی که هنوز موضع قبر  در

 گذشت؟!! ؛موهوم بر زبان امام  چگونه این فقرات کفر آمیز و
اند  کردهخالف آن را محمد بن مسلم، روایت » ىالغر فرحۀ«آنکه درکتاب ی، طرف از

سـؤال   ؛وارد شـده و از قبـر امیرالمـؤمنین    ؛که او و سلیمان بن خالد به صـادق 
 ند.ا هاثري نیافتها رفته و  ها داده و آنان با آن نشانی ؟ حضرت نیز به آنها نشانیاند کرده

را  ؛امیـر المـؤمنین  همه جعلی است و هرگز امـامی  ها  زیارتنامهپس فقرات این 
 قرار گیرد. نخوانده است تا مورد استناد غالیان »عين اهللا الناظرة«

آن را  جـدان و تـاریخ  وفقراتـی اسـت کـه عقـل و     هـا   زیارتنامهعالوه بر آن در این 
سالم بر تو اي کسی که با اژدها یعنی: ان وذئب الفاله، بعثخاطب الیا من «نمیپذیرد مثل: 

السـالم عليـك يـا مـن ردت لـه الشـمس «و باز در همین زیارت است: » و گرگ سخن گفتی!
 ». حامي شمعون الضعفاء
آمده است کـه:   »مدينـة المعـاجز«اشارت است به داستانی که درکتاب   در این عبارت،

 ،آمد و شـد  راز پنج با به کوفه آمده و بیش ؛زمان خالفت امیرالمؤمنین  اژدهایی در
مردم کوفه به کرات سـخن گفتـه اسـت!!، کـه بایـد شـرح و        در حضور امیرالمؤمنین و

 !!.1گونه دروغهاي شاخدار را از این گونه کتابها خواست تفصیل این

                                           
ـضْ ﴿ بزرگواري کـه خداونـد تبـارك و تعـالی بـه او مـی فرمایـد:       چگونه ممکن است پیامبر  -1 فِ اخْ وَ

نِنيَ  مِ ؤْ كَ لِلْمُ نَاحَ نَ ﴿. و يا »براي مومنین فروتنی کن« ]٨٨ احلجر:[  ﴾جَ بَعَكَ مِ كَ ملَِنِ اتَّ نَاحَ فِضْ جَ اخْ وَ

نِنيَ  مِ یا امامی کـه خـود    .»براي مومنینی که تو را پیروي می کنند فروتنی کن« ]215 الشعراء:[﴾ املُْؤْ
داد او را همچـون ملـوك و سـالطین بـا      اسوه ي تواضع است و در زمانی که زنده بود اجازه نمـی 

عـني اهللا « بگویـد مـرا   القاب متعدد خطاب کنند و اصحاب و پیراونش نیز با آنان چنین نمی کردند، 

م علیک من خاطب الثعبـان  بخوانید و یا بگوید در زیارتم بگویید: السال” چشم بیناي خدا” »الناظرة
 و ذئب الغالت ، السالم علیک یا من ردت له الشمس؟!!! (برقعی).
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که به نص صریح قرآن کـریم، بـیش از    ؛ موسی )ژدهاي(ا عجب است که ثُعبان
دیگر در برابر فرعون و مـردم} ظـاهر    رو بادو مرتبه{یک بار فقط براي حضرت موسی 

که عالوه بر پنچ بار  ؛نشد آن همه غوغا و سر و صدا در دنیا انداخت، اما ثعبان علی
هیچ کس آن را جز فردي  با این حال! دظهور در حضور مردم، آن همه سخن سرایی کر

 .ي!!ا هبی مز ي هکذاب نقل نکرد، چه معجز
سالم بر تو اي کسی  »السالم عيك يا من ردت له الشمس«یکی از فقرات این زیارتنامه 

، آن را یکی از دالیل تصرف گانغلوکنندکه خورشید براي او باز گردانده شد!! است که 
کون و مکان گرفته اند و آن را با آب و تاب در هر مجلس ومحفلی ذکر  امیرالمؤمنین در

و کذب بـودن آن گـواهی مـی     می کنند، یا اینکه علم و حسن و عقل و تاریخ بر محال
 .1دهند

سخره و استهزاء به دین مبین است و مقبول این قبیل افسانه ها در این زمان موجب 
شـود، بـا ایـن     ؛که در نزد بعضی باعث انکار سایر فضایل واقعی امیرالمـؤمنین   بسا

 نیاورند!. را حال درکمتر شعر و دفتري است که مداحان و فضایل تراشان جاهل آن
تـرین صـحاح شـیعه آورده و آن را مـورد     ق ثـ وک ما آن داستان را از بهترین و ماین

 بررسی و تحقیق قرار می دهیم.
عـده أصـحابنا عـن سـهل بـن زيـاد عـن موسـى بـن جعفـر «: کند مىآن را چنین روایت   کافی،

 ؛عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقه عن عماربن موسـى، قـال: دخلـت أنـا وأبـو عبـداهللا 
 .2»الفضيح، فقال يا عمار ترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم ... الخمسجد 

داخـل   ؛صادقو ن ممضمون حدیث آن است که عمار بن موسی گفته است که 
آري،  :حضرت فرمود: اي عمار این شکاف را میبینی گفتم مسجد فضیح در مدینه شدیم،

آنگاه حضرت داستان رد شمس را از زبان اسماء بنت عمیس که قبال زن حضرت جعفر 
                                           

مطـالبی آورده ام   »رد شـمس «در بـاره مـاجراي   » خرافات وفور در زیارت قبـور «اینجانب درکتاب  -1
 (برقعی)

 .319، ص 1فروع کافی، ج -2
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 ؛امیرالمـؤمنین  همسـر بوبکر و سر انجام ا همسر، طیار و بعد از شهادت آن بزرگوار
شد از قول آن حضرت نقل کرد! ما اینک روات این حدیث مجعول غیر معقول نـامقبول  

 : کنیم میمعرفی  را
در  سهل بن زیاد است که طوسی او را درکتاب الفهرسـت ضـعیف و   راوي اول آن،

خوانـده و  ». نزد ناقدان اخبار بسیار ضعیف است »ضعيف جدًا عند نقاد األخبار«استبصار، 
نجاشی او را ضعیف و غیر معتمد شمرده و گفته محمد بن عیسـی شـهادت بـه غلـو او     

ست و اظهار برائت و بیزاري از او داده و او را دروغگو خوانده و از قم اخراجش کرده ا
ونهی کرده است که کسی از او حدیث استماع کند، یا از وي روایتـی نقـل     نموده است،

 نماید.
سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي الرازي كان ضعيفاً جـداً فاسـد «ابن الغضائري فرموده است: 

 بسـیار یعنـی او  . »المجاهيـليـروي المراسـيل ويعتمـد «و نیز فرمـوده اسـت:   . »الروايـة والـدين
روایت او فاسد بوده و احادیث مرسل نقل کرده و به روایـت مجهـول   و ضعیف و دین 

 .کند مىاعتماد 
 او را احمق خوانده است. ،فضل بن شاذان

نـد همگـی او را بـه ایـن صـفات زشـت       ا هعلماي رجال که به شرح حال او پرداخت
 .اند کردهمعرفی 

حدیث نیازي به معرفی روات دیگر نیست. اما کسانی که  با شناختن اولین راوي این

 ﴿ مصداق آیه:           ﴾N ] 93 :ةالبقر[. 
 »گوساله آمیخته و اشراب شده است. )محبت(دلهایشان به «

یـا   یقـان ناچـار سـایر رف   هستند و به سادگی دست از گوسالۀ خرافات بر نمیدارنـد 

﴿ تــا بدانیــد کــه: کنــیم مــیرا معرفــی  اســاتید او             ﴾N 
 .]19 :هالجاثـی[

 »ستمگران دوستان یکدیگرند.«
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﴿ :و                  ﴾N ]67 :ةالتوب[. 
  »زنان ومردان منافق از یکدیگرند.« 

موسی بن جعفر بغدادي در  ،کند مىسهل بن زیاد از موسی بن جعفر بغدادي روایت 
و عمرو کند  می) مجهول و ضعیف است. او از عمرو بن سعید نقل 3/254تنقیح المقال (

ابن داوود نیز در  ).321ش. ص  2بن سعید متهم به فطحی بودن است (تنقیح المقال، ج
اء ومجروحین آورده اسـت. و در نهـج المقـال    ) او را در قسم ضعف489رجال خود (ص
به سخن او اعتمـاد   »قولـه ىال أعتمد علـ«ن الصباح گفته است: ب) نصر247استرابادي(ص 

 نمی کنم.
عمرو بن سعید از عمار بن موسی الساباطی روایت کرده است، او نیز فطحی مذهب 

 ال أعمل علي روايته عمار فطحي« ) و کاشف الرموز گفته است: 2/318است( تنقیح المقال 
أن عمـار السـاباطي ضـعيف فاسـد المـذهب اليعمـل «او فرمـوده اسـت:   ي  درباهوشیخ طوسی 

همانا عمار ساباطی ضعیف و فاسد المذهب است و به روایتی که  ».على ما يختص بروايتـه
 .شود میفقط او روایت کرده باشد عمل ن

 (سـگان بـاران خـورده)    او را، فطحی ملعون و از کـالب ممطـوره   هو صاحب تکمل
 .خوانده است

 .!!اینان راویان حدیث رد الشمس هستند
 ؛آن را به صادق  ،حال چه سیاستی بوده که این فقرات را ساخته و در زیارتنا مه

شـام آنهـا را در مقابـل قبـور     کـه هـر صـبح و    اند  کردهو مردم را وادار  نسبت داده اند؟
 دا داناست.ئمه سالم اهللا علیهم بخوانند، خأمطهره

نتیجۀ اینگونه موهومات و خرافات و جعلیات که شایع شده، توجه دانیم  میآنچه ما 
دادن مردم ازخالق به خلق و از توحید به شرك است، ونیز موجب اهانت و استخفاف به 

 احمقانکیاء و غرور ذخره سستی اعتقاد عقال، در میان ادین مبین اسالم واحکام آن و باأل
 و سایر مفاسد است.



 135 سخنرانی مؤلف در صحن حسینی 
 

  

و جاي هیچ شک نیست که اگر هم دشمنان اسالم درجعل اینگونه خرافـات دسـت   
انتشار این موهومات ا ثر مقاصد آنان بکانتشار آن ها عالقه دارند، زیرا ا هب  نداشته باشند،

وغیـر قابـل    و سسـت  عقـال موهـون   دیـدگاه برآورده است، زیرا هم دین اسـالم را در  
جاهل را با ایجاد غرور از تمکین مقـررات شـرع   ي ، جلوه می دهند، وهم توده پذیرش

 ،کـه دشـمنی بـا دشـمن کنـد     کنند  مىد کرده و به فساد سوق می دهند، آنگاه آن عنامتقا
 کنند!!. چنانکه هم اکنون می



 

 



 

 

 ي زیارت مسأله

ي اسـت کـه   ا هع اعتقاد به بقاي اموات صرفنظر از روح و جسم بعد از مرگ، مسألموضو
کـه در هنگـام دفـن مـرده بعضـی از       ،سابقه داشته اسـت امتهاي قبل از ما از اي  پارهدر 

از غذاهاي الزم و چـراغ و  اي  پارهها، آداب مخصوصی را رعایت می کردند، آنگاه  ملت
 .1گذاشتند آن عالقه داشت در آن دخمه می اشیایی که آن میت در حیات خود به

تـرین   کـه از ابتـدایی   نـه نویسد: اقوام دیری درکتاب تاریخ جامع ادیان می» جان ناس«
کـه  درختان،ند عقیده دارند که آسمان، کشوري است مانند زمین داراي ا مردم روي زمین

نویسـد: مردگـان    تـا آنجـا کـه مـی    کننـد   مىاها زندگی رمورامو درآنجا ارواح مردگان و
در هنگام خـواب بـه مالقـات     در آنجا نیز گردش کنند و توانند غالباً به زمین آمده و می

آدمیان آیند و چون چنین امري واقع شود باید براي آن میت که به دیدن آمـده خـوراکی   
تهیه کرده، بر سر مزار او گذارند و آتشی هم روشن کنند، و اگر چنین نکننـد، آن مـرده   

 ).22شده موجب آزار و اذیت خواهد شد! (تاریخ جامع ادیان، ص غضبناك
همین کتاب می نویسـد: رومیـان باسـتان، اعتقـاد بـه اراوح پرسـتی        26ودر صفحه 

 داشتند.
رواح اجـداد احترامـی بـه حـد     انویسد: آریانهاي قـدیم در بـاره    می 95در صفحه  و

 ستایش رعایت می کردند.
به ارواح گذشـتگان و احتـرام بـه روان اجـداد و      نویسد: عقاید می 150در صفحه  و

نزد عامه تورانیان وجود داشت و بعضی از مذاهب چون مذهب برهما در هند  نیاکان در

                                           
مثال و مجسمه بـودا نماینـده موجـودي    در مذاهب منسوخه مثل مذهب بودا، بر این عقیده اند که ت -1

شخصیت فوق طبیعی که مناجات ها را می شنود و دعا ها را اجابت مـی   ىاست زنده و دانا و دارا
کند، و معتقدند که تکرار دعاها بر اجر و ثواب شخص می افزاید (تاریخ جامع ادیـان، جـان نـاس،    

 ).146ص
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از مـذاهب  اي  پارهو بودا در چین و ژاپن تشریفات بیشتري براي اموات تهیه می دیدند، 
کردنـد و بـا او    ل مـی هنوز حتی زن آن مرده را هم با زینت و تجمل به همراه جنازه حم

کنیزان وغالمان میت را بعد از فوت او گردن می زدند تا  تهاند و بعضی از ملسوزانید می
 ار او باشند.کدر آن دنیا یار و مدد

 براي تفصیل این اعتقادات باید به کتب ملل و نحل، رجوع کرد.
ال و اعراض عصر جاهلیت قبل از اسالم درباره ارواح عقاید عجیبی، داشتند و اقب در

و دعا و نفرین آنها را در حق زندگان، مؤثر دانسته و همـواره از ایشـان در بـیم و امیـد     
 .1بودند

است در زمانی ظاهر شد که سر تـا سـر    الهیدین اسالم که آخرین وکاملترین ادیان 
توحیـد از روز   ي عالم در تاریکی جهل وخرافـات، غوطـه ور بـود. بـراي اینکـه پایـه      

در برابـر سـایر مخلوقـات خضـوع و       منزه باشد، ومردم، جز براي خدا، نخستین پاك و
هیچ موجودي را در تدبیر امـور جهـان     اظهار نیاز نکنند، و انسان به غیر خداي سبحان،

 آید مىوتقدیر و سرنوشت جهانیان مؤثر نداند از تمام آداب و سنتی که از آن بوي شرك 
جلو گیري نمود، و از زیارت اموات که  گرداند، یو انسان را از خدا به غیر خدا متوجه م

خـود   صمنع کرد، چنانکه رسـول خـدا   در جاي خود از حکمت و فائده خالی نیست،
 .»إني نهيتكم عن زيارة القبور« فرمود:

                                           
به شدت معمول بوده، چنانکه اقوام بـدوي شـیخ   پرستش اموات درمذاهب قدیمه و خاموش باطله،  -1

حاکم بر مقدرات خویش پنداشته وبراي رؤساي خود در عـالم دیگـر    و رئیس قبیله را پس از دفن، 
نیرویی مافوق انسانی بسیار مهم و هولناك تصور میکردند که آنها می توانند مانع ومزاحم یا  یـار و  

 ).8ص مددکار زندگان شوند (تاریخ جامع ادیان ،
تایلور گفته است: نزد اقوام بدوي، سراسر عالم، از موجودات روحی که برعالم احاطه و تصرف دارنـد  

سـپرده و   و چون آنها را مرکز نیروي غیبی می دانند، تمام سرنوشت خود را به دست آنها  پر است، 
ي مختلـف ومظـاهر   در اطراف جهان هم اکنون به شکلها اعمالی که نسبت به آنها به جا می آورند، 

 بیشمار مالحظه می شود!.
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 »م.ا ههمانا من شما را از زیارت قبور نهی کرد«
 باقی گـذارد،  زیرا یقین داشت که اگر آن آداب و سنن را تجویز کرده به جاي خود 

بسی مشـکل اسـت، امـا پـس از آنکـه در        پیشرفت عقیده توحید در قلوبی چنین آلوده،
 درخـت توحیـد از آفـات شـرك،     ،نتیجه تعلیمات پیگیر اسالم و توضیحات آیات قرآن

أال فزوروهـا «  آنگـاه فرمـود:    خود تقویت شده به ثمر نشسـت،  (جاي)مأمون و در مغرس 
 ».فإنّها تذكركم اآلخرة

 .کند مىاینک قبور را زیارت کنید که آخرت را یاد آوري  وآگاه باشید -
 ».زوروا القبور فإنها تذكر الموت« و نیز آن را به عبارت دیگر:

 .شود میقبور را زیارت کنید که مرگ را یاد آور  - 
 تأیید نمود. و این همان امر بعد الحظر است که اصولیین آن را اصلی از اصول فقه، 
 ند.ا هشمرد

، همـان یـادآوري و فکـر    شـود  میعاید زندگان  ي که از زیارت مردگان،ا هپس فاید
آخرت و تهیه زاد و راحله براي قیامت و بی اعتنایی بـه فریبنـدگی دنیاسـت. بـا اینکـه      

با بدان امر نمود،  باز به منظور تذکر آخرت، بعد از نهی از زیارت قبور، صرسول خدا
انان به قدري رسوخ داشت که مسـلمانان خـود را از زیـارت    این امر در مسلم این حال

 دانستند. قبور ممنوع می
إن عايشـة زارت قبـر « روایتی بدین عبارت آورده است:» الذکري«شهید اول در کتاب  

 ».عن زيارة القبور فقالت: نهى ثم أمر بزيارتها صأخيها عبدالرحمن فقيل لها: قد نهى رسول اهللا
که در زمـان خالفـت معاویـه فـوت نمـود،      (عایشه قبر برادر خود عبدالرحمن را  -

زیارت کرد، مردم بـه او گفتنـد   ) صاز رحلت رسول خدا تقریبا چهل و چند سال بعد
 از زیارت قبور نهی کرده است؟ عایشـه گفـت: آري، نهـی فرمـوده،     صکه پیغمبر خدا

 پس از آن به زیارت قبور امر فرمود.  لیکن 
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دي و شایع بوده اسـت  جبه قدري  صکه نهی رسول خدادارد  میقضیه معلوم این 
 و در آن وقـت  رفته اسـت،  که در این مدت چهل و چند سال کسی به زیارت قبور نمی

 .شد میبدعت شمرده   عایشه درنظر مردم، عمل
 صلـوال أن رسـول اهللا« ه است:گفت می نقل کرده است که او» شعبی«از » ابن بطال«و 

 ».عن زيارة القبور لزرت قبر النبيهى ن
از زیارت قبـور نهـی فرمـوده اسـت مـن قبـر        صکه رسول خدا اگر نه این بود -
 را زیارت می کردم. صپیغمبر

 ».لعن اهللا زوارات القبور« که: صو این روایت از رسول خدا
 است. (مشهور)از احادیث مستفیضه

) که از 3/569» (المصنف «درکتاب  و همچنین روایتی که عبدالرزاق صنعانی شیعی،
قـال: مـن زار  ص أن رسـول اهللا« قدیمترین کتب حدیث به شمار میرود آورده اسـت کـه:  

 ».القبور فليس منا
 فرمود: هرکس قبور را زیارت کند از ما نیست. صهمانا رسول خدا -

چون حسن مثنی فرزند امام حسـن مجتبـی زیـن     صاهل بیت پیغمبرکردن ونهی 
چنانکه شرح آن گذشت و متروك بـودن و   صاز زیارت قبر رسول خدا إالعابدین

کـه زیـارت قبـور،    رسـاند   مـی ، همه این را مبارك بیش از یک قرن ي همزار نبودن روض
 گان دین و اهل بیت رسول نبوده.وبزر مأمور شارعمقبول و 

 که گویی روح بت پرستی که از آن جمله مرده پرستی است، در طبیعـت  اما از آنجا
مسـتمر الزم   (تمـرین)  آدمی چنان ممزوج است که زدودن آن مشکل اسـت و ریاضـت  

دارد که روح توحید خالص در آن رسوخ یابد چنانکه باریتعالی از آن بـدین بیـان خبـر    

﴿ کــه:دهــد  مــی                  ﴾N ]:بیشــتر « .]106 یوســف
 »آورند. شرك ایمان نمیایشان جز با حالت 
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در نیـز از آن  کننـد   مىو چنان می فهماند که حتی بسیاري از کسانی که اظهار ایمان 
مسلمین بـا   و رفت و آمد صاینست که می بینیم بعد از فوت رسول خدا  مان نیستند،ا

مللی همچون مصر و ایران که به مردگان خود عنایـت خاصـی داشـتند و بـر قبـر آنـان       
به نمو و توسـعه   مسلمانان رو می افراشتند، به تدریج روح مرده پرستی درضریح و قبه 

بعد از اختالط مسلمین بـا ایرانیـان و    سال خصوصاً صد ازنهاد، تا اینکه در ظرف کمتر 
مصریان که به مرده پرستی شاخص و ممتاز بودنـد و مقـابر سـالطین و فراعنـه در ایـن      

یـام  ااین ملتهـا اسـت. همـان عقایـد خرافـی       دیارها بهترین شاهد روح مرده پرستی در
جاهلیت به شدیدترین صورت با آمیخته شدن به عقاید مرده پرستان ملـل دیگـر، بـازار    

 مرده پرستی را رواج داد.
در نهی از تعمیر و تجصـیص و تجدیـد   †ها روایت از پیغمبر و ائمه هاینکه د و با
ما برخـی از آن را درکتـاب ارمغـان    قبور وارد شده است که  ساختن قبه و بنا بر قبور و

در اینجـا مجـال ذکـر همـه روایـات و احادیـث        و به بعد) آورده ایم، 285آسمان (ص 
و شارع مقدس به قدري از این عمل بیزار و بر ملت اسالم از آن بیمناك بود که  .1نیست

در آخـرین سـاعات عمـر خـود بـا تضـرع و        صرسـول خـدا   ،برطبق احادیث بسـیار 
خدایا « .»اللهم ال تجعل قبري وثناً يعبد« : از درگاه إلهی تقاضا می کرد که )ريپافشا(اححال

 »قبر مرا بتی قرار مده که پرستیده شود.
زیرا به روح مرده پرستی مردم آشنا بود که خیلی زود ممکن است به جاهلیت قبلی  

اهللا  با مخفی داشتن قبـر فاطمـه سـالم    ؛و مرده پرستی برگردند. و امیرالمؤمنین علی
توجه مـردم ازخـالق    و قبر خود قصد داشت از انصراف  مخفی کردنعلیها و وصیت به 

 .2به خلق جلو گیري شود
                                           

را بـه سـبب تناسـب کامـل آن بـا      » تعمیر قبور در اسالم«ولی براي فایده ي بیشتر، فصل مربوط به  -1
 آورده ایم. در آخر این کتاب البته با اصالح و تهذیبی مختصر،  مطالب این جزوه، به عنوان ضمیمه، 

نقل کنم. امیدوارم که کالم او حق جویان منصف را » اگانديمهاتم«مناسب است در اینجا مطلبی از  -2
در بریده ي روزنامه اي که یکـی از  « به اندیشه وادار وموجب شود که به خود آیند وي می نویسد:
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 یب در اطراف وجبدبختانه طولی نکشید که صدها قبه و بارگاه با زینتها و جمالت ع
گنبدهاي آنهـا سـر برآسـمان    اکناف کشور اسالمی برگور مردگان بر افراشته شد و نوك 

نذورات بی حـد و حسـاب بـر آن بارگاههـا بـه حـدي رسـید کـه          موقوفات و سود و

                                                                                                           
نویسان برایم فرستاده بود خبري خوانـدم کـه در دهکـده اي معبـدي سـاخته انـد و در آن        روزنامه

ایش می کنند, من این عمل را یکـی از ناپسـندترین صـور بـت     مجسمه اي از مرا گذارده اند و ست
پرستی می شمارم, کسی که ایـن معبـد را بنـا کـرده ثـروت خـود را بـه هـدر داده و آن را در راه         
نامناسبی به کار برده است و روستاییانی که به آن معبد کشیده شده اند, گمراه گشته اند و خود مـن  

را سراسر زندگی من در آن معبد به صورت کاریکـاتور و مسـخره   هم مورد توهین قرار گرفته ام زی
ۀ منعکس شده است. معنی و مفهومی که من براي ستایش بیان کرده ام به کلی دگرگـون شـده اسـت   

قدس نخواهـد  = =(از کتب مقدسه دین هندو) ستایش این کتاب  »گیتا«نقل طوطی وار جمله هاي 
ات آن دنبـال گـردد. یـک فـرد هـم وقتـی واقعـا مـورد         است که تعلیم بود، بلکه ستایش واقعی آن

از زمانی که به سطح ستایش تصویرها فرو افتـاد و   »هندو«سرمشق واقع شده و دنبال گردد. مذهب 
شکل بت پرستی پیدا کرد، صورتی منحط به خود گرفت ، درواقع تنها خداونـد از قلـب اشـخاص    

مـورد   هیچ شخصی چه زنـده و چـه مـرده،     خبر دارد و به این جهت مطمئن ترین راه آن است که
برایم موجب مسرت تسکین دهنده اي خواهد بود اگر صاحب آن معبد مجسمه   گیردستایش قرارن

مرا از آنجا بردارد و ساختمان معبد را کانونی براي ریسندگی اختصاص دهد تا فقیران در آنجـا بـا   
چنـین اقـدامی    ري در آنجـا کـار کننـد    ریسندگی براي خود مزدي بگیرند و دیگران به نشان فداکا

وستایش واقعی آن و همچنین احترام گذاردن و ستایش مـن خواهـد    »گیتا«عمل کردن به تعلیمات 
 .86و  85ص  انتشارات امیر کبیر،  »محمود تفضلی«ترجمه  مهاتماگاندي،  بود. (همه مردم برادرند)

بوده است، این چنین درهدف خـویش   که معتقد به دینی غیر توحیدي »گاندي«وقتی کسانی چون 
و فرزندانشان که  †ه ي پیامبر و ائمهدر بار صپس مدعیان حب آل رسول خدا  مستغرق باشد، 

داعی إلی اهللا و معلم احکام الهی و در هدف خـویش کـه همـان هـدایت مـردم و کسـب رضـاي        
مستغرق درهـدف   »گاندي«امثال فانی بوده اند. چه می گویند؟! آیا آنها را به اندازه  پروردگار است، 

چگونـه ممکـن اسـت معلمـین      خویش نمی دانند اگر گاندي از اینگونه کارها خشنود نمـی شـود،   
)  قطعا گیرید؟(آیا عقلتان را به کار نمی  ؟أفالتعقلـوناز چنین اعمالی خشنود شوند؟  »توحید«بزرگ 

عقایـد   مرقدشان و مداحی از آنان،  آنان بیش از دیگران آرزو دارند که پیروانشان به جاي حضور بر
 خویش را با قرآن، مطابقت داده و به احکام الهی واقعاً عمل کنند.
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وقـف برگـور     که ربع امالك وقفی ایران بلکه بیشـتر، کنند  مىعا دامتصدیان امور اوقاف 
مردگان است! کار افراط و گزاف در این خصوص به جایی رسید که طبق خبـر منـدرج   

یکی از لوسترهاي یکی از این بارگاهها  25/11/49مورخ  8271ن شمارة در روزنامه کیها
در ایران به بهاي بیست میلیون تومان خریداري شده است، و در میان لوسترهاي زیـادي  

ها در صد شاخه است. ایـن لوسـتر  تکه خریداري شده لوستري وجود دارد که داراي هش
به وسـیله کارشناسـان، مونتـاژ و    خریداري و وارد شده است. و  اخارج به صورت مجز

نصب گردیده است. چندین لوستر تا این تاریخ نصب شده و نصب بقیـه لوسـترها کـه    
یک مقام به خبرنگار کیهان گفت:   انجامد، . چندین ماه به طول میباشد میعدد  95جمعا 

به نصب لوسترهاي جدید، لوسترهاي قدیمی که ارزش هنري وتاریخی دارنـد، درمـوزه   
اري خواهد شد، درمیان لوسترهاي قدیمی نیز لوسترهاي گران قیمـت زیبـا وجـود    نگهد

 ».دارد که در ایران کم نظیر هستند
 نمونه ازجمله تجمالت و زینتهایی است که در این بارگاه صورت گرفته است. یکاین 

کـه از آن  شـود   مـی برگور مردگان نثار و وقـف   ،و همه روزه اموال زیاد و بی پایان
حاج آقاحسین ملک . «باشد می 17/2/51،مورخ  8642جمله خبر مندرج درکیهان شماره 

 که رقم اموال موقوفه او چندي پیش سر به سه میلیارد تومان زد. بهمن ماه سال گذشـته، 
 مـوزه ملـک بـه صـورت تـابلو،      اموال باقیمانده خود را که در  چهار صد میلیون تومان، 
شود، وقف آستان قدس  مییقه نگهداري تط فرمان شاهان و اشیاء عنقاشی، فرش، دستخ 

 ».... رضوي کرد
منظـور  شود  میاز این اموال و امالك که بدین صورت تلف و هدر  به راستی چقدر

رسیدگی به حال فقراء و   نظر شارع است؟ آیا چیزي از آن صرف امور تعلیم معالم دین،
که از پرداخت  (بدهکارانی)داي دین مدیونانیاو ضعفاء، کمک به محتاجان و درماندگان 

خـویش عاجزنـد و همراهـی و تعـاون بـه جوانـان از دختـران و پسـران          (بدهی)دیون
نشـر و   ،که نیاز شدید به ازدواج دارند، خریـد دارو و غـذا بـراي بیمـاران     (مجرد)عزب

 ؟!شود میی که حاوي حقایق دین اند ابهایکتب چاپترویج و تألیف و 
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 ؛) صورت وقفنامه امیرالمؤمنین علی 2/504» (نساب األشراف بالذريأ«درکتاب 
بـه أنـه وقـف أرضـه القائمـة بـين  ىهـذا مـا وقـف علـي بـن أبـي طالب،أوصـ«بدین قرار آمده است: 

توهـب حتـى يرثهـا اهللا الـذي  تشـتري وال الجبل والبحر أن ينكح بهـا األيـم ويفـك الغـارم فالتبـاع وال
 .»يرث األرض ومن عليها

دارد وقـف   (دریـا) و بحر (کوه)زمین هایی راکه بین جبـل  ؛امیر المؤمنین علی -
زنان بی شوهر ازدواج کنند و مقروضین از مسؤولیت قـرض و    که از در آمد آن،کند  می

 و .... دین خود آزاد شوند
دارنـد و خـود را شـیعه آن بزرگـوار      اما کسانی که ادعاي پیروي از آن حضـرت را 

خواران آن است! خدا شاهد است که اکثر  ن بر گور مردگان و ایجاد مفتمینامند و قفشا
 .باشد میکه مبغوض شارع و منهی عنه شود  میقریب به اتفاق آنها صرف اموري 

حـدیث در   حالی صورت میگیرد که قبال نیز گفتیم بـیش از صـد   این افراط و گزاف در
 ا وارد شده است.خصوص تعمیر قبور واعتکاف در آنهبکراهت این اعمال و 

یکی از فقهاي بزرگ شیعه، محمد بن مکی معروف به شهید اول درکتـاب گرانقـدر   
أمـا وضـع الفـراش عليـه والملحـدة فـال «ضمن آداب دفن اموات نوشته اسـت:  » ذکري«خود 

قطيفـة حمـراء والتـرك أولـى  ص نص فيه، نعم روى ابن عبـاس مـن طـريقهم أنـه جعـل فـي قبـر النبـي
 ».للمال فيتوقف على إذن الشارع ولم يثبتألنه إتالف 

درباره انداختن فرش روي قبر و لحد درست کردن بر قبـر، از جانـب شـارع نصـی     
ز ابن عباس از طریـق سـنیان روایـت شـده اسـت کـه بـر قبـر         اآري   وارد نشده است،

ترك این عمـل   )فرماید میآنگاه خود شهید (یک قطیفه سرخ انداخته بودند،  صپیغمبر
زیرا این کار موجب اتـالف مـال     یک قطیفه انداختن روي قبر پیغمبر) بهتر است، (حتی

شارع شارع است و چنین چیزي از طرف  اجازه ياست و انجام چنین عملی متوقف بر 
 .ثابت نشده است!

امـا  جایز نیست و تلف کردن مال است!  صآري گذاشتن یک قطیفه در قبر پیغمبر
امـوال را در زیـر    دمیلیـار  چنـدین میلیـون و   هـاي زمـان مـا   از نظر ما و براي آیت اهللا 
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خدایا این چه مسـلمانی    گنبدهاي طال وغیر طال معطل کردن و تلف نمودن جایز است،
 است که حسابی در کارش نیست؟!

زیارت اموات و روح مرده پرستی بعد از رسـول   باري پس از آنکه آثار جاهلیت در
بت پرستی در طبیعت آنها موج میزد به تحریـک   اسالم زنده شد کسانی که در صخدا

از جمله سـاختن بناهـاي     دشمنان اسالم همان آداب و سنن بت پرستی را ترویج کردند،
هاي بی حـد و   ثواب گزاف وهاي  وعدهعظیم روي قبور وتشویق مردم به زیارت آنها و 

جمالتـی کفـر آمیـز    ساختن و پرداختن زیارتنامه و گنجانیدن  حساب براي این اعمال و
عوام الناس را متحجـب  ، تمرین آنها نظیر آنچه گذشت با اندراج و اندماج آن کفریات و

وجدان و  بلکه تمام آنها مخالف عقل و ،چنانکه هم اکنون اکثر مضامین  ومحجور کردند،
بر آورد یا  سنت است، اما چه باید کرد که اگر کسی به انکار سر قرآن و (دشمن)مخاصم
توحیـد  «آن مطالب را با دالئل عقل و نقل ثابت کنـد، ماننـد نویسـندگان کتـاب     سستی 
تا عمر  وشود  میتهدید و تفسیق   و دیگران،» درسی از والیت«و » شهید جاوید» «عبادت

مطرود هر تاجر و فاجري می گردد، و از همین نظر است که جهاد بـا   دارد نانش آجر و
لـذا در رد ایـن    تـر اسـت،   تر و ثوابش عظـیم  شکلم  آن از جهاد با شرك الت و منات،

 .کنیم میعقاید فقط بدانچه مورد قبول عموم است، مستمسک شده و ضعف آن را ثابت 
 بحار األنوار جمـع آوري کـرده اسـت،    22روایات زیارت را عالمه مجلسی درجلد 

ـ  ییعنـی آنهـا را هـر شخصـ      اکثر آن روایات بدون سند است بلکه غیر مأثور اسـت،  ه ب
اسـت. مـثال در زیـارت رسـول      هدلخواه خود ساخته است و به صورت زیارت در آورد

این زیارتنامه را  »وجدت في نسخ قديمة من مؤلفات أصحابنا هذه الزيارة« مینویسد: صخدا
أمألهـا  ص زيـارة أخـرى لـه«:قدیمی از تألیفات اصحابمان یافته ام. یا آنکـه   ۀدر یک نسخ

أدام اهللا عـزه امـالء   را علـی النصـیر،    صدیگر زیارتنامه پیامبر »عـزهعلـي النصـير أدام اهللا 
ایـن  » رأيـت فـي نسـخة قديمـة مـن مؤلفـات أصـحابنا« یـا آنکـه مـی نویسـد:    ». کرده اسـت!!! 

 زیارتنامه را در نسخه اي قدیمی از تألیفات اصحاب ما یافته ام.
 ».†وجدت في نسخة قديمة من أصحابنا زيارة لهم «مینویسد:  †زیارت ائمه بقیع در
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 م.ا هرا یافت†قدیم اصحاب ما زیارتنامه ایشان  هاي هدریکی از نسخ -
وجدت في نسخة قديمة من تأليفـات بعـض «می نویسد:  ؛و در زیارت امیر المؤمنین 

 ».أصحابنا زيارة أخرى
 .ما هدیگري یافتدرنسخه قدیمه از تألیفات یکی از اصحاب ما زیارتنامه  -

مـن خـط علـي بـن  وجدت الرواية بخط األفاضل منقـوالً « یا در آداب مسجد کوفه مینویسد:
 .»: السكون

این روایت را به خط یکی از دانشمندان که از دستنویس علی بـن السـکون نقـل     - 
 م.ا هکرده یافت

در این کتاب بسیار است که معلوم نیست نویسندگان » وجدت، وجدت«از این قبیل 
 ؟!.اند بودهو جاعلین آنها چه کسانی 

مـزار  «بسیاري از زیارتهاي مندرج در این کتاب بدون هیچ سندي، منقول است از کتاب 
و ضعفاسـت   )نگا(غلو کننـد و امثال آنها، واکثر آنها روایت از غالت» مصباح األنوار«و» کبیر

واقفی ملعون و محمـد بـن سـنان غلـو کننـده مشـرك و       » علی بن أبی حمزه بطائنی« چون
و » عمار بن موسـی فطحـی  «و » بکر بن صالح مطعون مشؤوم«و » عبداهللا بن مسعود مذموم«
سـیف بـن    «و » احمد بن هالل غلو کننـده ملعـون  «و » کاذب يیونس بن ظبیان غلو کننده «

» علی بن حسـان کـذاب  « و  »علی بن الحسن فضال فطحی ملعون«و   »عمیره مطعون ملعون
در ذیـل احادیـث مرویـه از آنـان     را ، که شرح حال فضاحت ماالمال هر یک از آنها و... و... 

 دهیم.   وریم، و خوانندگان گرامی را به کتب رجال حواله میآ
تعجب کنید، و گمان کنیـد   و هاست که دنبال نام راویان زیارتنامه» ملعون«شاید از کلمه 

را از کتـب   این ملعـونین  اینک ما دو تن از ها ازجانب نویسندة این رساله است. که این لعنت
 اند. کنیم تا بدانید ایشان ملعون خدا و رسول و امام رجال به شما معرفی می

اویان، احمد بن هالل عبرتائی است کـه شـیخ، او را در رجـال خـود:     یکی از این ر
در باب وصیت به اهل ضالل » تهذیب االحکام«خوانده است و در کتاب » بغدادي غال«

مشهور است که احمـد بـن هـالل     »حمد بن هالل مشهور باللعنة والغلوأأن «فرموده است: 
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» لعن«یعاتی در قتو ؛سکريحضرت امام حسن ع و». و لعن شده است اهل غلو بوده
 ).1/99او صادر فرموده است. (تنقیح المقال،

را بـه   ؛یونس بن ظبیان است که داستان یافتن قبـر امیرالمـؤمنین    از جمله آنها،
روایت کرده است، و زیارتهاي دیگر در بحـار از او روایـت شـده     ؛صادق  همراهی

روى عـن » كـوفي غـال وضـاع الحـديثيـونس بـن ظبيـان  « است. غضائري درباره او می نویسد:
 ».يلتفت إلى حديثه ال ؛ أبي عبداهللا

 و حدیث ساز است و نباید به حدیث او اعتناء کرد.غلو کننده  او - 
لعـن اهللا يـونس بـن ظبيـان ألـف لعنـة، تتبعهـا ألـف «در باره او فرمـوده اسـت:    ؛رضا و 

أمـا أن يـونس مـع أبـي الخطـاب فـي أشـد  أشهد ما ناداه إال الشـيطان لعنة، كل لعنة تبلغك قعرجهنم،
 ».العذاب مقرونان

لعنت باشـد   رخدا لعنت کند یونس بن ظبیان را هزار لعنت که دنباله هر لعنتی هزا -
(صـدا)  که او را جز شـیطان ندا دهم  میگواهی  را به قعر جهنم برساند، ها تو که آن لعنت

 .1هم قرین اند با را یونس با أبی الخطاب شدیدترین عذابها ،نداده
الكذابون المشهورون: ابوالخطاب ويونس « فضل بن شاذان درکتاب خود گفته است که: 

 ».بن ظبيان ويزيد الصايغ ومحمد بن سنان
أبو الخطاب و یونس بن ظبیان و یزید صـایغ و   :دروغگویان مشهور عبارت اند از -

 .2محمد بن سنان
و بـراي  انـد   آوردهرا ارمغـان  ها  یارتنامهزجمله کسانی هستند که براي ما آن  اینان از

آیت اهللا العظمی آنگونه حجتهاي قوي در خصوص تصرف و تـدبیر امامـان در کـون و    
 اند!!!. همکان پنداشته شد

ها  هاین چنین گفت )گمراهی(غافل از آنکه از چنین اشخاص گمراه و شیاطین مضلین
چنـین   باهللا خـود امامـان مسـتقیماً    که حتی اگر العیاذلرا، شخص مسلمان نباید بپذیرد. ب

ۀ سبحان و آیات محکمـ  يآورند) به دستور خدا البته نمی کلماتی بر زبان آورند (که صد
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ها کفر است و از هـر کـه    را بپذیریم، زیرا این گفته خود امامان نباید آنها ةقرآن و فرمود
 هـم بـذلك لكـان الواجـب أن الواهللا لـو ابتلـوا بنـا و أمرنـا «  ند:ا هباشد، چنانکه خودشان فرمود

 ».يقبلوه
ما، آزمایش و مبتلی شده بودند و مـا ایشـان را    ۀبه خدا سوگند اگر اینان به وسیل -

که اینگونه مطالب را از ما بپذیرند بر آنها واجب بود که آن مطالـب را از مـا    کنیم میامر 
 .1نپذیرند! (فرمایش حضرت صادق)

ی کـه آن بزرگـواران، آنقـدر تأکیـد و اصـرار      پس مطلب چگونه خواهد بود، درحال
، انـد  کردهکه این کفریات از کسی پذیرفته نشود و گویندگان آنها را لعن ونفرین اند  کرده

 خواهد آمد إن شاء اهللا تعالی.اي  پارهو  از آنها قبال گذشت،اي  پارهچنانچه 
ن فـراوان  یکی از کتبی که در موضوع زیارت نوشته شده ودر آن مطالب خالف قـرآ 

قمی است که مشهور و » جعفر بن محمد بن قولویه« :تألیف» کامل الزیارات«است کتاب 
 مقبول قرار گرفته اند.

در این کتاب مطالبی است که هر گز مسـلمان معتقـد بـه خـداي سـبحان و محـیط       
آنها را بپذیرد. ما به یکی دو نمونه از تواند  مینزمین و آسمان  برکون ومکان و مهیمن بر

 : کنیم میآن در اینجا اکتفاء 

که  ت) از یونس از صفوان مال حدیثی اس113(چاپ جدید، ص  هدرکامل الزیار -1
بـه مـن فرمـود: دلـت      به حیره تشریف آورد، ؛هنگامی که حضرت صادق« او گفته:

زیارت می کنی، فدایت شـوم؟  سر قبر حسین حاضر شوي؟ گفتم: تو او را  ربخواهد  می
هـر شـب جمعـه بـا مالئکـه و       فرمود: چگونه او را زیارت نکنم درحـالی کـه خـدا در   
نبیاء اسـت و مـا   اکه افضل  صپیغمبران و اوصیاء به سوي او هبوط می کنند، و محمد

پـس در هـر جمعـه او را     ،دایت شـوم فکه افضل اوصیاء هستیم نیز. پس صفوان گفت: 

                                           
 .196رجال کشی /ص -1
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؟ فرمـود: آري، اي صـفوان مـالزم ایـن     مزیارت پروردگار کرده باش زیارت کنم تا درك
 .!!!»براي تو نوشته شود ؛معنی باش با زیارت قبر حسین 

اند که یکی از آنها یونس اسـت کـه شـرح     ل و غالتیهر چند روات این حدیث مجاه
 در این کفریات از قلم عالمی باقی مانـده اسـت کـه     حال او قبال گذشت، اما به هر صورت،

م مانده اسـت  ک. در این حدیث است! ، و ناچار در عامه مورد قبول!محیط شیعه محترم است
 شود!!. ردا به زیارت مشرف می که نعوذ باهللا، بگوید خدا با عباء و

داند عالوه بـر کفـر    شعوري داشته باشد مى (کمترین)اینها مطالبی است که هر کس ادنی
دهد که کسانی با  أت می است که گستاخی و جرهیناکثر مردم است و هم بودن موجب غرور

اي هـم بـه    کننـد و شـاید مصـافحه    یک زیارت مثال شب جمعه که در آن با خدا مالقات مى
عمل بیاید!!، و با انبیاء نیز، آنگاه چنین کسی دیگر عزیز خداست و هر چـه کـرد امیـد عفـو     

طمع شفاعت و ثواب زیـارت  دارد، چنانکه معلوم و مشهود است که غالب فساق و فجار به 
 و ملحـدان هـم   )پرسـتان (مـاده  شوند که حتـی مادیون  و به غرور شیطان مرتکب اعمالی می

 شوند. شوند یا کمتر می نمی مرتکب این اعمال

چنـین روایتـی آورده    ؛از صادق  22و  21به بعد باب  67هم در صفحه  باز -2
وحسـین در دامـن آن   بـود  ‘در منـزل فاطمـه    صهنگامی که رسـول خـدا  «است: 

نگاه فرمود: اي فاطمه اي دختـر  آ  حضرت بود، ناگهان به گریه در آمد و به سجده افتاد،
در همـین سـاعت بـر مـن      در این خانه و ی(بلندمرتبه)علأمحمد، همانا که خداي علی 

نمایان شد در نیکوترین صورت و بهتـرین هیئـت!!! ، پـس گفـت: اي محمـد آیـا او را       
م و میوه دلـم و  ا هگفتم: اي پروردگار من، او روشنی چشم من و ریحانداري؟  دوست می

 ؛حسـین  پرده مابین چشم من است، پس در حالی که خدا دسـت خـود را بـر سـر    
 ».فرمود: اي محمد مبارك باد این مولود و برکات من بر او باد  گذاشه بود،

مـذهب بلکـه   بـا  از این قبیل احادیث درکتب شعیه بسیار است، بـا اینکـه مخـالف    
مخالف با ضروریات اسالم است، با اینکه عمل زیـارت چنانکـه گفتـیم درکتـاب خـدا      

و مسـلمین    از آن اثـري نیسـت،   صعملی مأمور به نبوده و در سنت صحیح رسول اهللا
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صدر اول هیچگونه عنایتی به این قبیل امور نداشته مثال هیچ شنیده نشده اسـت کـه در   
صـلحاء بـه   وبراي زیـارت امـوات أعـم از شـهداء      هیچ مسلمانی صزمان رسول خدا

او بـه قصـد    مسلمانی بـه زیـارت قبـر    صمشهدي مسافرت کند یا بعد از رسول خدا
 زیارت بیاید یا قبري از شهیدي و یا صالحی تعمیر شود، بلکه ضد آن توصیه شده است.

ل فرزنـد رسـو   ؛و قبـر ابـراهیم    1حتی قبر بزرگانی مانند حمزه سیدالشهداء متـروك 
حضرت فوت نمود طبق روایات وارده در تهذیب پـس   که در زمان حیات آن صخدا

مجهول و  صدختر رسول خدا‘و قبر فاطمه  گشت نامعلوم ، قبرشاز یکی دوسال
ناپیدا بود و مدتها مورد توجه و محل اجتماع نبوده اسـت. چـرا؟    ؛قبر امیر المؤمنین

بـه خیـال و سـلیقه     ،علتهایی بدون دلیل و سنداینها از گرچه فلسفه بافان براي هر کدام 
را در  صند!! اما حقیقت آن است که آن بزرگواران نیـز دعـاي رسـول خـدا    ا هخود بافت

 قـرار مـده  خدایا قبر مرا بتی « (اللهم التجعل قبري وثناً يُعبد): هنگام وفات شنیده بودند که
 یشان نیز شود.و عالقه داشتند که آن دعا مشمول قبور ا». که پرستیده شود

و بیست و چهار هزار پیامبر که خداونـد فرسـتاده اسـت     به راستی چرا بیش از صد
قدر ثواب دارد چرا از قبور انبیاء  فقط قبر سه نفر از آنان معلوم است؟ اگر زیارت قبر آن

                                           
و صحابه بزرگوار نه تنها قبر هیچ یـک از   ص قابل بسی دقت و تأمل است که در زمان رسول خدا -1

عـالوه بـر آن    اولیاء و بزرگان و شهداء اسالم تعمیر نشد بلکـه همچنـان متـروك و مهجـور مانـد،      
) و تفسیر علی 289(ص » مغازي و اقدي«چنانکه از کتب سیر و اخبار معتبر به دست می آید چون 

در  صخـدا  چاپ سربی) رسـول   ، 642 /6چاپ قدیم ) و بحار االنوار (112بن ابراهیم قمی (ص
 = مورد دفن حمزه سیدالشهداء عموي بزرگوار خود که سـید و سـاالر شـهیدان راه خـدا در غـزوه     

احد بود، فرمود: (لوال أن یحزن ذلک نسائنا لترکناه للعافۀ یعنی السباع و الطیور حتـى یحشـر یـوم    =
جنـازه   که زنان ما ناراحت و محـزون مـی شـوند،    اگر نه این بود «) القیامۀ من بطون السباع و الطیر

حمزه را می گذاشتیم تا درندگان و مرغان بخورند تـا در روز قیامـت حمـزه از شـکم درنـدگان و      
می خواهد جنازه حمزه از شکم درندگان محشور شود  ص . آري رسول خدا»مرغان محشور شود!

 ح سیمین می سازند!!.اما مرده پرستان براي امثال آن بزرگوار گنبدزرین و ضری
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لیـاس  کمتر از امامزاده داوود است؟ و یا حضرت ا ؛اثري نیست؟ آیا حضرت داوود 
 ه علی عباس؟!!.از امامزادکمتر 

مخـالف یکـدیگر اسـت مـثال      زیارت جمع شده است غالبـاً  ةاحادیثی هم که دربار
اسـت   صرسـول اهللا  بـا  حـج  زیارت حضرت سیدالشهداء معـادل بـا نـود    ،درحدیثی

بعد از نزول آیه حج بیش از یک حج انجام نداده است) و  ص(درحالی که رسول خدا
 !!؟آمده است تا دو میلیون حجحج  از نود تردر بعضی احادیث خیلی بیش

منقول است کـه گفـت بـه صـادق     » حنان بن سدیر«روایتی از » قرب االسناد«اما در 
فإنه بلغنا عن بعضـكم أنـه قـال تعـدل حجـة  ؛ ما تقول في زيارة الحسين«عرض کردم:  ؛

ما أصعب هذا الحديث ما تعـدل هـذا كلـه ولكـن زوروه فإنـه سـيد شـباب : ؛ وعمرة؟ قال: فقال
 ».هل الجنة وشبيه يحيى بن زكرياأ

  خالصه حدیث آن است که:
چـه   ؛عرض کـردم در زیـارت حسـین    ؛به حضرت صادق گوید میحنان  -

شما اهل بیت به ما رسیده است که زیارت آن حضرت  ی ازهمانا که از بعض ؟فرمایی می
و معادل یک حج وعمره است!! حضرت فرمود: این حدیث خیلی مشـکل اسـت، خیـر    

لکن شما او را زیارت کنید زیرا او سـید شـهیدان و سـید      زیارت او آنقدر نیست، ثواب
 جوانان بهشت و شبیه یحیی بن زکریا است.

آنقـدر فضـیلت در    †یکی از مشکالت این احادیث آن است که با اینکه از ائمـه 
اقدامی به ایـن عمـل کـه آنهمـه      †ما از طرف خود اماماناوارد شده †زیارت ائمه

مثال در روایـات وارد شـده کـه از      صورت نگرفته است! ند،ا هراي آن قائل شدفضیلت ب
معادل بـا هـزار حـج اسـت؟      ، که آیاپرسیده شد ؛ در مورد زیارت رضا ؛جواد 

 هـم  هـزار برابـر  از حضرت فرمود: معادل با هزارهزار (یک میلیون) حج است!!!، یعنـی  
آن را حتی براي یک  ؛خود جوادخوب عملی که آنقدر ثواب دارد، چرا  ،باالتر است

بار انجام نداد تا حجتی قوي باشد بر آن حدیث یا به خوبی این عمل؟ زیـرا آن جنـاب   
که در این باره عذري نداشت، و زمانش هم زمان تقیه نبود و قدرت مـالی هـم بـر ایـن     
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و محترم بـود، و مـأمون    عزیزعمل داشت، زیرا داماد خلیفه وقت (مأمون) و در قصر او 
آمد، به عالوه حق پدري که رضـا   هم که به شیعیان متمایل بود و از این عمل بدش نمی

جانب آن  نمود که با این همه فضیلت یک زیارت، اقال ازداشت واجب می إبر جواد
با   نرفته است، ؛به زیارت امیرالمؤمنین ؛جواد همچنین صورت گیرد و  حضرت،

اینکه قریب هیجده سال در قرب جوار آن حضرت یعنی در بغداد بـوده اسـت. و چـون    
را هارون الرشید پیدا کرده و تعمیر نمود، قطعا هم هارون  ؛که قبر امیرالمؤمنیندانیم  می

 ؛شدند که این قبه و بارگاهی کـه بـه نـام امیرالمـؤمنین     و هم مأمون بسیار خوشحال می
قـرار گیـرد.     حضرت هستند، مردم مخصوصا امامانی که از فرزندان آناند مورد توجه  ساخته

انـد، بـا آنهمـه     هیچکدام این مزار را زیارت نکـرده   تا آخرین امام، ؛ما متأسفانه از کاظما
 دهند. فضیلت که براي این عمل ازجانب ایشان نقل شده، یعنی به آن بزرگواران نسبت می

 ت و توجه طالبان حقیقت قرار گیرد؟ آیا اینها مطالبی نیست که مورد دق
بـر ایـن اعمـال     †ائمـه  و صآیا حجتی از کتاب خدا و سنت عملی رسـول اهللا 

 ،کـه از طـرف خـدا و رسـول او    شـود   میاعمالی  فی که صرقاوقا هست؟!. آیا اموال و
همـه   دستوري در آن باب نرسیده است، مـورد مؤاخـذه قـرار نخواهـد گرفـت؟  بـا آن      

 این زیارتنامه هاهست؟.کفریاتی که در 
یافت و اقوالی که از یک مشت کذاب توان  نمیآیا اعمالی که سند صحیحی براي آن 

صادر شده، آنقدر قوي است که بایـد آن را بـر خـالف      غلو کننده و شرحی که گذشت،
 به کار برد؟!!. ،آن تقرآن و بر ضد تعلیما

هر عاقلی از خود و از هر کس که به جواب صـحیح آن  باید اینها سؤاالتی است که 
پرسد آیا امر آخرت آنقدر سرسري و غیر قابل اعتناء است که بـه هرچیـزي   بقادر باشد، 

 اعتماد کرد؟.توان  می
ي تصـور  ا هشما اگر یک اسکناس بیست ریالی داشته باشید کـه در آن انـدك خدشـ   

که آن را به بازار بـرده و در  کنید  ینمکنید بدون رسیدگی و تحقیق به درستی آن جرأت 
مقابل آن چیزي خریداري کنید، پس چگونه یک مشت موهومات وخرافات را به عنوان 
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براي روز سخت  الینفع مال والبنون، ذخیره می کنید و اصال در صدد   توشۀ روز قیامت،
 تحقیق و تکذیب وتصدیق آن نیستید؟!!!. واقعا عجیب است!.

درسـت   یق خود و جمیع مسلمین را در هدایت به راه راسـت و از خداي متعال توف
 مسألت می کنم.

 محمد وآله الطاهرين. ىاهللا عل ىإنه قريب مجيب وصل

 
 حیدر علی قلمداران

 از خواننده التماس دعا دارم.



 

 



 

 

 تعمیر قبور در اسالم!

انگیز  ي به وضع اسفا هاشار» وظیفه«در روزنامه » علـل انحطـاط مسـلمين«در ضمن مقالۀ 
اغلب موقوفات ایـران صـرف    موقوفات نموده بودیم که در نتیجۀ جهل و نادانی واقفین،

که البته مطلوب شـرع نیسـت و   شود  میقاري امامزادگان خیالی  بقعه و بارگاه و خادم و
 ر نتیجه موجب ویرانی آب و ملک و خرابی مملکت و بیکاري و گرسنگی مردم است.د

الع از تـاریخ صـدر اسـالم    طکسانی از آن مقاله انتقاد کردند که شاید به سبب عدم ا
به اینکه یکـی از   چندان مستحق مالمت نباشند. ولی نظر ومبادي دین و اصول شریعت،

 137مندرجۀ خـود در شـماره    ۀاست. در مقالکه به فضل و دانش مشهور » قم«معممین 
بعد از تهمت ها و دشنام ها به حدیثی استناد کرده است کـه در آن بـه   » وظیفه«روزنامۀ 

تعمیر قبور تشویق و ترغیب شده و چون وي ادعا کرده اسـت کـه احادیـث و روایـات     
یـن نکتـه کـه در    ا به بسیاري از زبان پاك ائمه معصومین دربارة آنها رسیده!! لذا با تذکر

باب تعمیر قبور بدبختانه یا خوشبختانه در تمام کتب شیعه بیش از یک حدیث نیست و 
بر آن بر عهدة مدعی است، حدیث مذکور را از نظر خوانندگان مـی   تراثبات وجود زیاد

قضـاوت را بـه    ه قـرار داده و عگذرانیم و آن را به لحاظ سند و متن مورد تحقیق و مطال
 و من اهللا التوفیق. می گذاریم. عقل و انصاف واارباب فضل و 

شویم که ساختن بقعه و پـرداختن دخمـه و    قبل از ورود به بحث الزم است یادآور
افی و باطلۀ قبل از اسالم بوده و صـفحات  رپرستش اموات یکی از آداب و سنن ادیان خ

و بارگـاه  تاریخ بدان مشحون است مخصوصا ایران که دخمه براي امـوات و بنـاي قبـه    
سنت ایرانیـان اسـت کـه از جملـه قبـر       عادت و از بزرگان وهان و شاهزادگان ابراي ش

 و» چه ایش پیش«کشف کرده و قبر » واندنبرگ«که » گوردختر«اول معروف به » کورش«
مکشوف شـد و طبـق تحقیـق    » هرسفلد«که توسط » ارگادسپا«درآرمگاه » راه دختر«قبر 

-5275اها به قرن هفتم قبـل از مـیالد میرسـد و در شـمارة     شناسان تاریخ این بن باستان
 روزنامۀ کیهان شرح داده شده.  9/11/39
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هنوز قبر کورش کبیر در مشهد مرغاب و قبر داریوش اول در نقش رسـتم و تخـت   
اهرام فراعنۀ مصر و وادي مقابر الملوك در ساحل غربی نیـل و   مادر سلیمان در ایران و

که مقبرة سالطین جبار و خدایان ستمکار مصر است (طبق گزارش » چچوت«جانیشینان 
و کند  می) در آن سرزمین خودنمایی 1339بهمن  3به نقل از روز نامۀ کیهان » واندنبرك«

رن بر آنها می گـذرد و همـه روزه   قریب پنجاه ق» ویل دورانت«به تحقیق مورخین مانند 
گوري یا بقعه و بارگاه و مرقـد و   رهاي ایران و مص شناسان در سرزمین به وسیلۀ باستان

چنانکه همین سال جاري قبر (کوري دختر) در بـین   آید مىضریحی از زیر خاك بیرون 
سـور  تشکده که عینا شبیه به قبر کورش کبیر بـود توسـط پرف  آکازرون و برازجان و پنج 

 کشف شد. ،بلژیکی» واندنبرك«
 صنه در زمان رسـول اکـرم  کند  میحکایت  ،اما در اسالم چنانکه تاریخ نورانی آن

بارگاه و  ونه در زمان خلفاي راشدین و نه در زمان مسلمین صدر اول از ساختن گنبد و
بـا  تعیین خادم و قاري براي قبر هیچ یک از اولیاء و بزرگان سابقه اي در دست نیسـت.  

 هقبـر حمـز  ‘ و فاطمـۀ زهـرا  رفـت   مـی به زیارت شهداء احد  صاینکه رسول خدا
و در بـرد   مىرا زیارت می کرد و امیرالمؤمنین به زیارت قبور تشریف  ؛سیدالشهداء

زمان حضرتش صدها و هزارها از بزرگان صـحابۀ رسـول خـدا و یـاران و شـیعیان آن      
کـدام نـه    رگ از دنیـا رفتنـد ولـی هـیچ    بزرگوار یا در میدان جنگ شهید و یا در بستر م

قبرشان تعمیر شد و نه قبه و بارگاهی داشتند و همچنین سایرین، تاوقتی که کشـورهاي  
پذیرفتند و بعد را مسلمانی  ،ایران و مصر و روم و امثال اینان با مجاهدت سربازان اسالم

مقامـاتی احـراز    کشورهاي نام برده در دربـار خلفـاء   ة دباز یکی دو قرن کم کم افراد ز
سنت مذاهب خود را به وسایل مرموزي وارد دین  کردند، آنگاه دأب و عادت و آداب و

را بـه عنـاوین    یتاسالم کردند ومخصوصا ایرانیان که تا توانستند آداب وسـنن مجوسـ  
. و آداب دفـن امـوات   !مختلف داخل دین اسالم کردند که عید نوروز از آن جمله است

ه مراسم مجوسیت و از آن جمله ساختن بقعه و دخمه و روشـن کـردن   ما، اکثرا آلوده ب
از این قبیـل اسـت کـه بـراي تحقیـق ایـن         شمع و چراغ و خیر حلوا و میوه بر سر قبر،
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و » مشـرق زمـین گـاهوارة تمـدن    «و » سـیرتمدن و تطـور ملـل   «مطالب باید به کتابهاي 
تألیفـات از محقیقـین داخلـی و    و آغاز تمدن بشر و صـدها ماننـد ایـن    » میراث اسالم«

 خارجی، رجوع کرد.
  اینک بپردازیم به حدیثی که مورد استناد طرفداران تعمیر قبور امام زادگان است:

تمام کتب معتبر شیعه یک حدیث با اندك اختالفی در عبارت در موضوع تعمیـر   در
 :ند، متن حدیث چنین استا هقبور آورد

محمد بن احمد بن داوود و او از محمد بن علی در تهذیب طوسی به اسناد خود از 
بـی  أحول و او از محمد بـن  بن فضل و او از حسین بن محمد فرزدق و او از موسی األ

بن زیـد از أبـو عـامر واعـظ اهـل       هالسري و او از عبداهللا بن محمد البلوي و او از عمار
اب اسـت  گفتم چه ثـو  آمدم خدمت حضرت صادق و :که او گفتکند  میحجاز روایت 

و تربت (مزار ) او را تعمیر  ) کسی را که زیارت کند قبر او را (یعنی قبر امیر المؤمنین را
نماید؟ حضرت فرمود: یا أبا عمار حدیث کرد مرا پدرم از جدش حسین بـن علـی کـه    

به امیرالمؤمنین چنین و چنان فرمود تا میرسد به این جمله که مـورد اسـتناد    صپیغمبر
 ».عّمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس! ياعلي!من« :است

و شد و اقامت نماید همچنـان   مدآهر کس قبور شما را تعمیر کند و به آن  !علیاي 
 ».است که سلیمان بن داوود را بر بناي بیت المقدس کمک و یاري کرده باشد!

اس علم درایه و رجال کـه مقبـول آقایـان    اسناد این حدیث را بر اس اینجا اوالً ما در
 است مورد دقت قرار می دهیم و سپس می پردازیم به مضمون آن:

عبـداهللا بـن   «ابن طاوس و تهذیب طوسی » فرحۀ الغري«در طریق اول آن در کتاب 
 است.آمده » محمد البلوي

 ند:ا هن مرد را چنین توصیف نمودیکتب رجال ا در
ایـن بـدبخت هـم حـدیثش      ،إنـه ضـعيف مطعـون عليـه: خالصه می نویسـد  در طوسی

 ضعیف است و هم خودش مطعون است.
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عبـداهللا بـن « در رجـال غضـایري گفتـه شـده:     رجال نجاشی هم او را ضعیف میشمارد و
 ».يعبأ به محمد عمر بن محفوظ البلوي أبو محمد كذاب وضاع للحديث ال يلتفت إلى حديثه وال

ر دروغگو وبسـیار حـدیث سـاز بـوده بـه حـدیث او       : عبداهللا البلوي بسیافرماید می
 و نباید بدان اعتناء نمود.شود  مین (توجهی)التفاتی

چنانکـه در   ،کنـد  مـى نقل حاال ببینید این شخص خیلی محترم!! از چه کسی حدیث 
بن  ة. اینک جناب عمارکند مىبن زید روایت  ةاسناد حدیث مالحظه فرمودید او از عمار

 زید را بشناسید!!
  عمارة بن زيد الخوالني الهمداني ال يعرف من أمره غير هذا.رجال نجاشی می نویسد: 

که این شخص وجود داشته یـا نـه    تیعنی از آقاي عمارة بن زید چیزي معلوم نیس
 ! یز همین اسم بی مسمج

ذكر الحسين بـن عبيـداهللا أنـه سـمع بعـض أصـحابنا يقـول سـئل «: گوید میرجال ممقانی هم 
ن محمد البلوي عن عمارة بن زيد هذا الذي حدثك؟ فقال: رجل نزل مـن السـماء حـدثني عبداهللا ب
 ».ثم عرج

 از آقاي عبداهللا بن محمد البلوي خوشنام بسیار راستگو!!  یعنی،
حدیث گفتـه  را و پرسیدند که این عمارة بن زیدي که ت ،گذشت در باالکه شرحش 
شـد مـرا حـدیث گفتـه آنگـاه       ! گفت مردي است که از آسـمان نـازل  ؟چه کسی است

 .فرمود!! (باال رفت)عروج
در رجال غضائري هم از این آقاي عمارة بن زید این تعریـف و توصـیف شـایان را    

أصـحابنا يقولـون إنـه اسـم لـيس تحتـه أحـد و كـل مايرويـه كـذب والكـذب بـين فـي وجـه « می بینیم:
 ».حديثه

که عمارة بن زید اسمی است بی مسـما کـه    :یعنی اصحاب ما (یعنی شیعه) میگویند
دروغ اسـت و اساسـا دروغ از   کنـد   مـی تحت این نام احدي نیست و هر چه را روایت 

 ریخت و روي حدیثش آشکار است!!.
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رجال أبوداوود می نویسد: ضعیف است و اسمی است بدون مسـمی و در خالصـۀ   
 .الرجال عالمه هم او را بدین صفات ممتاز می ستاید!!

 اند.» تهذیب«کتاب ها رجال این حدیث، در این
ابن طاووس روایت همین حدیث را از شـیخ  » فرحۀ الغري«اینک رجال آن از کتاب 

مفید از محمد بن احمد بن داود عن اسحق بن محمد عن احمد بن زکریا بن طهمان عن 
الحسن بن عبداهللا بن المغیـرة عـن علـی بـن حسـان عـن عمـه عبـدالرحمن عـن ابـی           

 آورده است. ؛عبداهللا
خالصـة الرجـال هست که در کتب رجال مثـل  » اسحق بن محمد«در سند این حدیث 

اسـحق بـن « او را چنین معرفی میکننـد:  وجامع الرواة اردبيلي ورجال طه ورجال غضـائري ةعالم
 ».يلتفت إليه محمد بن أحمد أنه كان فاسد المذهب كذابا في الروية وضاعا للحديث ال

سد المذهب و در روایت بسیار دروغگو و جاعل حدیث بـوده کـه بـه او    اسحاق فا
 ».شود میتوجه ن

 اینک این بزرگوار!. است.» احمد بن زکریا«یکی دیگر از رجال آن 
احمد بن « ،»بن زکریا القمی من الکذابین المشهورین احمد« رجال عالمه می نویسد:

 ».زکریا قمی از دروغگویان مشهور است
اینک آقاي حسن بن عبداهللا کند  میروایت » حسن بن عبداهللا«زکریا از  بن این احمد

 اسیم!:نرا بش
 » حسن بن عبداهللا القمي يرمى بالغلو« خالصۀ الرجال می نویسد:

 وي متهم به غلو و شرك است. یعنی
حاال بـرویم سـراغ آقـاي علـی بـن       ،کند مىروایت » علی بن حسان«این بدبخت از 

قـال محمـد بـن مسـعود سـألت علـي بـن الحسـن الفضـال عـن « ویسـد: حسان: رجال کشی می ن
علي بن حسان قـال:عن أيهمـا سـألت؟ أمـا الواسـطي فهـو ثقـة و أمـا الـذي عنـدنا يشـير أنـه علـي بـن 
حســـان الهاشـــمي يـــروي عـــن عمـــه عبـــدالرحمن بـــن كثيـــر فهـــو كـــذاب وهـــو واقفـــي أيضـــا لـــم يـــدرك 

 ».؛اباالحسن موسى
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لی بن حسان هاشمی که از عمـویش عبـدالرحمن   مضمون کالم فوق این است که ع
اینکه بسیار دروغگو بوده واقفی مذهب هـم   گذشته ازکند  میبن کثیر حدیث را روایت 
 .! گل بود به سبزه نیز آراسته شد!هم درك نکرده استبوده و امام موسی کاظم را 

عبـدالرحمن علـي بـن حسـان الهاشـمي يـروي عـن عمـه «خالصۀ الرجال حلی مـی نویسـد:   
 ».غال ضعيف رأيت له كتابا سّماه كتاب التفسير ال يتعلق من االسالم بسبب واليروي إال عن عمه

 ياین شخص هم غلوکننده است و هم ضعیف و تفسـیر شود  میاز این کالم معلوم 
 :فرمایـد  مـی که نوشته اصال ارتباطی و تعلقی به اسالم ندارد یعنی کفریـات اسـت. بعـد    

بسیار ضعیف اسـت. برخـی از    .»كره بعض أصحابنا في الغالة فاسد االعتقادضعيف جدًا، ذ «
 ».اند فاسد العقیده آورده) گان(غلوکننداصحاب ما او را در شمار غالیان

این آقاي علی بن حسان را هم شناختیم. اینک برویم سراغ عمویش عبدالرحمن بن 
 .کند مىکثیر که این علی بن حسان از او روایت 

عبـدالرحمن بـن كثيـر الهاشـمي « می نویسـد:  175شی چاپ جدید تهران ص رجال نجا
وي ضعیف بوده و اصحاب  ».كان ضعيفًا غمز أصحابنا عليه وقالوا كان يضـع األحاديـث،  مولى

آري هنرش ». استکرده  میکه او حدیث جعل اند  گفتهند و ا هما (شیعیان) بر او طعنه زد
 وضع احادیث بوده!

 .این بیچاره هیچ نیست! »يءليس بش«: که کند مىاضافه  »خالصة الرجال«
و بدبختانـه درکتـب رجـال از ایـن     کننـد   مىتمام اینها از ابو عامر واعظ حجاز نقل 

واعظ حجاز نام و نشانی نیست!! هرچند اگر آقاي أبوعامر از مشاهیر عباد و زهاد و فـی  
دیم، سند این حـدیث هـیچ   ردیف امام جعفر صادق هم بود با آن رجال که دی المثل هم

بـا ایـن   ازرشی نداشت و آن حدیث را از دروغ و جعل بودن خارج نمی سـاخت ولـی   
 خود این آقاي واعظ اهل حجاز هم معلوم نیست چه کسی بوده؟! حال

از برکت این یک حدیث این آقایان خیلی راستگو؟! بوده که کشورهاي اسـالمی   هبل
اسـت کـه    و روسـتایی  ده است و دروغ است و کمترمملو از گنبد و بارگاه امامزادگان ر

ســنت ایرانــی و آداب مجوســی آنهــا را  بــهیــک یــا چنــد امــامزاده نداشــته باشــد کــه 
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جعفر! (امامزاده)حمزه! شـاهزاده (امامزاده)هـم میگوینـد مـثال شـاهزاده     (امامزاده)شاهزاده
! کـه  )پرسـت ده (امامزازیرا ایرانیان شاه پرست ،احمد! وقس علی ذلک(امامزاده)شاهزاده

حـاال   اند بودهقبل از اسالم صدها از این شاهزاده ها داشتند که داراي دخمه ها و گنبدها 
نمی توانند بدون شاهزاده باشند و بیش از ربع آب و خاك زراعـی سـرزمین و خانـه و    
دکاکین آن وقف این امامزاده هاست و شما می توانید از قیاس خسارت همین یک عمل 

ه ونفـرت  مشـو  اقالنن صورت می گیرد و صورت نورانی آن را در نـزد عـ  که به نام دی
وخوشبختانه دیـن از  شود  میخسارت سایر اعمالی را که به نام دین انجام کند  میانگیز 

 آن بی خبر بلکه بیزار است، به دست آورید.

 پردازیم:ث میاینک به مضمون این حدی

پرسـد   مـی  ؛بـوده! از صـادق   أبوعامر واعظ اهل حجاز که معلوم نشد چه کسی
 صتعمیر کند چه ثوابی دارد وحضرت از قـول پیغمبـر   کسی که تربت امیرالمؤمنین را

که به امیر المؤمنین فرمود: یا علی کسی که قبور شما را تعمیر کند مثل کسـی   :فرماید می
 .!!!بناي بیت المقدس کمک کرده است است که به سلیمان بن داوود در

ظر از آن رجال بسیار معتبرش!! از چند نظـر مخـدوش و غیـر    ن این مضمون صرف
 .از بیخ دروغ است!!رساند  میقابل اعتناء و همانطور که سندش هم 

آن  ائمه رسـیده و بعـداً   : تعمیر قبور چنانکه در احادیث صحیحه که از پیغمبر واوالً
 ،سـی از امـام  احادیث راخواهیم آورد، عمل مشروعی نبوده که براي آن ثوابی باشد تـا ک 

 .بپرسید!را ثواب آن 

در : قبر امیرالمؤمنین در زمان حضرت صادق معلوم و روشن نبـوده کـه کسـی    ثانیاً
 آید تا بخواهد بداند ثوابش چیست؟ صدد تعمیر آن بر

مطابق تواریخ معتبر قبر امیرالمؤمنین در زمان هارون الرشید با قرائنی کشف شد کـه  
چیزي که معلوم نیست پرسـش از تعمیـر آن بسـیار     خیلی بعد از حضرت صادق بود و

که گاهی حضرت صادق بـه  شود  میبعید بلکه غیر عاقالنه است و اگر در احادیث دیده 
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مشـرف  شـد   مـی نجف تشریف برده و به آن نقاطی که قبر امیر المـؤمنین احتمـال داده   
 سـت، ه به قدري گم ونامعلوم است که کسـی نمـی توانسـت بدانـد قبـر در کجا     شد می

کجاسـت؟ حضـرت    کـه قبـر در  شـد   میپرسیده  ؛چنانکه اگر گاهی از خود صادق 
مثال در حدیث عـامر کـه     ،شد میکه نقطۀ مشخصی تعین ن فرمود میعالمات و اشاراتی 

فدایت شـوم مـردم مـی     »جعلت فداك إن الناس يزعمون أن اميرالمـؤمنين دفـن بالرحبـة«:گفت
حضـرت فرمـود: نـه قبـر او در رحبـه      ». مدفون اسـت رحبه  پندارند که امیرالمؤمنین در

لمـا مـات احتملـه الحسـن فـأتي بـه ظهـرا «پس کجاست؟ حضرت فرمود:  دنیست، عرض کر
وقتـی کـه    »الكوفة قريبا مـن النجـف يسـره عـن الغـري يمنـه عـن الحيـوة فدفنـه بـين ذكـوات أبـيض

کوفـه نزدیـک    دنیا رفت حضرت امام حسن او را برداشت و آورد پشت ازامیرالمؤمنین 
آن حضرت را در بین ریگهـاي سـفیدي    دست راست حیره و نجف دست چپ غري و

هـائی قبـر کسـی     هو معلوم است با چنین نشان». (که آنها را در نجف میگویند) دفن کرد
 .شود میمعلوم ن

:  ثواب تعمیر قبر را معلق به مجهول کرده زیرا بنـاي بیـت المقـدس در اسـالم     ثالثاً
ن شود، و بتـوان اعمـالی را بـا آن مقایسـه     یبه نیست که براي آن ثوابی تعی عملی مأمور

چند رکعت یا چندین حج یا چند جهاد  اگفت ثواب فالن عمل برابر بتوان  مینمود مثال 
موجب  انجام آنهازیرا اینها در شرع اعمالی مأمور به هستند که  است نماز و از این قبیل

س آن هم در زمان سلیمان بن داوود چه عملـی اسـت   ثواب است. ولی بناي بیت المقد
 که مقیاس اعمال حسنۀ دیگر شود؟!

دیـوان و   : اعانت به سلیمان بن داوود در بناي بیت المقدس به نص قـرآن کـار  رابعاً

 ﴿بـوده اسـت:    جنیان                        

                          ﴾N ]:13 سـبأ[. 
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هـایی چنـان حـوض و     هها و کاس برایش (سلیمان) قصرها و مجسمه )جنیان(و از «
 »ساختند دیگهاي ثابت چنانکه میخواست می

جلـد   (چاپ جدیـد تهـران،  » البیان مجمع«ذیل همین آیۀ شریفه درکتاب  طوسی در
یعنی ازجمله چیزهاي که » کان مما عملوه بناء بیت المقدس«) مینویسد: 382هشتم، ص 

ساختند بیت المقدس بـود، آنگـاه مطلـب را بـدین      ؛شیاطین براي حضرت سلیمان
توفـاه اهللا (داوود) واسـتخلف سـليمان فأحـب إتمـام بيـت المقـدس فجمـع «: کند مىعبارت دنبال 

چـون خـدا جـان داوود را گرفـت سـلیمان       :یعنی» لجن والشياطين وقسـم علـيهم األعمـالا
جانشین او گشت و خواست بیت المقدس را به اتمام رساند لذا جن و شیاطین را جمع 

ي بـه کـار   ا هنمود وکارهاي بیت المقـدس را در میـان آنهـا تقسـیم کـرد کـه هـر طائفـ        
جالب اینکـه قـرآن همـین     ودهد  میشرح  ي راا همخصوصی بپردازد. سپس کار هر دست

  ﴿ :فرمایـد  میعذاب مهین می خواند و  را سساختن بیت المقد         

          ﴾N ]:14 سـبأ[ . 
) شـرح  354و  353(چاپ علمی تهـران، جلـد هفـتم، ص    » هج الصادقیننم«تفسیر 

چنانکـه گـویی هـیچ    کنـد   مـی ساختمان بیت المقدس را به وسیلۀ جنیان به تفصیل بیان 

ــریفۀ   ــۀ ش ــته و در تفســیر آی ــت نداش ــاي آن دخال   ﴿ انســانی در بن      

  ﴾N@مانده بود در بناي بیت المقدس که متقاضی  کارنویسد: گویند هنوز یکسال می
روح نمود سلیمان کسان خود را وصیت کـرد کـه    ي هآمد طلب ودیع اجل به سلیمان در

نماند و مسـجد  ز از عمل خود با جنتکیه دهید تا  ممرگ مرا فاش نکنید و مرا بر عصای
) نیـز همـین    351-350در بحار االنوار (چاپ کمپانی جلـد پـنجم، ص   به اتمام رسد. و

 مضمون آمده است. 
ي ا هکاري که جنیان متصدي آن بودند چگونه مقایسـ  پس تعمیر مزار امیرالمومنین با

 است؟!. 
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که به آن داناتر  ؛: اگر تعمیر قبر امیرالمؤمنین ثوابی داشته چرا خود صادقخامساً
ـ فرماید می(چنانکه خود آن جناب  بود و قدرت مالی داشته  ه: من ثروتمندترین اهل مدین

هستم. . .) قیام نکرد و اگر گفته شود که نفوذ معنوي نداشت، می بینیم چنین نیست زیرا 
رئیس شرطۀ داوود بن علی حاکم مدینه را  ،آن حضرت در بحبوحۀ قدرت خلفاي جور

یل کشت (چنانکه دررجال کشی عاکه معلی بن خنیس را کشته بود به وسیلۀ پسرش اسم
 متعرض وي نگشت.  هم آمده است) و کسی

خیلی آسانتر بود وخـوف دیگـري هـم در بـین      ،این کار ، ازتعمیر قبر امیر المؤمنین
اوالد او علیهم السالم کار باثوابی بود جـا داشـت کـه     نبود وراستی اگر تعمیر قبر علی و

اسماعیل را تعمیر نموده  سر خود،پحداقل قبر یکی از علویین  ؛خود حضرت صادق
و قبه و بارگاهی براي او بسازد تا هم کار باثوابی را تعلیم شیعیان کـرده باشـد و هـم از    

موجـب فسـاد بـی     وي اسماعیلیه قائـل شـدند و   شهرت زنده بودن اسماعیل که بعد از
هر صـورت یکـی از ائمـۀ معصـومین و یـا مـؤمنین مـی         بهشماري گردیدند، بکاهد و 

 مورد استناد دیگران قرار گیرد. به جا آورد تا بعداً را هیننست این سنت ستوا

میرالمؤمنین و اوالد او سالم اهللا علـیهم اجمعـین   ا: فرض کنیم که تعمیر قبور سادساً
و بارگاه ساختن براي هر امـامزادة خیـالی چـرا؟ مگـر اینکـه       گنبدکار ثوابی باشد دیگر 

سادات و از اوالد امیرالمؤمنین اند مشمول این حدیث بسیار هم  بگوئید چون امامزاده ها
که در این صورت باید گفت براي تمـام سـادات کـه از دنیـا      شوند میراست  شریف! و

بارگـاه   هاست بایـد گنبـد و  ه البته یقین به موجودیتشان بیش از بیشتر امامزاد و روند می
 لکت چگونه خواهد شد؟!درست کرد ولی آیا می دانید درچنین صورت وضع این مم

ائمۀ اطهار اند،  سادات ومنسوب به پیغمبر و قل ثلث مسلمانان ازاچنانکه گفتیم حد
تا سري به تمام ایران و کشورهاي اسـالمی زد و آن   با قبول این معنی باید یک طاق سر

 را قبرستان امامزادگان نامید! هر چند همین االن هم بهتر از قبرستان نیست؟!
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ساد این عمل منحصر به گور امامزادگان نیست، بلکه چنان که مـی بیـنم بـه    : فسابعاً
 نیز سرایت کرده.دانند  میطبقۀ مترف و مسرف که خود را اشراف کشور 

ة االن درهمین شهر قم قبرستانهاي عجیب و غریبی سـاخته شـده کـه الشـۀ گندیـد     
و خـادم و قـاري و    و صاحب مقبرهکنند  مىثروتمندان و دزدان اجتماعی را در آن دفن 

هستند و یک نفر از پولدارهاي گـردن کلفـت تهـران البـد      هم فرش و چراغ و امثال آن
خیلی مجلل در این شهر ساخته که هر بقعه اي را به ثروتمنـدان  رة براي رضاي خدا! مقب

 تهران و شهرستان به سی یا چهل هزار تومان می فروشد.
 و این عمـل مجوسـی را  کنند  مىز آن دفاع حامیان دین ااي  پارهآري این است آنچه 

پندارند و اگر کسی سخن گوید او را به تیر تهمـت و   ن میییکی از ارکان دین خاتم النبی
از خدا شـرم و از پیغمبـر آزرم    دهند و آید آزار می هر گونه صدمه اي که از دستشان بر

 .واز روز قیامت وحشتی ندارند!

 شده وارد قبور تعمیر نهی از در احادیثی که
در باب نهـی از تعمیـر قبـور     †ئمها اینک برویم سراغ احادیثی که از جانب پیغمبر و

آن احادیث شریف را که کتاب خدا و سنت پیغمبر نیز مؤید آنهاست با این  وارد شده و
 حدیث قالبی مقایسه کنیم:

صبغ از ابواب دفن اموات از ا 43باب » وسائل الشیعه«برقی و » محاسن«درکتاب  -1
من جدد قبـراً أو مثـَّل مثـاًال فقـد خـرج « :روایت شده که فرمود ؛بن نباته از امیرالمؤمنین 

 ».عن اإلسالم
شـدن از نـو تعمیـر     (فرسـوده) کسی که قبري را تجدید کنـد(یعنی بعـد از مندرس  

 نماید)یا مجسمه اي بسازد در حقیقت از اسالم خارج شده است.

قـال « فرمود: ؛درکتاب کافی از ابی القداح روایت شده که امام جعفر صادق  -2
تـدع صـورة  المدينة في هـدم القبـور وكسـر الصـور فقـال ال ص بعثني رسول اهللا ؛ أميرالمؤمنين

 ».سويته قبراً إال محوتها وال إال 
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بـراي خرابـی    (فرسـتاد) مرا بـه مدینـه گسـیل داشت    صرسول خدا :فرمود ؛علی -
مگذار مگر اینکـه آن  ي تصویرهیچ  :و فرمود (تصویر و مجسمه)ستانها و شکستن صورتهارگو

 اینکه آن را با زمین مساوي گردانی.مگر  را محو کنی و هیچ قبري را مگذار

بـه او   ؛از ابی الهیاج روایت نموده که امیر المـؤمنین » ذکري«شهید اول در کتاب  -3
 ».ترى قبراً مشرفاً إال سويته وال تمثاالً إال طمستهأبعثني عليه رسول اهللا ال « فرمود:
موریتی میفرستم که پیامبر مرا به چنین مأموریتی فرستاد، هیچ قبـري را  أرا به م تو -

ند) مگذار مگر اینکـه آن را مسـاوي زمـین    ا هکه از زمین بلند شده (یعنی آن را باال آورد
 نکه آن را از بین ببري.ي را مگذار مگر ایا ههیچ تمثال و مجسم گردانی و

 نـد: ا هاز ابواب دفـن آورد  44درکتاب تهذیب شیخ طوسی ووسائل الشیعیه باب  -4
عـن البنـاء علــى القبـر والجلـوس عليـه هــل  ؛عـن علـي بـن جعفــر قـال سـألت أبـا الحســن موسـى«

 .»تطيينه تجصيصه وال الجلوس وال يصلح؟ قال: اليصلح البناء عليه وال
سـؤال کـرد کـه آیـا      ؛از بـرادارم موسـی بـن جعفـر     :میگویندعلی بن جعفر  -

ساختمان روي قبر و نشستن بر روي آن خوب است؟ فرمـود: نـه سـاختمان روي قبـر     
 کاري آن و نه گل مالی نمودن آن. خوب است و نه نشستن بر روي آن، نه گچ

 اجـداد روایت کـرده کـه آن حضـرت از     ؛مجالس شیخ صدوق از صادق در -5
از گچ مالی نمودن قبر و نماز خواندن  صرسول خدا :روایت نمود و گفتبزرگوارش 

 در آن نهی فرمود.

روایـت شـده کـه     ؛ابی عبداهللا صـادق   ازمحاسن برقی از جراح مداینی  در -6
  »كره ذلك ص تصوروا سقوف البيوت فإن رسول اهللا تبنوا على القبور و ال ال« فرمود:
 صخانه ها را نقاشی نکنید براي اینکه رسول خـدا بر قبرها بنا نکنید و سقفهاي  -

 دانست.این عمل را مکروه 

 روایـت شـده کـه فرمـود:     ؛ابواب دفن از صادق 44باب  در وسائل الشعیه، -7
 .»أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه صنهى رسول اهللا«
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بنشینند یا بر اري شود یا روي آن زنهی فرمود که بر قبري نماز گ صرسول خدا  -
 آن ساختمانی بنا کنند.

نهـى عـن  ص عـن قاسـم بـن عبيـد رفعـه إلـى النبـي« آمـده اسـت:  » معانی األخبـار «در  -8
 ».تقصيص القبور و هو التجصيص

 از گچ کاري گورها نهی فرمود. صپیامبر  -

لعـن  ص خرج علي إلى الناس فقال: ... و هل تعلمون أنـه« روایت کرده:» فقه الرضا«-9
 ».جعل القبور مصلى و لعن من يجعل مع اهللا إلهاً من 

کسـی را   صآیا می دانید که رسول خدا  :به سوي مردم آمد و فرمود ؛علی  -
جاي نماز خواندن قرار دهد لعنت کرده است و کسی کـه بـا خـدا     که قبرها را مصلی و

 .1یعنی هر دو مشرك اند !! ؟معبودي دیگر قرار دهد نیز لعنت فرموده

روایـت کـرده اسـت کـه      ؛ز کاظم ا »یحضره الفقیه من ال«شیخ صدوق در  -10
 بدین وسیله آرامش یابد و آنکه منافق است احساس ألم کند.

و اگر می خواستیم تمام احـادیثی   کنیم میبه همین ده حدیث شریف اکتفاء  مختصراً
اینکه بدانیـد فرقـی   ، و براي شد میکه در این باب رسیده در اینجا بیارویم مقاله طوالنی 

آوریـم   سایرین در این مورد نیست حدیث علل الشرایع را می و ؛ائمه  بین پیغمبر و
رفـع شـبراً مـن  ص إن قبـر النبـي« کـه: کند  میکه حضرت صادق از پدر بزرگوارش روایت 

 ».األرض
 قبر پیغمبر فقط یک وجب از زمین باال آمده بود. -

                                           
این حدیث نماز خواندن روي قبر را در کنار شرك قرار داده زیرا اسالم کـه توحیـد خـالص اسـت      -1

باتوجه به قبر نمی سازد باید به مقبره سازان و کسانی که آنجا را محل عبادت و دعا قرار می دهنـد  
ن پیروي از آنها باید سـخن آنـان را   گفت، آیا ائمه با فرمایش جدشان موافق اند یا خیر؟ وآیا مدعیا

 بپذیرند یا خیر؟ (برقعی)
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مسـجدًا فـإن اهللا تعـالى لعـن اليهـود  قبـري قبلـة وال اتتخـذو  ال« فرمـود:  صو خود پیغمبر 
 » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

قبر مرا قبله قرار ندهید و مسجد نکنید زیرا خداي تعالی یهود را براي اینکه قبـور   -
 پیغمبران خود را مسجد کرده بودند لعنت فرمود.

معتبر شیعه اسـت   احادیثی که در این صفحات به نظر خوانندگان رسید همه از کتب
سـنیان نیسـت کـه     هـاي باو از کتاب ابن تیمیه و محمـد بـن عبـدالوهاب و حتـی از کت    

 اشکاالت نیش غولی به آن گرفته شود! 
عـن عايشـة أن أم سـلمة «نیز آمـده اسـت:    اهل سنتته مضمون این حدیث درکتب بال

رأتـه فيهـا فقـال رسـول  كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وذكرت ما صذكرت لرسول اهللا
أولئـك قـوم إذا مـات فـيهم العبــد الصـالح بنـوا علـى قبـره مســجداً وصـوروا فيـه تلـك الصــور  صاهللا

 ».أولئك شرار خلق اهللا
یاد آور شد که معبدي را در سر زمـین حبشـه دیـده     صأم سلمه به رسول خدا -

ند و آنچه در آن از نقش و نگارها و آیینه کاریهـا دیـده بـود    گفت میاست که به آن ماریه 
فرمود: اینان گروهی بودند که چون بنـدة صـالح و    ص، حضرت رسول اهللاتعریف کرد

 مرد خوبی در میان ایشان می مـرد، روي قبـر او مسـجد مـی سـاختند و در آن نقـش و      
 .1نگارها به کار می بردند، این قبیل مردم، بدترین خلق خدایند

و هوس کسانی  ياینک مالحظه کنید آن یک حدیث دروغ و جعلی چون مطابق هو
ها  بوده است که روح اموات پرستی و شاه پرستی درحیاتشان نفوذ داشته لذا آن همه قبه

تـا  انـد   کردهمال و وقت خود را در این راه ضایع و تلف  و بارگاهها ساخته و پرداخته و
تـا جـایی کـه ربـع      وانـد   کـرده این راه ضایع و تلف در نیز خود را  فجایی که ربع وق

در نتیجه یک مشت مفتخـور بیکـار بـار     ند وا هاین کشور را معطل و باطل نمودة معمور
 ند و از سنت رسول و چندین حدیث کـه در ا هاین ملت بدبخت تحمیل نمود بر آورده و

                                           
 .244و 243ص  1التاج الجامل لالصول، ج -1
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ند!! تو گویی ا هیدچشم پوش ،یادگار فراعنه و اکاسره است، وارد شده همذمت این عمل ک
سـرپا کننـد و بـه کـار او     اي  مـرده نهایت آرزویشان آن است که هـر روزه بارگـاهی از   

 .بپردازند و دین و آئین را عبارت از همین چیزها بدانند و بس!
مر به نهی پروردگار واحکام و قوانینی اسـت کـه   ادین که در عرف عقل و شرع عبارت از 

شود در عرف این گمراهـان عبـارت از ذکـر و     بندگان تأمین میبا اجراي آن سعادت دو جهان 
فکر افراد و اشخاص و احترام و نیایش قبور آنهاست و دیگر اصال به فکر آنکـه پیغمبـر بـراي    
چه آمد و پروردگار عالم از بعثت او چه خواسته و چه چیزي از جانب پروردگـار عـالم آورده   

کدام را به عذري معطل و موقوف و در نتیجه دیـن ابـدي    اند هر توانسته اند بلکه تا است، نبوده
 .اند و هیچ هم باکشان نیست! إلهی را مهجور و منسوخ نموده

از دین خدا فقط چیزي که درنظر اینها مهم است همان دایر بودن مقابر و عـزاداري  
 مور مهم عنایت کمتري دارند.ااست و به سایر 

که پادشاه کشـور حجـاز در ایـران بـود     المشهور موقعی  علی جالب توجه است که
مت! از او درخواست نموده بودند کـه قبـور   اي از متظاهرین به دیانت و غمخواران ا هعد

 ئمۀ بقیع تعمیر شود، می گویند او چنین گفته بود: ا
زن مسلمان واجب است شما این حکم محکم را  به نص هشت آیۀ قرآن حجاب بر

 ت منسوخ نموده و زنان خود را با این وضع رسوا درن اسآکه مستند به آیات محکمۀ قر
 ید و هیچ به رگ غیرتتان بر نمیخورد، ولـی در تعمیـر قبـور   ا هها و خیابانها سر داد کوچه

أقـل   شـده) ال  چنانکـه دیـدیم وارد   نشده باشد(و اموات که اگر از طرف شرع نهی وارد
 .دارید! )افشاريپ( دستوري در این باره نداریم، شما آنقدر اصرار و ابرام

هاي آقایان این است که چون از ایـن مقولـه سـخن بـه میـان آیـد        یکی از هنرنمائی
نـد،  ا هند و آقایان جـواب آنهـا را داد  گفت میو فالن و فالن هم چنین » کسروي«میگویند 

مگر هـر   :اوال :بروید کتاب آقاي فالن را بردارید و ببینید! درجواب این آقایان باید گفت
 گفت باطل است؟ هر چند از روي غرض باشد.» کسروي«حرفی را که 
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اي داشت و روي این نظـر مقـداري حـرف حـق و      شکی نیست که آن مرد افیونی داعیه
شود. دروغ بودن آن حدیث کـه   باطل به هم آمیخت اما این دلیل بطالن تمام حرفهاي او نمی

بتوان کتمان کرد و اینکه قبه و بارگاه ساختن  مورد استناد گنبد سازان است، چیزي نیست که
یادگار فراعنه و اکاسره است هم چیزي نیست که در آن تردید توان نمود!؟ آن همه احادیـث  

در مذمت ایـن عمـل وارد شـده، و مـا چنـد حـدیث را        †هم که از ناحیۀ پیغمبر و ائمه
هم معلوم است که ایـن   توان از کتب احادیث برداشت، سیرة مسلمین صدر اول آوردیم، نمی

 اند. دانسته قبیل کارها را اصال مشروع نمی
مقابل کتاب خدا و سنت رسول و احادیث شریف هر که هر چه بگویـد، چرنـد    در

ش به قدر گنبد مسجد اعظم و ادعایش اتصال به الهوت و هنرش ا هاست، هر چند عمام
 کند. رپا از دشنام پ فلسفه و عرفان بافی باشد و کتابش را سرا

انتشار دادیم یادآور شدیم که با اینکـه اسـاس   » وظیفه«مۀ مقاالتی که ما در روزنا در
ادیان حق و بعثت انبیاي إلهی براي برکندن ریشۀ شرك و بت پرستی و جانشین نمـودن  

و ظلمـات جهـل    چون نوع انسانی مدتها در با این حالروح توحید و یکتا پرستی بوده 
معارف  و اشخاص گذرانیده هنوز براي درك تعالیم أنبیاء و أخذارواح  ،بت پرستی بوده

کامال آماده نبوده و در هر مذهبی کم و بیش آثاري از آن عقاید زشـت کهـن بـاقی     حق
ـ    نمذهب یهود و نصاري که اساس دی چنانکه در ،مانده است  کن دریشـان برحـق بـود ل

اند آراء و عقایـد   نتوانستهت حشیو و به همان خرافات دروان ظلمت انس و الفتنتیجۀ 
بینیم که عمال به خدایی افـراد معـین    باز هم می باطل را ترك گویند و موهوم و زشت و

 گذرانند. معتقد بوده و به پرستش آنها روزگار می
کتاب آسمانی آن حافظ  دین مقدس اسالم که به دین توحید و یکتا پرستی مشهور و

هر گونه کـرنش بـه اشـخاص،     با اًشریفش جدو وملقن این عقیده است و آیات صریح 

 ﴿ حدیت میشمارد که:اهر ستایشی را شایستۀ ذات  مخالف و        ﴾N 

 »نخوانید. حدي رااخداوند  با «. ]18 الجـن:[
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که از مخلوقات وي هر کس که بوده باشد جنبۀ ربوبیت گرفته دهد  میهرگز اجازه ن
 تسبیح شود. و وتقدیس

وصحابۀ رسـول همـواره   † ئمهاگرفته تا  صپیشوایان دین مبین اسالم از پیغمبر
مراقب و مواظب بودند که کوچکترین حرکتی که از آن اثر غلونمایان باشد از مسـلمانان  

 و فرمود مینزند تا جایی که رسول خدا از بلندشدن اشخاص در مقابل خود ممانعت  سر
دوشـید و در   را بـه دسـت مبـارك مـی     بی پاالن سوار گشته وبز از غایت تواضع بر االغ

ترین تملق  حدي کوچکاکرد واز  خود هیزم جمع می يسفر براي پختن غذا بیابان و در
کسی آن جناب را با القـاب و عنـاوین اشـرافی خطـاب     داد  میپذیرفت و اجازه ن نمی را

تـا   فرمـود  مـی خود داري  ؛کرده و بستاید و از شرح بسیاري از فضایل امیرالمؤمنین
 مبادا مردم نادان در بارة آن حضرت غلو نمایند و نسبتی ناروا دهند.

که دماغشان آکنده به بت پرستی و روحشـان از پرسـتش    بعضی از مردم با این حال
اشخاص و ارواح سیراب شده بود نتوانستند حقیقت تعالیم اسالم را کامال درك کنند که 

نیرو و  یب و شهود جز یک خداي معبود نیست و هیچ قدرت وجهان غ درعالم وجود و
 .شود مییافت ن است مؤثر در آفرینش وهستی اهللا کهجز  و اراده اي مشیتی

با اینکه  از بین نرفتمتأسفانه روح بت پرستی شان  ،افسوس که با آن همه تأکیدات
مـن  يءأمـرتكم بشـإنمـا أنـا بشـر إذا « :فرمـود  مـی که شد  میبارها شنیده  صاز رسول خدا

 » دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشئ من رأيي فأنا بشر
م که از دستورات دین شما اسـت آن  دمر کرا يمن نیز بشرم هرگاه شما را به چیز -

ودم گفتم بدانید که من از من فرا بگیرید ولی هرگاه چیزي را از روي سلیقه و رأي خ را
 یک بشرم.

 :(أنـتم أعلـم بـدنياكم منـي)فرمـود  مـی ه اسـت کـه   و نیز از آن حضرت به صحت پیوست
و این را زمـانی فرمـود کـه دیـد نخلـی را هـرس       » شما در امور دنیاتان از من داناترید«

هـرس   نماید لـذا از  کنند فرمود چرا چنین میکنید آنها گمان کردند که حضرت نهیشان می مى
نیـاورد، چـون حضـرت     فـراوان  محصول نخل خوب نشد و بـار  آن خودداري کردند، اتفاقاً
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نیز مقامی براي خود جز بیان حـالل   †ئمه ا چنین دید آن کلمات مبارك را بیان فرمود. و
بصـائر  «کتـاب   نبودنـد. در  صمحمـد  جانـب خـود    و حرام ادعا نکرده و جز راویـانی از 

هشام بن سالم روایت شـده از محمـد بـن مسـلم کـه       حسن الصفار از محمد بن» الدرجات
قتل ابن ابی الخطـاب بـر امـام جعفـر صـادق سـالم اهللا علیـه وارد شـدم و از         بعد از  :گفت

بحسـبك « فرمـود:  حضرت احادیثی که قبل از این حادثه حضرت روایت میکرد یادآور گشتم
 .»يا أبا محمد أن تقول فينا يعلمون الحالل و الحرام في يسير من القرآن

اینـان کسـانی انـد کـه حـالل       یبگـوی را کافی است که دربارة ما و همین اندازه ت -
 اندکی از قرآن تعلیم می دهند. همراه باوحرام را 

روایـت   ؛ سید هاشم بحرانی از ایوب بن الحـر از صـادق  » البرهان«و در تفسیر 
نعـم وعلمهـم « داناتر از پارة دیگرند فرمـود: اي  پارهکه به آن حضرت گفتیم امامان کند  می

 .»واحد بالحالل و الحرام و تفسير القرآن
 آري و علمشان به حالل و حرام و تفسیر قرآن یکی است. -
لعنهم اهللا به وجود مقدسشـان نسـبت    ز غالتااي  پارهاز دانستن غیب که †ئمه ا

 ؛صادق از » اختصاص«می دهند کمال استیحاش را داشتند چنانکه درکتاب بحار از 
كنـت  لحظـة القلـم فـأتتني هـذه فلـولقـد كـان بينـي وبينـه الـى امـام هـذه « روایت شده که فرمـود: 

أعلم الغيب ماكانت تـأتيني ولقـد قاسـمت مـع عبـداهللا بـن الحسـن حائطـا بينـي وبينـه فأصـابه السـهل 
 .»والشرب وأصابني الجبل

در  باطن به آن راضـی نبـوده و   در این حدیث از پیش آمدهایی که خود حضرت در
 که ازنماید  میعلم به غیب نداشته بیان  کن چون قدرت بر تغییر ویصدد تغییر آن بوده ل

داشـت کـه   اهللا بن حسـن بـوده و حضـرت دوسـت می    جمله باغی بوده که بین او و عبد
 نصیب وي شود ولی قسمت سنگستان نصیب وي میگردد!!. قسمت آبادتر

که  صندانستن غیب نه تنها از مقام امامت ائمه نمی کاهد بلکه حتی رسول خدا 
به موجب کند  میلهی است دانستن آن را ازخود نفی امهبط وحی  مؤید تأییدات إلهی و

﴿آیۀ شریفۀ قرآن:                           



 173   تعمیر قبور در اسالم!
 

  

                             ﴾N 
 ]188 ألعراف:ا[

مـن   م و به من بدي نمـی رسـید،  آورد می دربگو اگر غیب می دانستم خیر بسیار گ«
 »ي بیش نیستم.ا هجز بیم دهنده و مژده آورنداند  آوردهبراي آنان که ایمان 

نه تنها آن بزرگواران علم غیب نمی دانستند بلکـه بسـیاري از عـوارض بشـري کـه      
بحـار  «برایشان نیز عارض می گردید چنانکه درجلد هفـتم  شد  میعارض هر فرد عادي 

خـدمت   گویـد  مـی روایت شده است کـه  » هروي «از » خبار الرضاأعیون «و در » األنوار
کوفه گروهی هستند که می پندارند که بر  بن رسول اهللا دراعرض کردم که یا  ؛رضا

كـذبوا لعـنهم « حضرت فرمـود: شد  میسهو و اشتباهی درنمازش واقع ن صرسول خدا 
 ».اهللا اهللا أن الذي اليسهو هو

فقط خداي تعالی است کند  میآن که سهو ناند  گفتهایشان را لعنت کند دروغ ا خد -
 که جز او خدایی نیست.

شدم، حضـرت   به حضرت صادق موضوع سهو را یادآورکه کند  میروایت » فضیل«
 ».وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلواتي« فرمود:
 که من خادم خود را پشـت سـرم  شود  میمگر ممکن است کسی سهو نکند؟ بسا  -

 که حساب رکعات نماز مرا محفوظ دارد!. ی گزارمم
فـإن صـالح أبيـك «: فرمایـد  مـی نوشته » منذربن جارود«ي که به ا هنام أمیر المؤمنین در

 .»غرني منك و ظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله
کنی وبـه   ت و پنداشتم که هدایت او را پیروي میففری همانا نیکوکاري پدرت مرا -

 ).71/نامۀ  هروي. (نهج البالغ راه او می
منقول است کسانی بعضی از آیات را  دهمدرباب » البرهان«مقدمۀ تفسیر  چنانکه در

خـدمت حضـرت صـادق عـرض      این معنی را» مفضل بن عمر«به أئمه تفسیر میکردند. 
 ».من كان يدين بهذه الصفة التي سألتني عنها فهو عندي مشـرك بـاهللا« نمود آن بزرگوار فرمود:
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کسی که چنین عقیده اي که تـو از آن پرسـش نمـودي دارد در نـزد مـن مشـرك بـه         -
 خداست.

دربارة بر حذر بودن از غلو دربارة  ‡ائمه و یا وصایاي مؤکدي که امیر المؤمنین و
 .»هلك فّي رجالن:محّب غال و مبغض قال« خودشان فرمودند، مانند:

. ند: دوستدار غلو کننده و دشـمنی کـه اظهـار کنـد    ددو کس درمورد من هالك ش -
 )117شماره   ، ، کلمات قصاره(نهج البالغ
نیـز ضـمن   » تحـف العقـول  «عبارات مختلف از آن حضرت روایت شـده در   که به

إيّـاكم والغلـو فينـا قولـوا إنـا عبـاد مربوبـون وقولـوا فـي فضـلنا «: وصایاي امیر المؤمنین است کـه 
 ».ماشئتم من أحّبنا فليعمل بعملنا ويستعن بالورع

اییم دربارة فضـائل  از غلو و مبالغه دربارة ما بر حذر باشید، ما بندگانی پروردة خد -
ما آنچه می خواهید بگویید، کسی که ما را دوست بدارد باید عمل ما را انجام دهـد و از  

 پرهیزکاري مددگیرد.
 ».التفضحوا أنفسكم عند عدوكم يوم القيامة« مکرر سفارش می کردند که: و
یعنی با این عقاید سخیفه موجب روشنی چشم دشمن و رسوایی خودتان در روز  -

 مت نشوید.قیا
یاد آورشدیم دشمنان زیرك و دوسـتان احمـق   » جهاد«اما متأسفانه چنانکه در بحث 

زنـده   را نـد و مـرده  ا جعل نمودند که آنان عالم به غیب ‡احادیث زیادي دربارة أئمه
و هیچ ملکی بدون اذن کنند  مىا شفا میدهند و روزي مردم را تقسیم ی رضیمر وکنند  مى

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل » مرحب«د و درموقع ضربت زدن به جنب جاي نمیازایشان 
ماهی حامل زمین را از بین  که مبادا ضربت امیر المؤمنین گاو و شوند میاز آسمان نازل 

قبـل از نـزول قـرآن و     ببرد! و در گهواره اژدها میدرند و در قنداقه به آسمان میپرنـد. و 
والعیاذ باهللا علی و گیها (و تاز قرآن خواند!!درگهواره  ؛بعثت پیغمبر آخر الزمان علی

عقـل   نظرا که دره انهو از این قبیل افس )ندا هي بهشت و دوزخ نامید هائمه را تقسیم کنند
و از آنها اظهار اند  کردهآنان را لعن  ‡ند و بارها ائمها هوضع نمود  وشرع مردود است،
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 نقل شده که فرمـود:  ؛ از رضاصدوق » خصال«ند چنانکه در ا هبرائت و بیزاري نمود
ــذين صــغروا عظمــة اهللا فمــن أحــّبهم فقــد « إنمــا وضــع األخبــار عنــا فــي الجبــر و التشــبيه الغــالت اّل

 ».أبعضنا و من أبغضهم فقد أحّبنا
از ما اخباري در جبر وتشبیه اند  شمردهکه عظمت پروردگا را کوچک  همانا غالت -
رد با ما دشمنی ورزیده و هر که آنان را دشمن ، هر که ایشان را دوست بدااند کردهجعل 

 بدارد با ما دوستی کرده است.
از ابراهیم بن ابی محمـود  » عیون أخبار الرضا«جلد هفتم بحار و درکتاب شریف  در

نزد ما اخباري در فضائل امیرالمـؤمنین   عرض کردم که در ؛ روایت شده که به رضا
نزد شماسـت   مخالف چیزهایی است که درفضائل شما اهل بیت است که آن روایات  و

يـا أبـي « نمی شناسیم آیا بدان معتقد شویم، حضرت فرمود: و مانند آن را از شما ندیده و
محمود إن مخالفينا وضعوا أخبار فـي فضـائلنا وجعلوهـا علـى ثالثـة أقسـام أحـدها الغلـو فينـا وثانيهـا 

 ».الّتقصير في أمرنا وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا
مخالفین ما اخباري درفضائل ما وضـع و جعـل کردنـد و آن را بـر سـه قسـمت        -

نمودند یک قسمت غلو است دربارة ما (مانند احادیثی که به آنان جنبـۀ ربوبیـت وعلـم    
و دومـی تقصـیر در أمرماسـت (ماننـد      1غیب و احیاي اموات وامثـال آن را مـی دهـد)   
و سـومی تصـریح در    2سـبت داده انـد)  احادیثی که تضییع احکام را بـه آن بزرگـواران ن  

هـایی  انکه دربارة دشـمنان اهـل بیـت چیز   مذمت و بدگویی در بارة دشمنان ماست (چن
 .3نیست)رگویند که با هیچ منطقی سازگا می

 حیدر علی قلمداران
 

                                           
 زيرا رواج اين اخبار، سبب مي شود مسلمني، پريوان أئمه را مرشك بدانند. - 1

 اينگونه اخبار سبب مي شود كه مردم به خود أئمه بدبني شوند. - 2

مي شود كه مسلامنان، أئمه و پريوان آهنا را يب انصاف و مغـرض دانسـته و  اين دسته از احاديث موجب - 3

 نسبت به أئمه بزرگوار سخنان ناروا بگويند.(برقعي)



 

 



 

 

 تکملۀ عالمه برقعی

رجالی که مؤلف محترم  برهمین کتاب وعده کردیم. عالوه  86چنانکه درحاشیۀ صفحه 
 : کنیم مینیز چند تن دیگر راویان زیارات را معرفی  ند ماا همعرفی فرمود

ند بنابراین مهمل ا هعلماي رجال نامی از او نبرد ابراهیم بن اسحاق الدینوري: -45
همین ابراهیم از عمر بن أبی زاهر  )10/470(وجودش مشکوك است. ولی در وسائل و 

به هر کس «روایت کرده که فرمود:  ؛که او نیز مهمل و مجهول است از امام صادق 
به  گوید میاین مرد مجهول » کافر است. جز علی بن أبی طالب امیر المؤمنین گفته شود

السالم عليك يا «ردم پس به امام قائم چگونه سالم کنیم؟ فرمود بگو: امام صادق عرض ک
معلوم نیست این روایت چه وقت جعل شده زیرا در زمان صادق که قائم تولد  »!بقية اهللا

به امام چه معنی دارد و موافق  »بقية اهللا«او سالم کنند. به اضافه گفتن  هنیافته بود تا ب

  ﴿  خود گفت: : شعیب به قومفرماید می تعالی کتاب خدا نیست زیرا حق

            

               ﴾N   
  )85-86(هود:

اي قوم من کیل و ترازو را با عدالت و تمام بدهید و اجناس مردم را کم مگذاریـد ودر  «
زمین فساد مکنید: اگر مؤمن باشید آنچه خدا براي شما باقی گذارد (درمعامالت بهرة حاللی 

 »نیستم. بر شما نگهبانکه براي شما میماند) براي شما بهتر است و من حافظ و 
نامیـده و   »بقيـة اهللا« ونـد خدا ،ي که در معامالت میماندا هپس در این آیه بهرة عادالن

گرنه خدا اجزاء ندارد که چیزي از آن به نام امام باقی  مربوط به امام و یا رسول نیست و
 مانده باشد!!.

اسـت گرفتنـد و   عجیب است که شیعه نمایان همین روایت را که رواي آن مجهول 
و یا از طـرف   صپایۀ عقاید خود قرار داده اند! به اضافه اگر کسی از طرف رسول خدا
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امیـر مؤمنـان    آیـا او  ،امـین شـد   زمامدار حقیقی مسلمین بر جمعی از مؤمنین فرمانده و
؟! حتـی  شـود  مـی اي امیر مؤمنان به داد فالن برس. آیا کـافر   :نیست؟ و اگر کسی گفت

بدي کرده باشد اما چرا کافر شود؟ کافر کسی است که یکی از اصول  کار کنیم میفرض 
راوي ضروري اسالم رامنکر شود این شخص که منکر چیزي نشده. ایـن   مو فروع مسلّ

کینه و تفرقه ایجاد کند و چون عامۀ مسلمین خلفاي راشدین را  در بین مسلمین خواسته
انـد   خواستهببینید چگونه به نام امام هر چه  پس تمام آنان کافراند!!!اند  گفتهامیرالمؤمنین 
 ند؟ا هبه دین افزود

او را ضعیف و در دیـنش   ،طوسی درکتاب فهرست ابراهیم بن اسحاق النهاوندي: -46
ـ ئمه نامتهم دانسته است و مقصود او از ضعیف آن است که از پیروان  فاسـق و اهـل    وده وب

 .  چنین استنیز  نجاشی و حلی و ممقانی ةبدعت بوده: و همچنین فرمود
کتب  تفاع است: ولی متأخرین دررمذهب او غلو و ا غضائري گوید: او ضعیف و در

علیـه   مزار از او روایات بسیاري نقل کرده از جمله وسائل در بـاب زیـارت قبـر الرضـا    
جا ه من سکس مزار مرا زیارت کند  السالم از او روایت کرده که امام رضا به او گفته هر

و خالص می کنم: در وقت پرواز نامـۀ اعمـال و   دهم  میدر قیامت او را از ترس نجات 
 نزد میزان. در صراط و

اکنون ببینیم این حدیث با کتاب خدا موافق است یا خیـر؟ خداونـد دربـارة قیامـت     

  ﴿ فرموده:                     ﴾N ]:19 االنفطار[. 
و فرمـان در آن روز مخصـوص    کند روزي که هیچ کس براي دیگري کاري نتواند«

 »پروردگار است.

﴿ و حتی به رسول خـود بـا اسـتفهام انکـاري فرمـوده:                ﴾N 
 .]19 الزمر:[

نـی  (یع ؟نجـات بخشـی   تهـل آتـش اسـ   اتـوانی آن کـه در آتـش ویـا      آیا تو می«
 »توانی) نمی
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ــوده:  ﴿  و فرمــــــ                       

         ﴾N ]:38 النبأ[  
روزي که روح و فرشتگان صف زده بایستند و سخن نگویند مگر آنکه رحمـان   و«

 »گفتاري درست بگوید.او را رخصت دهد و 
و  سـخن نمـی گوینـد   به اذن الهی  جز ،حتی مالئکه ،مالحظه می کنید که درقیامت

باید صواب بگویند، یعنی طبق قانون خدا سخن بگویند حال بنگرید با این روایت ضـد  
ر را بـه امیـد   کانتیـ هـر جنایتکـار خ   قرآن که راوي آن ضعیف و فاسـد المـذهب اسـت   

!! مگر قـرآن نخوانـده انـد کـه     اند کردهبه سوي خراسان روانه استخالص از عذاب الهی 

 ﴿ :فرمایـد  مـی خدا دربارة زنان نوح ولـوط                  

          ﴾N ]:10 التحریم[. 
نیازشـان   و آن دو نتوانستند از خدا بیخیانت کردند همسران نوح و لوط به آن دو «
 ».شوند میهمراه کسانی که وارد  و گفته شد تا داخل آتش شویدکنند 

از این بـدتر اینکـه اینجانـب    دانند  میوف ومهربان نؤامام ر اندازةآیا اینان خدا را به 
ام مسافران مشهد هر ضرر و خطري به آنان برسد و حتی اگر بیمار گردنـد و   بسیار دیده

زیر ماشین بروند و سر و دستشان بشکند میگویند خدا خواسته، ولی اگر از صـد هـزار   
مقـدر کـرده یکـی از آنـان شـفاء پیـدا کنـد         که خدا بیماري ایشان را زائرينفر بیمار و 

ر و شـفائی را  یر و ضرري را از خدا و هر خشّشفا داده یعنی هر  ؛میگویند امام رضا
ند شرور از اهـریمن و  گفت میزیرا مجوس اند  کردهدانند. اینان از مجوس بدتر  از امام می

آنچه شر باشد از خدا و آنچـه خیـر    :گویند خیرات از یزدان است. ولی اینان نادانسته می
غریبان اسـت در حـالی   امام رضا ضامن  :گویند باشد از وساطت امام است. همچنین می

قرآن را که توان  نمیکه جیب بسیاري از غرباء را در خود حرم خالی میکنند! به هر حال 

ــی ــد مــ            ﴿  :فرمایــ

          ﴾N ]:21 الطور[. 
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و فرزندانشـان در ایمـان آوردن از آنـان پیـروي نمـوده      انـد   آوردهکسانی که ایمان «
اند(دربهشت) فرزندانشان را به ایشان ملحق می گردانیم بدون آن که از عمل آنان چیزي 

 »انجام داده است.بکاهیم چرا که هر کس در گرو کارهایی است که 

 ﴿  :فرماید می            ﴾N ]:38 المدثر[. 
  .»هر کس درگرو اعمال خویش است« :یعنی  
این روایات ضعیف نادیده گرفت، و روز قیامت جز ایمان و عمل صـالح بـه درد    با

 انسان نمی خورد.
کتـب رجـال    اثـري از او در  نداشـته و کسی به این نام وجود  ابراهیم الزیات: -47

روایات زیادي در ابواب مزار با ثواب  ،نیست. از این شخص مجهول مهمل بلکه معدوم
 حساب نقل شده است. هاي بی حد و

رجال هست ولی درمدح او و یا قدح او  این شخص نامش در :هابراهیم بن عقب-48
در ابواب مزار  ما عده اي از اوچیزي وارد نشده ومعلوم نیست چه عقیده وعملی داشته ا

 .اند کردهروایت 
 مجهول و مهمول است. ابراهیم بن محمد القرشی:-49
 مهمل و مجهول است.  ابراهیم بن یحیی: -50
مجهول دانسته اند  علماي رجال او را مهمل وسلمی: حجر األ أبیابراهیم بن  -51

که او روایـت  اند  کردهاز او روایت  437جلد دهم ص  ولی صدوق و صاحب وسائل در
 اسـت  غالت زکرده از دو شخص دیگر که یکی از آنان قبیصۀ مجهول الحال و دیگري ا

(سـتدفن بضـغة منـي بـأرض خراسـان مـا زارهـا مكـروب از رسول خدا که فرمود: اند  کردهروایت 
 غفر اهللا ذنوبه). مذنب إال إال نّفس اهللا كربته وال

ان دفن شود که هر گرفتـاري او را زیـارت کنـد    از تن من در زمین خراساي  پاره - 
هر گناهکـاري او را زیـارت کنـد خـدا گناهـان او را       وشود  میبر طرف  او گرفتاري از

به دستاویز همین روایت هر جنایتکـار و گنـه کـاري مرقـد آن حضـرت را      »!! آمرزد می
اگر قبر یکی از  اماشد  میگناه آنان آمرزیده نولی  زیارت و دل خود را خوش می کردند
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إن هذا الشئ عجيب وما تقبلـه إال ؟! شوند میفرزندان اختري ایشان را زیارت کنند آمرزیده 
 .»این چیز خیلی عجیب است که جز احمقان آن را قبول نمی کنند« الحمقاء

توان یافت که خدا گناهان را با دیدن قبـر   به هر حال هیچ مدرك قرآنی و عقلی نمی

﴿  در قـرآن فرمـوده:  می بخشد چنانکه                         

         ﴾N ]:110 النساء[. 
خود ظلم وسـتم نمایـد سـپس از خداونـد آمـرزش      و یا برکس عمل بدي کند  هر«

 »مهربان خواهد یافت. ةبطلبد خدا را آمرزند
بنابراین خوب است شخص گناهکار به جاي زیارت وخواندن غیر خدا توبه کند که 

البته پس از توبـه عمـل خـود را     دبخشبخدا گناهانش را که از روي جهالت انجام داده 
 دا کنـد چنانکـه  ااصالح نموده و تقوي پیشه کند و اگـر حقـی از مـردم بـه گـردن دارد      

ــد ــوده:  خداون ﴿فرم                        

               ﴾N ]:119 النحل[ 
و پـس از آن توبـه   انـد   کـرده کسانی که از نادانی کرداري بد  همانا پروردگارت بر«

همانا پس از این پروردگارت هر آیینه آمرزگـار و    ،اند کردهکرده و عمل خود را اصالح 
 ».مهربان است

توبـه را بـه تـأخیر نینـدازد      و همچنین اگر کسی گناهی کرده باید زود توبـه کنـد و  

 ﴿ فرمــوده:خداونــد  چنانکــه                       

                   ﴾N ]:17 النساء[. 
سـپس بـه   کنند  مىکه به جهالت کار بد  همانا پذیرفتن توبه برخدا است براي آنان«

  »پذیرد. پس فقط ایشانند که خدا توبۀ آنان را میکنند  مىزودي توبه 
تنـال  يخدع اهللا عـن جنتـه والال  رب دائب مضيع، ورب كادح خاسر« :فرماید می ؛علی 

 ».مرضاته إال بطاعته
و چـه بسـیار   کنـد   مـی اي که عمل خود را ضایع  ه(تالش کننده)چه بسیار کوشند -

(عمل او بدعت اسـت) خـدا را بـراي رفـتن بـه      برد  مىعملش زیان  زي که اا هرنج برند



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   182 
 

 

اعـت از  ریب داد و رضاي خدا به دست نخواهد آمـد مگـر بـه اط   فتوان  نمی ،بهشت او
 ).129خطبۀ  ،ه.(نهج البالغ »خدا

او غیر از معلی بن خنیس و  مهمل است و یکی از راویان زیارت وابن خنیس: -52 
 )گان(غلوکننـد نیز ضعیف و محل اعتمـاد غالت » معلی«متأخر از زمان او است. اگر چه 

 .اند کردهاو نقل  و کذابان روایات خود را از بوده و غالیان
 !اند کردهمجهول و مهمل است ولی در ابواب مزار بسیار از او روایت ابو بزیع:  -53
نـد  ا تهعلمـاي رجـال او را مهمـل دانسـ     این شخص از مجاهیل است و سع:یابو ال-54

هـاي بسـیاري از    جلد سوم در باب کنی مسطور داشته، اما زیارت و ثواب چنانکه ممقانی در
روایت ششـم از قـول او آمـده     »عند قبر الحسينكثرة الصالة «او نقل شده: در وسائل در باب 

نماز بخوانی قبر امام حسـین را قبلـه قـرار     یفرموده که هر وقت خواست ؛که امام صادق 
همـین   چنانکـه در  صده!!! یعنی امام در واقع فرموده مشرك شو!! در حالی که رسول خدا 

 که چنین کند لعنت کرده. هر کس را ندهید و کتاب مالحظه کردید فرموده قبر مرا قبله قرار
از همین ابوالیسع روایـت کـرده   » حرام بودن خوردن گل« »تحريم أكل الطين«باز در باب 

براي برکت بخورد و یـا همـراه    ؛که امام صادق فرموده اگر کسی از گل قبر امام حسین 
ت به واسطۀ همین روایت شیعه نمایان خاکهایی که معلـوم نیسـ   .خود نگاه دارد باکی نیست

کدام حقه بازي به نام خاك قبر امام آورده براي شفاء می خورند!! با آنکه بنا به شـرع اسـالم   
که  ؛حسین  چه رسد به اینکه از مزاراست،  مزاج انسان مخالف با خوردن خاك حرام و

 اند خاك بردارد؟! مرمر فرش کرده هايتمامش را با سنگ
مزار از او بسـیار روایـت شـده     مجهول الحال است ولی در باب ابو الصامت: -55
 است !
مهمل است زیرا علماي رجال ذکري از او ننموده اند ولی   ابو حماد االعرابی: -56

کـه بایـد   انـد   کـرده با اینکه در صحت خبر شـرط  اند  کردهدر ابواب مزار از وي روایت 
 راوي معلوم الحال باشد.



 183   تکملۀ عالمه برقعی
 

  

ه آن گفت میمورد لعن أئمه است و  یکی از رجال مذموم وابوهارون المکفوف: -57
خداي قدیم که او را درك نتوان کرد که ما درك نکـرده ایـم و امـا آنکـه خـالق و رازق      

ولـی در   باشـد  مـی  بندگان است پس او امام محمد بن علی الباقر اسـت!! وي از غـالت  
ـ بیاور ی! روایاتی که چنین اشخاصـ اند کردهابواب مزار از او بسیار روایت  تـب  ک در د ون

 چنانکه گذاشته است. ،معتبره درج نمایند چه اثر بدي در عوام خواهد گذاشت
از این مـرد خبیـث دروغـی روایـت      »استحباب إنشاد الشعر«در وسائل در باب   مثالً

مگسـی   که امام صادق فرموده هر کس نام حسین نزد او ذکر شود و به قدر پـر اند  کرده
ضی نشود جز بهشت. این کذابی که نه خـدا  آب از چشمش خارج گردد خدا براي او را

 نشان داده! بار و را قبول دارد و نه قرآن را راه نجات را به مردمی بی بند
ان و سایر مردم شـده کـه هـر    حاشدن مد (با جرأت)با عث جري ،وهمین روایت او

مجـالس مـردم    خواند بهشت براي او واجب است. آن وقت پول هـا در بکس یک شعر 
کتاب جدا خواندن و در دسته ها دم گرفتن شده است! از  اشعار صد شعر گفتن و جخر

 چنین شعر کفر آمیزي سروده است: » عماد الدین سیمی«جمله شاعري به نام 
 در دایرة وجود موجود علی است

 

 ر دو جهان مقصد و مقصود علی استذن و
 

 گـــر خانـــۀ اعتقـــاد ویـــران نشـــدي
 

 علی اسـت من فاش بگفتمی که معبود  
 

 علی است. پناه بر خدا از اینگونه کفریات که در واقع دشمنی با
وصـف او و نـه   نـه  نه اسـم و  گوید میممقانی در باب کنی  ابو سعید المدائنی:-58

 حکم او معلوم شده بلکه به کلی مجهول است!.
در باب مزار از او بسیار روایت شده ولی ممقـانی گویـد نـه     ابو علی الحرانی:-59

 اسم او معلوم و نه حال او معلوم است بلکه مجهول و مهمل است.
 مهمل است. مجهول وابو عبداهللا الحرانی: -60
علماي رجال او را کذاب وضعیف وخبیث دانسته  ابو البختري وهب بن وهب:-61

امـام زادة  اند. فضل بن شاذان فرموده او از تمام مردم دروغگوتر است و او باعـث قتـل   
شد زیرا به دروغ نزد هارون الرشید شهادت داد  ؛یحیی بن عبداهللا بن حسن عظیم الشأن
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کند. این سـید بزرگـوار عـالمی     عوت مىدمردم را به سوي خود  ي امامت دارد واکه او دعو
زاهد بود و هارون به او خط امان داده بود و تمام فقهاء آن خط را دیدند و گفتنـد نقـض آن   

در حضور هارون نامه را از دست جناب یحیی گرفـت و پـاره   جایز نیست. ولی ابوالبختري 
گردن من. لذا هارون او را شـهید کـرد و در عـوض یـک میلیـون و      ه کرد و گفت خون او ب

 را بر منصب قضاوت گماشت: و چنین قاضی بـا  ختري داد و اوبهزار سکه به ابی ال ششصد
ثـواب   از چنین کسی در فضل ومال و جان مردم چه بازي ها که نخواهد کرد. درکتاب مزار 

 اند!!. بی حساب زیارات روایت کرده
 از راویان زیارات مجهول الحال است.: هابو سلم -63
مجهول الحال است. اما علماي شیعه از جمله صاحب وسائل الشـیعه در   :هابو عمار-64
هـر   هعمـار ابوي ا هنشاد الشعر از او روایت کرده که امام صادق بـه او فرمـود  إاب حبباب است

گریستن تظاهر کند ه کس شعري دربارة حسین بگوید و بگرید و کسی که شعري بگوید و ب
بهشت براي او ثابت است! ملت ما روایت چنین شخص مجهولی را مدرك نموده و هـزاران  

به خیال خود بهشت به گریه و یا به زیارت  کتاب مرثیه و اشعار تصنیف به نام امام ساخته و
 شود.شعري واجب میویا به گفتن 

علماي رجال او را مجهـول دانسـته انـد ولـی در سلسـلۀ روایـات        ابو النمیر: -65
 زیارات ابو النمیر آمده است.

او کسـی اسـت کـه ادعـاي      خبیث و شقی: و ابو الخطاب محمد بن مقالص: -66
فرمـود  آن امام او را لعن نمـود و   نبوت کرد و دربارة امام صادق ادعاي الوهیت نمود و

ذکر شده  248انداخته و چنانکه در رجال کشی ص  و ترس مرا در تمام احوال به خوف
یب نیز شد که امام صادق ضمن تأکیـد بـر اینکـه    غقائل به علم  ؛دربارة امام صادق 

نمـود. ابوالخطـاب را مالحظـه     یب نمی دانم و در نفی علم غیب از خود سـوگند یـاد  غ
ست و عـوام هـم ایـن زیـارات را بـا عالقـه       اهاي آن  زیارات و ثوابراوي فرمائید او 

 واعتقاد می خوانند!!.
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انـد کـه ایـن     روایـت کـرده  » فضل بن شادان«حلی از و ممقانی احمد بن زکریا:  -67
را در باب زیـارات آورده و مـردم را    صورتی که روایات او بین است دراشخص یکی از کذّ

 اند!! مشغول ساخته
هر دو مجهول الحال  نفر از رجال به این نام و نسب آمده و دواحمد بن بشیر:  -68

 ه الحدیث.فمعر 101ر. ك . ص   .می باشند
مذهب او به اتفـاق علمـاي رجـال     ضعیف الحال و احمد بن فضل الخزاعی: -69

 واقفی است.
دانند با ایـن حـال طوسـی     علماي رجال او را مجهول میاحمد بن محمد الکوفی: -70

 .اند!! از او روایت کرده» ؛باب استحباب زیارة قبر الرضا «وصاحب وسائل در 
ی ند ولا هاکثر علماي رجال مانند حلی او را از ضعفاء دانست احمد بن عبدوس: -71

 ند.ا هبعضی او را مجهول شمرد
بـاب  «کتب رجال نیست ولی در وسائل  ی درچنین عنواناحمد بن أبی عبداهللا: -72

یعنی بدون ذکر راویـان وسـط    اًاز او مرفوع »استحباب زیارة النبی واألئمه فی کل جمعۀ
هر  فرموده هرجمعه غسل کن و بر باالي بام خانه برو و ؛امام صادق که اند  روایت کرده

!! در واقع  ...طرف که رو کردي قبر امام همان طرف است و بگو السالم علیک یاموالي 

﴿مانند خدا فـرض کـن کـه فرمـوده:      –نعوذ باهللا – غیر مستقیم گفته که امام را     

       ﴾. ] خدا آنجاست.سو که رو کنید،  هرپس به « .]115: ةالبقر« 
ولی در ابـواب  دانند  میعلماي رجال او را مجهول  بن محمد بن داوود: احمد-73

 اند! همزار از این شخص مجهول روایات بسیار آورد
چنین نامی در رجال نیست ممکن است راویان کذاب به خیال  احمد بن مازن:-74

 .خود آن را تراشیده باشند!
نیست و حـال او مجهـول    کتب رجال نامی از او در :احمد بن علی االنصاري-75

که گفـت  اند  کردهسایر کتب مزار از او روایت و  439است ولی وسائل درجلد دهم ص
شد که در آن قبر هارون الرشید بود درخانـه حمیـد بـن قحطبـه و     اي  قبهامام رضا وارد 
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فرمود این خاك من است که در آن دفن می شوم وبه زودي اینجـا محـل رفـت و آمـد     
مگـر آنکـه   کنـد   مـی من سـالم ن  رخواهد شد و به خدا قسم زائري ب شیعیان و دوستانم

و رحمت او و شفاعت ما بـراي او واجـب گـردد: و ایـن     شود  میآمرزش خدا شامل او 
نداشـته و  اي  قبهخانۀ قحطبه گنبد و  ؛روایت معلوم الکذب است، زیرا در زمان رضا

چگونـه  شد  مین هالشفاع کسی می دید واجب ،ال حیاتحبه اضافه اگر خود امام را در 
بـاز در   اصال شفاعت به دسـت خداسـت، و   وگردد  می هبا زیارت قبر او واجب الشفاع

 :ي از اهل قم فرمودا هکه امام رضا به عد از اواند  کردهروایت  446وسائل جلد دهم ص 
که زمانی خواهد رسید که شما در طوس به زیارت خاك من خواهید آمـد آگـاه باشـید:    

غسل زیارت کنـد   با هر کس مرا .»ي وهو على غسل خرج من ذنوبه كيـوم ولدتـه أمـهمن زارن«
اینـان بـه امـام دروغ     .ییده استااز گناهانش خارج شود مانند روزي که مادرش او را ز

زیرا اهل قم سال ها است که به زیارت مشهد او  گوید میامام چنین سخنانی ن ،بسته اند
هاي مرمر را زیـارت   سنگ بلکه ضریح سیمین واند  کردهخاك او را زیارت ن و روند می

را درحـال حیاتشـان زیـارت     ؛و خود امام رضا صمردم رسول خدا :. ثانیااند کرده
  .مانند روز تولد پاك نشدند! کردند و

بـه زیـارت   کنـد   می ض و تشویقجاي سؤال است که آیا امام این قدر مردم راتحری
 .!خاك خود

﴿ مگـر خـدا نفرمـوده:   مگر او خودخواه است و            

                     ﴾N ]:27 یونس[. 
خـواري ایشـان را    آنان که بدي ها را کسب کردند جزاي بدي همانند آن اسـت و «

 »پناهی نیست.بگیرد: برایشان از طرف خدا 

    ﴾N ﴿ خواهـد کـه:   حتی خد از زنان پیغمبر عمل مـی 
 »اگر گناه کنید جزاء دارید. و ...نماز را بپا دارید و زکات را بدهید «. ]33 األحزاب:[
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مـورد پرهیـز از    در ؛بودند. علی صبا اینکه همسران پیغمبر و در دامن پیغمبر
 ».أوحـش الوحشـة العجـب« :فرمایـد  مـی توصـیه   ؛به امام حسن  هعجب در نهج البالغ

  .بدترین تنهایی و وحشت عجب و خودپسندي است
 . )38شمارة  ، سخنان قصار،ه(نهج البالغ 

 ؛کـه امـام رضـا    انـد   کـرده کتاب وسائل جلـد دهـم از او روایـت     467در ص 
بـه إال بنـى اهللا لـه فـي الجنـة بيتـاً أوسـع مـن الـدنيا سـبع ما قال فينا مؤمن شـعراً يمـدحنا « فرمود: می

 ».مرات يزوره فيها كل ملك مقرب و كل نبي مرسل
مؤمنی دربارة ما یک شعر مدح نگوید، مگر آنکه خـدا بـراي او در بهشـت بـرین      -

بنائی بر پا کند که از هفت برابر دنیا وسیعتر باشد که در آن بنا تمام فرشـتگان مقـرب و   
 نبیاء مرسل او را دیدار کنند.!! ا

 شما بگویید که همین روایت مجعوله باعث شده که روز به روز مداح زیادتر شده و 
 !اند کردهمالحظه کنید چه هرج و مرجی در دین ایجاد  چه خواهد شد

ومعاصر صـدوق  » اشیابن ع«معروف به  احمد بن محمد بن عبیداهللا العیاش: -76
د از ایـن  نـ من دیدم بزرگان ما و رجـال گوی  رارست فرموده او طوسی در فه ،بوده است

ال  «نقل شده و آن جملـۀ   باشد میلفاظ که داراي معانی زشت ابن عیاش دعاي مختل األ
کفـر و  ، در مفاتیح در دعاي پنجم مـاه رجـب آورده اسـت. در آن دعـا     »فرق بينك وبينها

 جعلـنهم معادنـا لكلماتـك وأركانـاً «: گوید میئمه أشرك وخرافات را مخلوط کرده و در بارة 
فـرق بينــك وبينهـا إال أنهــم عبــادك  تعطيـل لهــا فــي كـل مكــان ال لتوحيـدك وآياتــك ومقاماتـك التــي ال

....« 
هایت و ارکان توحیدت و نشانه هایت ومقامـات   والیان تو که آنان را معادن فرمان«

بین آنهـا نیسـت   و  بین تو یکه فرق شوند میمقاماتی که در هر مکان تعطیل ن ،قرار دادي
 »جز اینکه آنان بندة تو هستند.!!

هاي خدا معـدن نـدارد مـثال خـدا کـه بـه        کسی نبوده به این شیخ بفهماند که فرمان
که مردم را هدایت کند از کدام معدن فرمـایش صـادر شـده؟    دهد  میرسول خود فرمان 

الوه بر این خدا را مقامـات  عالوه بر این توحید او ارکان ندارد آن هم از جنس بشر و ع



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   188 
 

 

رقی و یـا تنـزل   تتر  ا پستینیست مقامات براي کسی است که از مقامی به مقام باالتر و 
 کند.

أعضـاد وأشـهاد ومنـاة واذاود وحفـظ ورواد فـيهم مـألت سـمائك «: گوید میبعد دربارة أئمه 
 .»وأرضك
تو هستند که با آنان  هاي مدافع و نگهبانان آنان بازوها و گواهان وممتحنان و وکیل -

 .!!!يا هآسمان وزمین را آکند
کـه   هـا اسـت،   این شیخ در این دعا خدایی را معرفی کرده که داراي بازوها و نوچه

آن  و : فرقی بین توگوید مینگهبانان او باشند! بی سبب نیست که  آنان وکیل مدافع او و
 بندگان نیست!!!.

ي ا هسـاخت ي که ا هاگر به یک استاد حلبی ساز بگویی بین تو و آفتاب !عزیزي  خواننده
اد تبـه آن اسـ   ي و آن سـاختۀ تـو اسـت   ا ههیچ فرقی نیست جز اینکه آفتابه را تو سـاخت 

ـ       ي،ا هي وناحق گفتا هجسارت کرد زَّایـن شـیخ بـه خدوانـد (ع فـاتی  اکـره) چنـین خر  ذ
ال فـرق  جملـۀ در . !گوید میوگاهی مؤنث . دیگر آنکه والیان خدا را گاهی مذکر گوید می

کـه در اینجـا   » إال أهنـم عبـادك« :آورده اما در جملۀ دیگر گویـد  بينـك وبينهـا ضـمير مؤنـث
فـات را در دعـا و زیـارت    ا. تعجب ما این اسـت کـه ایـن خر   !ضمیر مذکر آورده است

بسـیاري از  لـذا   دین است و یۀاینها صحیح و پااند  کردهو محدثین بعدي خیال اند  آورده
خلق خیلی با  که خداکنند  مىند به این جمله استدالل رعلماي زمان ما که از قرآن بی خب
زمان مـا  ي ها چرا آیت اهللادانیم  میاو است! ما ن اسمهايفرق ندارد همه یکی است همه 

 .با قرآن آشنا نیستند!
 : مجهول است.هاحمد بن قتیب -77
 : مجهول است. احمد بن مابیدا-78
 : مجهول و مهمل است.اسحاق بن ابراهیم االزدي-79
 : مجهول ومهمل است.اسحاق االرحبی-80
 : مجهول ومهمل است.اسحاق بن محمد-81
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 : مجهول و مهمل است.اسحاق بن زریق -82
 : مجهول الحال است.اسماعیل بن ابان -83
 : مجهول الحال است.اسماعیل بن عیسی -84
زنـی اسـت مجهـول المـذهب ولـی مجلسـی در بحـار و         :هحمسیام سعید األ -85

 .!اند کردهصاحب وسائل در باب استحباب زیارة النساء از او روایت 
در  وم نوشتهذمهیر رجال مطممقانی با اینکه رجال خود را براي ت :بشیر الدهان -86

 .!اند کردهوسائل در باب استحباب زیارة النساء از او روایت 
ئمـه اطهـار   اکشی وممقانی اخبار زیادي در مذمت و لعن او از قـول   :بشار الشعیري -87

به مردم فرمود خدا لعنت کند بشار را، به او بگو واي بر شما  ؛اند. از آن جمله صادق نوشته
فرمـود: بشـار از   م اید: ودر روایت دیگر امـا  به سوي خدا برگردید زیرا شما کافر و مشرك شده

در حـق تـو    ؛او بگـو جعفـر بـن محمـد     بهبه کوفه رفتی .چون !یهود و نصاري بدتر کرده
آري ایـن بشـار از کسـانی بـوده کـه        گوي: اي کافر، اي فاسق، اي مشرك، من از تو بیزارم، می
فرمود: بشار مرا ناراحت کـرده و   ؛مربی جهان است!! و امام صادق  علی مدیر و :گفتند می

ر کتـب حـدیث ایـن خبیـث یکـی از راویـان       کنید. اما د پرهیز گول زده از او حذر شیعیان مرا
 .زیارات و فضائل أئمه است!

 در رجال نامی از او نیست و مهمل است. :بکر بن سالم -88
 : مجهول الحال است.بکر بن احمد -89
بـاب اسـتحباب زيـارة «با اینکه مهمل است در وسائل  :هجعفر بن محمد بن عمار -90

فرمود: هـر کـس قبـر     صروایت کرده که رسول خداخبر دوازدهم را از او  »قبـر الرضـا
 .علی بن موسی را زیارت کند خدا بدن او را بر آتش دوزخ حرام گرداند!!

اشخاص سست عنصر به همین روایات دل خود را خـوش کـرده و از کتـاب خـدا     
را در زمان حیاتش زیارت می  صدر صورتی که هر کس رسول خدا ،ندا هدست برداشت

 گردید.ش حرام نمیبدنش بر آت ،کرد
 به قول تمام کتب رجال مجهول الحال است. جعفر بن سلیمان: -91
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 مهمل است. نامی از او درکتب رجال نیست و حسن بن ابی عاصم: -92
دیگران او را مجهول خوانده و معلوم نیست چه کاره  ممقانی و حسن بن زیاد: -93

باب «الشعیه ودر مجالس صدوق در بوده و چه دینی داشته است. با این حال در وسائل 
از او روایت شده که امام جواد فرمود: هر کس پدرم را زیارت  25خبر » زیارة قبر الرضا

ا سردي و گرمی به او برسد خدا جسد او را بر آتـش دوزخ  یي از باران و ا هکند و صدم
 ا سـخن خـدا کـه   یـ حرام گرداند! حال آیا حدیث حسن بن زیاد مهمـل را قبـول کنـیم    

﴿فرموده:           ﴾N ]:21 الطور[. 

 ».باشد میکار خویش  گرو درهر فردي «

 ﴿ و فرموده:                 ﴾N ]:8 الزلزلة[. 

 ».بیند میبدي کند آن را اي  ذرههر که مثقال «
تمام علماي رجـال او را از ضـعفاء و از معاصـرین     حسین بن احمد المنقري: -94

سـوء  م، کـه از وجـود امـا    انـد  بودهحضرت صادق شمرده اند. البته این چنین اشخاصی 
 استفاده کرده و اخبار دروغ خود را به نام امام منتشر میکردند.

مهمل است ودر کتب رجال نامی از او نیسـت   حسین بن اسماعیل الصمیري: -97
سی وجود نداشته ولی روایت تراشان باکی ندارند از اینکه به نام شخص وشاید چنین ک

 معدومی روایت بتراشند.
 مهمل ومجهول الحال است. حسین بن محمد بن مصعب الذارع: -98
 مهمل و مجهول الحال است.  :حسین بن فضل بن تمام -99

 مهمل و مجهول است. :حکیم بن داوود -100
طوسی در رجالش فرموده او  ،ضعیف استالقمی: حسن بن محمد بن بابا  – 101

غلو کننـده اسـت. و فضـل بـن شـادان گفتـه او از کـذابین مشـهور اسـت و حضـرت           
 او را لعن کرده: چنین شخصی راوي فضائل ائمه و راوي زیارت است! ؛عسکري
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مهمل که در قرن سوم بین خواب و  این مرد مجهول و جمکرانی: هحسن مثل -102
ب صـ را غ» مسلم«ملک مردي موسوم به  ملت ما به نام دین دکانی آورده وبیداري براي 

بین برده و به جاي زراعت، مسجدي در یک فرسنگی هم ساخته از کرده و زراعت او را 
و براي آن چهار رکعت نماز آورده که دو رکعت آن به نام نماز امام زمان اسـت و گفتـه   

مانند آن است که در  » صىل يف البيت العتيقفكأنام«هر کس این دو رکعت نماز را بخواند 
خانۀ کعبه نماز خوانده باشد. با آنکه نماز را خدا و رسول باید بیان کنند و چنین نمازي 

نیست. آنگاه در تعقیـب   صآن هم با کیفیتی که حسن جمکرانی آورده در سنت رسول
یا علی یـا    محمد یا علی، که در آن این جمله آمده: یااند  آوردهاین نماز دعایی کفر آمیز 

» تضاد مفـاتیح الجنـان بـا آیـات قـرآن     «لیفات خود از جمله أ. که ما در ت!محمد اکفیانی
افضـل از   صاین دعا نمی دانسته که پیغمبر  یم: و چون سازندةا هبطالن آن را ثابت کرد

 گفته و بار دیگـر علـی را مقـدم داشـته    » !یا علی !یا محمد«است!! لذا یک بار  ؛علی
نـام  ه آمد دارد چنانکه شخص عوامی ب به هر حال کار در  »!یا محمد !یا علی« :گوید میو
که رئیس سازمان اوقاف بود و در این مسجد چاهی ساخته اند کـه بایـد هـر    » احمدي«

میت مذکور حاجت آن محتـاج  روح  کهبرود به نزد میت   »حسین«کسی حاجتی دارد به 
 دین خدا نیست؟ء به هزاتا این اعمال اسبه اطالع امام برساند!!! آی را

 .با این خرافات است که مردم فکور را به کلی از دین دور نموده اند!
او و پـدرش هـر دو   انـد   گفتهممقانی ودیگران  حسین بن احمد بن ادریس: -103

 مجهول میباشند.
 مجهول الحال است. :حسین بن سلیمان -104
 مهمل است. :داوود بن یزید -105
چنین نامی در رجال نیست ومهمل است ولی درکتب زیـارات   :هزبیر بن عقب -106

 .!اند کردهو غیره از او روایت 
از اصحاب حضرت رضـا ولـی واقفـی     زکریا بن محمد ابو عبداهللا المؤمن: -107

 ند.ا هعلماي رجال او را ضعیف شمرد ،مذهب و مختلط بوده
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 مهمل ومجهول است . :سعد بن عمرو الزهري -108
 مهمل و مجهول است. :سعید بن صالح -109
 مهمل ومجهول است. :سلیمان بن عیسی -110
 مهمل ومجهول است. :سیف بن عمرو -111
 مهمل ومجهول است. :صالح الصیرفی -112
 مهمل و مجهول است. :انصفوان بن سلیم -113
 مجهول الحال است. صندل: -114
تعجب است که حتـی اهـل    ،استاز دانشمندان اهل سنت : طاووس الیمانی -115

!! وسائل الشیعه در بـاب  (نسبت داده اند)غلو به او هم روایاتی طبق سلیقۀ خود بسته اند
از طـاووس نقـل    روایـت شـانزدهم را  » الحج ىعل ؛استحباب اختیار زیارة الحسین«

هزار عمـره   را زیارت کند ثواب هزار حج و ؛کرده بنا به روایت هر کس امام حسین
بر خدا الزم است که او را به آتش عـذاب نکنـد. در صـورتی کـه زیـارت امـام       دارد و 

 حسین در زمان حیاتش ثواب یک حج نداشته است.
ل قأ«در باب  و وسائل در از همین مرد مجهول ،مجهول است عمیر:عامر بن  -116

روایت کرده که امام صادق فرموده هر سال به زیارت قبـر حسـین   » ؛ما یزار الحسین
کاسبی را ترك کرد و بیشتر وقت مردم در رفت و آمد  د! بنابراین روایت باید کار وبروی

 براي زیارت قبر امام صرف شود.
 مهمل است. عبداهللا بن یونس: -117
 مجهول و مهمل است. هللا بن هالل:عبدا -118
 مهمل است. :داهللا النجارعب -119
ولی وسائل از همین مرد مهمـل در   ،مهمل است اهللا بن الفضل الهاشمی:عبد -120

فرمـوده هـر کـس     ؛روایت کرده که امام صـادق   »استحباب مدح األئمـه بالشـعر«باب 
اي  خانـه خداونـد در بهشـت بـرایش     »بنى اهللا له بيتـاً يف اجلنـة«: گویدبدرمدح ما شعري 

 سازد. می
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احی خوشش می آمده کـه بـراي هـر مـد     قدر نعوذ بااهللا از مدح خودش آیا امام آن
اخبـار مـذهب    ،چرا مدعیان حب اهل بیتدانیم  میدر بهشت تضمین کرده: ما ناي  خانه

 .ند!!ا هاز مردمان مهمل گرفت خود را
 مهمل ومجهول است. :لرحمن بن سعید المکیعبدا -121
اسـتحباب مـدح    «مهمل است ولی وسائل در باب   بن تمیم القرشی:عبداهللا -122

از او روایت کرده که امام رضا فرموده هر کس در مدح ما شعري بگویـد  » األئمۀ بالشعر
از تمام دنیا وسیعتر باشد و شعر چه اثري  رکه هفت بادهد  میخدا در بهشت بنائی به او 

دارد که تمام انبیاء مرسلین را به نزد شاعر می کشاند! لذا هر بی سواد تنبلی براي بدست 
و نه داند  مىمعارف دین چیزي نه از لق امامان شده ولی آوردن دنیا و آخرت مداح ومتم

تزکیه بهشت جزاي کسی است که خود را پاك و  در حالی که خدا فرموده: ،از قوانین آن
 ق است.لّمنموده باشد و نفرموده جزاي افراد مداح و مت

 مجهول الحال است. :االبزاريعطیه  -123
بـاب اسـتحاب   «و لـی وسـائل در   ،مهمـل اسـت   ابراهیم الجعفري: علی بن -124

از او روایت کرده که امام صادق فرموده چهار قطعه از زمـین در  » التبریک بمشهد الرضا
نها بیت المعمور بوده آحه زدند. یکی از صیایام طوفان از ترس غرق شدن به سوي خدا 

 سمان برد و سه قطعه دیگر نجف و کربالء و طوس بودند که خـدا بـه  آکه خدا او را به 
سمان آاین سه اعتناء نکرد و آنها را باال نبرد!! حال باید پرسید آیا قطعه از زمین به  فریاد

خدا کند عقـالء ایـن گونـه     ب میترسد و با طوفان مخالف است!آمیرود یا مگر زمین از 
 روایات را نخوانند.

بـاب «از این مرد مهمـل وسـائل در    ،مهمل است سن النیسابوري:ح علی بن -125
 را زیارت کنـد،  ؛ روایت کرده که هر کس حضرت رضا »باب إختيـار زيـارة الرضـااستح

 خرین بر عرش الهی می نشینند و طعام می خورند،آروز قیامت با هشت نفر از اولین و 
 –یعنی با حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و علی و حسـن و حسـین   
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در واقع عرش الهی و انبیـاء عظـام را اسـتهزاء نمـوده و      این راوي  !!! -سالم اهللا علیهم
 .اعمال و فدا کاري هاي آنان را کوچک شمرده است!!

باب استحباب زیـارت  «ولی وسائل در  ،مهمل است بد اهللا الوراق:علی بن ع -126
ن آاز او روایت کرده که هر کس حضرت را زیارت کند هـم درجـه بـا     ؛ »قبر رضا

وي خواسته امام را استهزاء کند که این روایت اان می کنم این ر. من گمشود میحضرت 
 ن بزرگوار نوشته است.آرا از قول 
 مهمل است. :المختاربن فیض بن محمد بن  علی -127
مهمل و مجهول است، و لی وسائل از او در بـاب   :محمد الحضینیعلی بن  -128

 .زیارت ابو جعفر الثانی روایت نقل کرده است!
 مهمل و مجهول است. :حسین بن عبیدعلی بن  -129
 مهمل و مجهول و ضعیف است. :احمد بن اشیم بنعلی  -130
 مجهول و مهمل است. :ابراهیم الحضرمی بنعلی  -131
 ضعیف است. :معمر بنعلی  -132
 مهمل یا ناموجود است. :الحسین العزرمیعمر بن  -133
بـاب إنـه ال يجـوز أن «سـائل در  ومهمل و مجهول اسـت ولـی    زاهر: بیأعمر  -134

از او روایت خرافی نقـل کـرده اسـت کـه یقینـا امـام صـادق         »يخاطب أحد بأميرالمومنين
 ن حضرت است.آنفرموده بلکه افتراء به 

 مجهول است. :رة بن یزیدعما -135
 مهمل و مجهول است. :راشد نی بعیس -136
 مهمل است. :اهللا بن عبد الرحمن القمی فتح -137
 مهمل است. :ال بن موسی النهديفض -138
 کتب رجال نیست. در یان مهمل است نامی از اواویکی از ر :مه بن مالکقدا -139
باب استحباب زیـارت  «و این مجهول در وسائل  ،مجهول الحال است ه:قبیص -140
بـاقر از رسـول خـدا روایـت      بن یزید غلو کننده روایت کرده که امام از جابر» قبر رضا
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در خراسان زیارت نکند مگر اینکه اگـر گرفتـار اسـت     مرا تنرة ه فرمود کسی پاکرده ک
گرفتـاري زوار   نویسنده گوید: مرزیده گردد!!آگرفتاریش رفع شود و اگر گناهکار است 

 ن حضرت که رفع نشده حال آمرزش چطور؟  آ

﴿            ﴾N :38 (المدثر(. 

 گرو اعمال خویش است.هر کس در  -

﴿                       ﴾N :27(یونس ( 

 ایشان را بپوشاند. گرفتاريکیفر بدي مثل آن است و اند  کردهآنان را که بد  -
 کننده!!غلو اوي واسطه روایت فردي مجهول الحال از یک ر هم بهآن 

 مهمل است. :الخباز مبارك -141
بـاب  « مهمل است و یا شـیعه نیسـت، در وسـائل    د بن ابراهیم الکندر:محم -142

خبر شانزدهم را از این شـخص مهمـل آورده کـه     »الحج ىاستحباب زیارت الحسین عل
فرموده هر کس امام حسین را زیارت کند ثواب هزار حج و هزار عمره  صرسول خدا

 چگونـه  دیـ شما مالحظه کن ،حال دارد و بر خدا الزم و حق است که او را عذاب نکند!!
نیز فقط یـک   صهمچنین رسول فاف شده.خحج که از عبادات بزرگ اسالم است است

 .حج!!! آن حضرت ثواب هزارحج انجام داده است و ثواب یک حج دارد و لی زائر نوة 
 مجهول است. :د بن السنديمحم -143
 مجهول است. :د بن زکریا جندبمحم -144
باب استحباب كثـرة الصـالة مجهول الحال است اما وسائل  د بن ناجیه:محم -145

 از او روایت نقل کرده است. ؛عند قرب احلسني 
بـاب اسـتحباب «ولـی وسـائل در    ضـعیف اسـت   بن سلیمان البصري: محمد -146

 از او روایت کرده است! »باب استحباب زيارت قبر الرضا«و در  »اإلستشفاء بتربة الحسين 
 مهمل است. :بن علی بن محمد االشعت محمد -147
 مجهول است. :بن عمار محمد -148
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 مهمل است . ه:مد بن مسعدمح -149
 مجهول الحال است. :مد بن حسین الرازيمح -150
 مهمل است. :محمد بن معقلمد بن مح -151
 مجهول است. :مد بن عبد الحمیدمح -152
 مهمل است. :مد بن سلیمانمح -153
 مهمل و مجهول الحال است. :حولمد بن موسی األمح -154
 مهمل و مجهول است . :مد بن ابی السريمح -155
 مجهول الحال است . :مد بن محمد بن هشیممح -156
 مهمل و مجهول است. :مد بن احمد بن سلمانمح -157
 مهمل و مجهول الحال است. :لی بن شهابمع -158
 مجهول است. :سی بن اسماعیل بن موسیمو -159
 مهمل و مجهول الحال است. :یی بن معمریح -160
 مجهول الحال است. :ید بن عبد الملک جعفییز -161
 مهمل است. :نس بن ابی وهب القصريیو -162

 
 سيد بن ابو الفضل بن رضا برقعيخادم الرشيعة املطهرة: 
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