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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

 يموحدين، الذـإمام المني، والصالة والسالم عىل ـاحلمد هللا رب العال

 مني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:ـأرسله رمحة للعال
ها داستان هدایت  ی شیرین و دلپذیر است، این حلقه این رساله شامل چند حلقه

کنند که مدتی در تاریکستان جاهلیت و دور از توحید در شبستان  مردی را بازگو می

خاست، بعد خداوند  ا تبرک به مسح و طواف آنها برمیبرد، و از قبره خرافات بسر می

رحمت خود را شامل حال او نمود و او را به سوی نور توحید هدایت کرد و خداوند 

کند. فرد یاد شده بعد از نجات از  هر که را بخواهد بسوی شاهراه مستقیم هدایت می

در این چند گمراهی و ظلمات و دریافت نور و هدایت داستان و خاطرات خود را 

ی تنویر و روشنگری  کند باشد که وسیله حلقه بشرح زیر برای خوانندگان بازگو می

 آنان واقع شود و آنان نیز عین راهی را در پیش بگیرند که او در پیش گرفته است.

ة یالتوع«که از طرف جمعیت » ةیسالمة اإلیالتوع«ها را در مجله  این حلقه

گردد پخش کردم، بعد جمعیت یاد شده مصلحت در  صادر می ١»ة بالحجیسالماإل

آوری و پخش کند تا مسلمانان از آن سود  ها را در کتابی جمع این دید این حلقه

قدر تأثیری بس شگرفت در درون افراد  های مبارک و گران ببرند، چرا که این حلقه

                                           
 سازمان روشنگری اسالمی در مکه. -١



 اعترافات یک قبرپرست  2

 

را که رساله از اند، چ ی آنها شده کثیری داشته و باعث تذکر و روشنگری و موعظه

اش استاد بزرگوار عبدالمنعم الجداوی  اسلوبی ساده و روان برخوردار، و نویسنده

و متأثر از دعوت سلف صالح، ـ رضوان الله » دار الهالل«ی  نویسنده در نشریه

ی  علیهم ـ خود بسوی راه حق و صواب هدایت یافته و دیگران را با حکمت و موعظه

 خواند. حسنه بدان فرا می

ریاست محترم نیز که خود حامل پرچم توحید است و با تمام توان از آن دفاع 

نظیر، که از سوی خداوند به او داده شده از مبانی  نماید و با عزم آهنینی و ثبات کم می

خواند این چند حلقه را به  کند و بر بینش و بصیرت بدان فرا می توحید دفاع می

طریق هدایت و نور را دریابند، و از آن پیروی  دارد تا ها تقدیم می ی انسان همه

 نمایند، و راه انحراف و گمراهی را بشناسند و از آن دوری گزینند.

خداوند هدایت کننده بسوی راه راست و درست است و او برای ما کافی و 

 بهترین دلیل.

 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
 ناشر



 
 

 

 

 

Am_Ã̂à~@ کند ...!. پیرزن مبتالئی است که خود را به گردن صاحبش آویزان می 

»ÑÎvÈj« نهد ...!. کند ... بعد ساختمانی از جدید بنا می در بدّو امر ویران می 

 .سهل و ساده نیست...!» قبرپرست«ی یک فرد  و توبه بازگشت

»ÑÎvÈj« گاهانه نیاز دارد. هبه اراد  آ
به دلیل بیشتر از یک سبب در نوشتن این اعترافات متردد بودم، بعد به دالیلی 

چند اقدام به نگارش آنها نمودم و در واقع اسباب تردد و اقدامم یکی بود. بعد 

بخوانند و بگویند ما را به خرافی پنداشتن یکی از  ترسیدم که برخی این عنوان را

ای  چه حاجت؟، اما به منظور اینکه برخی از خوانندگان محله» قبرپرست«بزرگان 

کردم اعترافات مرا بخوانند و آنرا  ام در آن زندگی می که من قبل از تصحیح عقیده

نی توحید شوند، بفهمند و بدینوسیله از ظلمت خرافات رهائی یافته وارد فضای نورا

خود را بر مردم  هآری فقط به همین خاطر بود که خواستم حقیقت وضعیت و عقید

 بنمایانم شاید سبب هدایت بعضی از آنها به سوی توحید شود؟.

رفتم و در  گان برای قبرها بودم به هر شهری که می بنده یکی از سران تعظیم کننده

 خود را 
ً
خاستم...  رسانم و به طوافش برمی بدان میآن گور شیخی موجود بود ... فورا

داشتم یا خیر ... حتی بعضی  خواه اطالعی از کرامات و خوارق آن در دست می

کردم ... یا در تصور و خیال خود آنها را اهل  اوقات کرامتهائی را برای آن اختراع می

بلغ دانستم ...  اگر پسرم امسال در امتحان پیروز شود بخاطر فالن م کرامت می

ام. اگر همسرم شفا یابد به خاطر چاقی  کالنی است که در صندوق نذرها انداخته

 ام!. فالن قوچی است که برای فالن ولی از اولیای خدا قربانی کرده
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قاهره » العزیر بالله«وقتی برای تنظیم کار مجله اسالمی که اهداف مسجد جامع 

اش نشر توحید و تصحیح  اولیه نماید و رسالت و تعدادی دیگر از مساجد را نشر می

عقیده است با دکتر جمیل غازی مالقات کردم به حکم دیدارهای مکرر الزم بود که 

نماز جمعه را در مسجد جامع العزیز بالله ادا کنیم ... دکتر جمیل با اسلوبی ساده و 

استدالل عقلی بسیار قوی و قانع کننده منحنی خطرناکی در عقیده توضیح داد و آنرا 

ای بر اثر غفلت و ضعف عقالنیت از مخلوق مرده  شرک به خدا نامید چرا که بنده

 نماید!!. طلب نصرت و استعانت می

هم هجوم دکتر و هم بیان حقیقت مرا گرفتار ترس و بیم کرد ... و براستی درک و 

کشف حقیقت برای افراد غافل چقدر ترس برانگیر است ... اگر دکتر جمیل به همین 

خواند با اصرار فراوان روی  کرد کافی بود، اما او هر بار که خطبه می کتفا میمقدار ا

کید می مرده است ... چه بسا  هیک بند هکرد ... گور و قبر تنها در برگیرند موضوع تأ

ی بدون سود و  که بعضی اوقات احتمال دارد که گور حتی از استخوانهای پوسیده

 زیان نیز خالی باشد!.

کانی خوردم و توازن خود را از دست دادم ... محزون و غمناک بعد در بدّو امر ت

نشست ...  ام می گشتم ... کابوسی بر سینه  ای بخانه برمی از ادای هر نماز جمعه

کشید ... با مشقت فراوان در صدد بودم خود را از  احساس و مشاعرم را به زنجیر می

ای گذشته در گمراهی بسر این خطر و اضطراب نجات دهم ... آیا طی مدت ساله

 دوستم دکتر در موضوع مبالغه کرده است ... من معتقدم هر کس به  برده
ً
ام؟ یا واقعا

 شهادت تلفظ ورزد ممکن نیست که بخاطر لغزش یا خطائی کافر تلقی شود.

ای از آتش به دل من انداخت و آرام آرام اطمینان مرا بکام  چیز دیگری که شعله

د که دکتر مرا در رویارویی آشکار با اولیای صاحب قبور قرار داد خود فرو برد این بو

... و این در حالی بود که مبلغان و خطیبان صبحگاهان و شامگاهان بر روی منابر 

کردند هر کس باعث اذیت ولّی شود با خدا وارد جنگ شده است زیرا  اعالم می
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صحاب قبور و خواهم با ا حدیث صحیحی در این معنی وجود دارد و من نمی

برم از اینکه با او وارد جنگ و ستیز  بارگاهها وارد جنگ شوم ... چون بخدا پناه می

 شده باشم ...!.

با خود گفتم: سالمترین وسیله دفاع یورش بردن (بر خصم) است برای این 

ای از لطائف المنن ابن  ای از احیاء العلوم غزالی، و چند صفحه منظور چند صفحه

ری را مطالعه و چند کرامت همراه با نام صاحبان آن و مناسبت عطاء االسکند

وقوعشان بر صفحه دل حفظ و آماده نمودم برای جمعه دّوم دوباره به نماز جمعه او 

دادم چون درس  رفتم خشم خود را به زحمت کنترل کردم و به سخنان دکتر گوش می

ی او بروم و غذای  به خانهدرس اصرار داشت که  هخود را به پایان رساند بعد از خاتم

تاختم و برای یورش بر او بر دو  او را تناول کنم، بعد از صرف غذا به شدت بر وی 

 عامل و دلیل تکیه داشتم.

 اول: مقدار فراوانی از کرامات را حفظ کرده بودم.

دّوم: اعتماد و اطمینان کامل داشتم که عمل و تهاجم من باعث ناراحتی او 

ام، بدین وسیله از خشم او  ر منزل او هستم و طعام او را خوردهشود چون من د نمی

تنها کسانی مقام اولیاء را «در امان هستم عبارتی به این معنی را با وی در میان نهادم: 

کنند که در صفا و شفافیت نفس به درجه و مقام آنان رسیده باشند، زیرا آنان  درک می

های به آنان بخشیده که به سایر  نشانه مردان مخلص خدایند، لذا خداوند آیات و

، دکتر منتظر ماند تا من حرفم را به آخر رساندم و »اشخاص نبخشیده است و ... 

کردم چیزی ندارد  تهاجمات خود را بر وی ریختم و من در درون خود احساس می

 که در مقام پاسخ به من بگوید.

مشایخ نزد خداوند از پیغمبر دکتر در پاسخ گفت: آیا اعتقاد داری که یکی از این 

 تر باشد؟ محترم

 زدگی گفتم: نه در کمال بهت



 اعترافات یک قبرپرست  6

 

های  کنند یا میوه روند یا در هوا پرواز می پس چطور برخی از آنها روی آب می

یک از  هیچ ص چینند ... در حالیکه رسول الله بهشت را در روی همین زمین می

 این کارها را نکرده است؟.

شدن و برگشتم از عقیده قبلیم کافی بود... اما تعصب ـ  همین اندازه برای قانع

خداوند بکشدش ـ مانع از آن شد که به این سادگی تسلیم شوم ... چگونه فرهنگی را 

کنم ... شاید بذات خود غلطی  رها کنم که بیشتر از سی سال است با آن زندگی می

را بعنوان حقیقتی ـ هم قاطی آن شده باشد ... ولی مگر غیر از این است که من آن 

 ام. که حقیقتی دیگری سوای آن وجود ندارد ـ فهم کرده

کتابهای موجود  هوعده دادم که از جدید ـ از نو مطالعه را شروع کنم و به مطالع

ام ـ که مملو از کتاب بود ـ روی آورم ... بعد به نزد دکتر برگردم و  در کتابخانه

گان صوفیها  من از بزرگان عشاق و دلباختهگفتگویمان تا پاسی از شب ادامه یابد. 

ی  بشمار می
ّ
آمدم چرا؟ چون اشعار و موسیقی و الحان آنها را که ترکیبی از میراث مل

مند بودم، اشعار  داشتم وبدان عالقه و لحنهای قدیمی متنوع بود بسیار دوست 

ی نواخته فارسی، شرقی و اشعار باقی مانده از بندگان، و طبل آفریقایی که به تنهای

شد، یا نی مصری حزن و ناله برانگیر همراه با برخی از اشعار که از مالقات میان  می

 دهد. [برای من دلربا و ترک ناکردنی بود]. عاشق و معشوق در سحرگاهان خبر می

ی دیگر ... صوفیها را دوست داشتم، و عاشق  به این سبب، و سببهای ناگفته

قلب خود از حفظ داشتم،  هاقطاب تصوف بر صفحتصوف بودم، و اشعار بسیاری از 

را ... و تمام صحبتم که در مقابله با دکتر از آن » ابن الفارض«بخصوص اشعار 

کردم این بود که دکتر و امثال او از منادیان توحید، خواستار روح دین  استفاده می

مقامی برسند  گردانند و باید دکتر و امثالش به نیستند، بلکه آن را از خیال مجرد می

اند، تا حقیقت و ماهیت کرامت را دریابند، زیرا تنها  که صاحبان کرامت بدان رسیده

شناسد که خود دریا را دیده باشد، و فقط کسی از عشق سر در  کسی موج را می
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آورد که خود گرفتارش گردیده باشد. و این هم اسلوبی است صوفیانه در روش  می

 ری در این زمینه دارند!.استدالل، و صوفیها شعر مشهو

برای اینکه وجدانم گرفتار اضطراب نگردد و احساساتم خرد نشود، تالش کردم 

بردار نبود... با امر عجیبی روبرو شدم،  از مالقات دکتر خودداری کنم، اما او دست

زنگ منزلمان زده شد، رفتم تا در را باز کنم، با دکتر روبرو شدم، هر چند برایم باور 

بود. آمده بود تا از علت عدم حضورم در نماز جمعه سؤال کند... طبق  نکردنی

عادت از مسائل مختلف سخن بمیان آوردیم، وقتی از علت عدم حضورم در نماز 

 ام!. جمعه سؤال کرد. به صراحت گفتم: راستی از شما مأیوس شده

ده در تو در پاسخ گفت: اما من از تو مأیوس نیستم و خیر و نیکی فراوان برای عقی

 مرا بسوی راه و روش خویش جذب  بینم: در دل خود گفتم: می می
ً
خواهد تدریجا

به » محمد بن عبدالوهاب«کند. کتابی در نزد او یافتم که خودش آنرا در سیره 

 نگارش درآورده بود.

 گفتم: آیا امکان دارد این نسخه از کتاب را بمن بدهی؟

دیگری  هدهم نسخ به تو وعده می دهم ولی گفت: همین نسخه را به شما نمی

 برایت تهیه کنم.

خواستم در  این یک روش دائمی او برای تحریک من بود ... هر چه را که از او می

داد، نسخه را از او پنهان کردم و از بازگرداندنش به نزد او  اول بمن نمی همرحل

 خودداری ورزیدم.

ودم، موضوع و اسلوب آن کتاب نم هشب شروع به خواندن و مطالع هبعد از نیم

 چنان مرا تحت تأثیر خود قرار داد که تا صبح نخوابیدم.

هر چند حجم کتاب کوچک بود اما همچون طوفان و زلزله مرا تکان داد، و دل و 

افق جدیدی قرار داد. حکایت و داستان شیخ محمد بن  هجانم را ربود، و در حاشی

ر راه آن تحمل کرده بود و ... هرگاه هائی که د عبدالوهاب و داستان دعوتش و رنج
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دیدم، و هرگاه  کردم، دل خود را با سطرهای آن قاطی می ای از آن مطالعه می صفحه

کردم، فکرم مشغول بحث و تحقیق روی  بستم و رها می بخاطر کاری کتاب را می

نمودم که داستان شیخ را در  سایر مباحث کتاب بود. در دل خود احساس گناه می

ام، یا او را در بغداد ـ که خود را آماده  ها کرده و تا زمان بازگشت همراه او نبودهبصره ر

ام تا زمان بازگشت از دیار غربت به  کرد ـ رها کرده و صبر نکرده سفر به کردستان می

 مملکتش او را همراهی کنم!.

مجدد قرن » شیخ اإلسالم امام محمد بن عبدالوهاب«گوید:  دکتر در کتابش می

 ازدهم است.دو

 خود را یافت؟ هآیا شیخ بعد از این جوله و گردش طوالنی گمشد

خیر، چون جهان اسالم در تب شدید جهل و انحطاط و عقب ماندگی رنج 

برد، ُمرد در حالی به دیار خویش بازگشت که قلبش ماالمال از درد و رنج کشنده  می

های  اسالم در تمامی زمینهبود، درد و رنج بخاطر سرخوردگی و عقب ماندگی جهان 

 کرد. زندگی ... به دیار خود بازگشت و یک اندیشه شب و روز در دهنش جوالن می

 کند؟ چرا مردم را به سوی خدا دعوت نمی

 آورد؟ را به یاد آنان نمی صچرا هدایت رسول الله 

 چرا ... چرا؟

اساسی دارد، و پس باور و اعتقادی که دکتر خواهان ترویج آن است حتما بنیه و 

از فراغ نیامده است ... از قرن دوازده هجری استارت آن زده شده و امام محمد بن 

عبدالوهاب در فکر بوده تا ساختمان و بارگاه قبور را ویران نماید، و شبح خرافات را 

گویی و چرندیات  یاوه هبازانی را که روی شریعت را بوسیل خرد کند، و مکر شعبده

اند ـ چرندیاتی که در گذر زمان آن چنان قداست پیدا کرده که دل  دهدار کر خود لکه

رباید ـ از ساحت آن دور نماید، این بود که به فکر ازاله آن  مسلمانان را از آنان می

 گوید:  افتاد، کتاب در این زمینه می
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 ».تأثیر این اعمال بر دلها چه بسیار شدید بود«

 يمشاهداتی ف«د احمد حسین در کتابش نویسان در جواب آنچه که استا تاریخ

گویند. مردم مشارکت با شیخ را در موضوع بریدن  کند، می نقل می» العربة جزیر

ها بر قبور، نپذیرفتند، شیخ به تنهایی اقدام به این اعمال  درختان و ویران نمودن قبه

 بدی یا شری در آن وجود داشته باشد فقط متوجه شیخ شود 
ً
 و بس!.نمود تا اگر فرضا

آیا آنچه کیان و موجودیت مرا به تزلزل انداخته بود همان خوف و ترسی بود که از 

را وادار کرد شیخ را  »ةالعیین«دیگران به ارث گرفته بودم؟ همان ترسی که مردم شهر 

به تنهایی رها کنند تا درختان و قبه قبر زید پسر خطاب را به تنهایی ویران کند. نکند 

 های کرامات این اماکن و صاحبانشان شوند... . رینگرفتار خشم و نف

ای سنگ بزرگی  کتاب را ادامه دادم و احساس کردم با خواندن هر صفحه همطالع

شود ... چون به  از دیوار توهمات اعماق درونم از جای خود کنده و دور انداخته می

ت، روز کتاب رسیدم احساس کردم شکاف عمیقی که در درونم بوجود آمده اس هنیم

آن به درونم نفوذ میکند، اما  هشود و نور و یقینی از ناحی بروز وسیعتر و عمیقتر می

ظلمت و شبح تاریکی که در قلبم النه ساخته بود همواره مزاحم نفوذ نور و روشنایی 

کرد، و در  گردید. این بود که در لحظاتی شعاع نور کانون دل مرا روشن می می

 گردید!. آن مستولی می لحظاتی ظلمت و تاریکی بر

براستی دکتر بر من پیروز شده بود ... مرا در حالی رها کرد که با نفس خود وارد 

یمایی توحید را ادامه پ مبارزه شده بودم ... و همگام با شیخ محمد بن عبدالوهاب راه

سوخت،  شدند دلم بحالش می های که سد راهش می دادم، و بخاطر موانع و نقشه می

یتش مضطرب و نگران ... در حالی که در شهر العیینه حد زنا بر یک زن و از وضع

سلیمان بن » األحساء«کرد، عملش باعث برافروختن خشم حاکم  زناکار اقامه می

دعوت جدید و صاحبش  همحمد بن عبدالعزیز الحمیدی گردید، چون او از ناحی

ت، در این نامه به او ای به حاکم العیینه (ابن معمر) نوش کرد نامه احساس خطر می
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ی خرافات و  دستور داد که شیخ را هرچه سریعتر بقتل برساند و بار دیگر به دایره

 گوئی برگردد. یاوه

ای خویشاوندی سببی داشت زیرا ابن معمر  اما از آنجا که ابن معمر با شیخ رابطه

ه یک اجتماع دختر خود را بعقد نکاح او درآورده بود. در کشتنش تردد کرد، اما او را ب

را بر وی خواند و خط » األحساء«سری پشت درهای بسته فراخواند و نامه حاکم 

» األحساء«تواند با امر حاکم  یأس بر تمامی آروزهای وی کشید و به او گفت: نمی

یأس و  همخالفت ورزد چون زور رویاروئی با وی را ندارد، شاید این لحظه لحظ

عمر برای شیخ مکشوف و معلوم گردید. اما این ایمانی ابن م ناامیدی بود، و بی

وضعیت بر ایمان و توحید شیخ افزود. یک قاعده بر حاکمان طاغوت صفت 

کند و آن، این که همواره به جنگ و مخالفت با منادیان و دعوتگران  حکمرانی می

را ترک  »العیینة«پردازند، شیخ بدون هیچ درنگ و عتابی پذیرفت که شهر  حق می

توحید هجرت نماید و به دنبال سرزمین دیگری بگردد تا  هدر راه خدا و عقیدکند و 

 عقیده و بذر توحید را در آنجا بپاشد!.

کتاب مشغول شده بودم] که از خواب بیدار شدم با  هصبح آن شب [که به مطالع

یک سر و صدای غیرعادی مواجه گردیدم، خود را در رختخواب به این پهلو و آن 

 صدای پهلو انداخت
ً
م، صدایی بگوشم رسید که نه صدای خالص انسان بود، نه تماما

حیوان. بع بع گوسفند، فریاد و سخن و عبارات نامفهوم ... با خود گفتم شاید رؤیای 

کد شدم که بیدارم و در خواب  ام و هنوز رنج آنرا می سنگینی دیده کشم ... بعد متأ

انداز شد ... همسرم بر من  شم طنیننیستم اما این بار صدای بع بع گوسفند در گو

ام که  ی آن چنین بود که دختر خاله وارد شد تا خبر جدید را برایم بازگو کند و خالصه

اش، اّول صبح  کرد با شوهر و پسر سه ساله در دورترین مناطق الصعید زندگی می

 بودند و قوچی همراه داشتند ...!.  رسیده
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ام پسری همراه دارد که نام او  ا دختر خالهکند ی گمان کردم که همسرم شوخی می

ام در سالهای اولیه زندگی  دانستم که فرزندان دختر خاله را قوچ نهاده است زیرا می

 ـ و این هم  می
ً
میرند و بدین خاطر نام فرزند خود را قوچ نهاده تا زنده بماند ـ مثال

از اینکه حقیقت یک عادت معروف بود که در میان مردم الصعید رواج داشت، قبل 

شوند،  موضوع را خوب دریابم، احساس کردم فرزندانم از در اتاق خوابم نزدیک می

آلود شاخداری چهار پا در را باز کرد و  پشم» قوچ«ناگهان و بدون اجازه در باز شد 

گریخت،  وار می گریخت دیوانه ها او را دنبال کرده بودند و از دست آنان می چون بچه

کرد، یکسره بسوی آینه رفت و در یک  شد خرد می مانع سر راهش می و هر چه را که

(پهلوان) گونه بر آینه یورش برد و شاخی تند به آن زد. و برگشت، بعد » عنتر«جست 

 از این حمله در اثر خرد شدن آینه صداهای عجیبی فضای اتاق را فراگرفت!.

یم را فرو برم صورت تمامی این اعمال در یک لحظه سریع و قبل از اینکه نفسها

ی ما بر روی باغ حیوانات باز شده است،  گرفت. به خیال خود گفتم شاید درب خانه

زیستم و باغ حیوانات در الجیزه بود ... خود را در  در حالیکه من در العباسیه می

شرایط و حالی یافتم که از تخت خواب پریدم و از یورش قوچ به همسرم ترسیدم، او 

کرد که  ای خزیده و در من خیره گشته بود، گوئی مرا تشجیع می گوشههم از ترس به 

  بر این حیوان دیوانه یورش ببرم که خلوت ما را بهم زده بود، اما سر و صدا و قطعه

های پراکنده چنان بر هیجان حیوان افزوده بود که مرگ زودرس و ناگهانی در  شیشه

تمامی حرکات جنگ گاوها را  شاخها و چشمانش هویدا بود، من هم در یک لحظه

در ذهن خود بتصویر کشیدم. و به قصد نبرد با قوچ ملحفه روی تختم را گرفتم و دور 

انداختم، اما قبل از اینکه مهارت خویش را در جنگ با قوچ به نمایش بگذارم دختر 

 نگران بود، زیرا خیال می خاله
ً
کرد من آن را خواهم کشت و در  ام وارد شد و کامال

خیزم گفت: متوجه باش و بدان که این  لیکه یقین داشت من با آن به مقابله برمیحا

 است.» السید البدوی«قوچ مال 
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نازپرور بود. آنرا  هبر قوچ بانگ برآورد قوچ با ناز و عشوه بسوی او رفت گوئی بچ

گرفت و دست نوازش بر سرش کشید و برایم تعریف کرد که از الصعید آمده این قوچ 

دهد ـ با خود آورده و آنرا برای  رس را ـ که سه سال است آن را پرورش می تازه زیبا و

اش زنده بماند آنرا بر ایوان بارگاه سید  نذر کرده که اگر فرزند سه ساله» السید البدوی«

 ذبح کند، و پس فردا سومین سالگرد تولد بچه، و روز موعد وفا به نذر است!.

راند من که  دانست و این عبارات را بر زبان می میزن بیچاره خود را خوشبخت 

تاب شنیدن این کلمات را نداشتم. از اتاق خارج شدم تا شوهرش را که در راهرو بود 

رسید، و از من خواست تا با آنان  بیابم. او نیز خیلی خوشحال و شادمان به نظر می

ه دلیل دوری و بعد بروم و شاهد برگزاری این مراسم عظیم باشم، آنان ب» طنطا«به 

نزدیک » السید البدوی«مسافت قوچ با خود آورده بودند، وگرنه آنهاییکه از مرقد 

آورند، نزدیک بود با آنان وارد مجادله شوم و با آنان به طنطا  هستند شتر با خود می

اش برای من مهم  ی رحم نشوم، وگرنه مردن یا ماندن بچه بروم تا متهم به قاطع صله

رفتم تا در مراسم شرک شرکت نمایم، در همان حال از خود  اچار با آنان مینبود، و ن

کند؟ و اگر خواب زیبایش  پرسیدم: چگونه او را قانع کنم که بر راه کفر حرکت می می

 برد ـ آشفته کنم چه چیز روی خواهد داد ...؟ را ـ که سه سال است در آن بسر می

با شوهرش در میان نهم چون مردان بر  با خود گفتم چه بهتر که موضوع را ابتدا

ای از منزل کشاندم و به  زنان مسؤولیت قوامت و سرپرستی دارند ... او را به گوشه

عمد کاری کردم که کتاب محمد بن عبدالواهاب را در دستهایم ببیند، دست به سوی 

آنرا دور کتاب دراز کرد، هنوز قرائت عنوان و نام کتاب را تمام نکرده بود که پرید (و 

 انداخت) گوئی اخگر و آتش در دست گرفته بود ...!.

ام عنوان کتاب را خواند که در آن آمده بود، در صفحات این  شوهر دختر خاله

شیخ محمد بن عبدالوهاب و داستان دعوتش وجود دارد ... بانگ  هنام کتاب زندگی

ا بدستت رسیده کنید؟ و چگونه و از کج برآورد این چه کتابی است که مطالعه می
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 یکی از آنها آن را از راه دروغ و کلک به تو داده است!! او می
ً
دانست که  است؟ حتما

من مردی متوازن هستم و بر دینم حریص، و بر زیارت قبرها و تقدیم شمعها و نذرها 

و گاهی اوقات قربانیهای ذبح شده، یا زنده به آنها ابا ندارم، چنانکه او نیز اقدام به 

نمود. وقتی در چشمانش خیره شدم نگرش تسلیت جویانه در آنها  مال میاین اع

دیدم، تسلیت بخاطر اینکه قدر خداوند مرا به سوی این رساله کشانده بود. و اما 

موضع من، بر من الزم بود موضعی همچون موضع دکتر جمیل غازی در قبال خود 

امتحانی  هن برای من به مثابرا در برابر او اتخاذ کنم، و مشیت خدا چنین بود که ای

 تطبیق کنم یا خیر؟ و  توانم آنچه را از راه مطالعه دریافته باشد ... و آیا می
ً
ام عمال

ی اینها تا چه اندازه  تر از همه ام؟ و مهم ام به خوبی فهم نموده آنچه را که مطالعه کرده

نتواند در محیطی که  کنم ... هرکس ام اصرار دارم و دیگران را بدان اقناع می بر عقیده

مثبت، و  همنفی است نه عقید هکند تأثیرگذار باشد صاحب عقید در آن زندگی می

توحیدی خود را در دل نگاه بدارم و دیگران را که در وادی  همعقول نیست که عقید

کنند رها کنم ... زیرا اگر آنها را بحال خود رها کنم مرا در  گمراهی زندگی می

اهند کرد. بنابراین شایسته است از راه جدال باالحسن با آنها خرافات خود غرق خو

وارد گفتگو شوم ... نه اینکه آنها را رها کنم و احساس کنند مسئله ساده است ... الزم 

خرافی  هاست آنها را از شرک متنفر گردانم ... و آنها نیز متوجه حقیقت شوند از عقید

افات بر گمراهی بنا شده ضعیف و نااستوار خود برگردند. چون نظر بر اینکه بنیان خر

است کافی است که ادنی شک بر آن وارد شود تا در مقابل آن از پای درآید، آری در 

شود... و اگر حق با الحاح به دنبال  ریزد و ویران می مقابل ادنی شک بنیانش فرو می

ت. روی این آن بیاید آن را نابود خواهد کرد، یا حداقل جلو رشد آن را خواهد گرف

قاعده تصمیم گرفتم با توکل بر خداوند با او وارد گفتگو شوم و مسئله را برای او 

تشریح نمایم این هم کاری سهل و آسان نبود ... الزم بود در بدّو امر اطمینان در دل 

ی شیخ محمد بن عبدالوهاب وجود داشت  او بوجود آورم و حجابی را که میان او و سیره
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م، بعد آنچه را که در گذر زمان از وهابیت و وهابیان در ذهن او رسوب یافته از میان بردار

داند دعوت  بردارم. در ابتدای امر وهابیت را متهم به چند تهمت نمود که خداوند می

 !. از آنها بری است همانند برائت گرگ از خون حضرت یوسف» توحید«

ندی و دشمنی که با حمایت شدید شروع به تشریح علت حمالت، ناخوشای

اند نمودم ...  برایش توضیح دادم که این دعوت  بعضی علیه دعوت توحید راه انداخته

ی دّجال صفتان و  چگونه شعایر توحید و اصول عبادات را احیا کرده و بنیان حرفه

ی مردم را سال به  نگهبانان قبور را از ریشه درآورده است. آنهاییکه اموال و سرمایه

ی و انبار کرده و برکات و حسنات را بر خواستاران کرسیهای بهشت آور سال جمع

 نماید. کرسیها محدود و وقت نیز رو به اتمام است. توزیع می

لَ وال قُ  وْ ةَ إالَّ باهللا العيل العظيم.والَ حَ  وّ
ی او یافتم ... در حیرت او نگریستم ... گویی  های خیر در چهره بعضی از نشانه

آمد ... مع الوصف عالیم تشنج در او هویدا بود، و  بهوش میهوشی و غفلت  از بی

اند؛ لیکن با ارواح خویش در کائنات تأثیر  از بندگان خدا که در گورها آرمیده

» اقطاب«کرد، که گویا در هر شبی از شبهای جمعه نزدیکی از  گذارند، دفاع می می

 اند. شئون و احوال کائنات آیند حتی زنان مشهور نیز با آنان هستند و ناظر به گرد می

من هرگز انتظار نداشتم عقایدی را در درون او به تزلزل درآورم که مدت سی سال 

کند، تنها به همین مقدار اکتفا کردم که در این امر دقت  است با آنها زندگی می

ترند، یا  تر و محترم بورزد، آیا این مردگان (صاحبان قبور) نزد خداوند محبوب

که رسول الله است!؟ به او مهلت دادم که مدت طوالنی روی  صحضرت محمد 

 این موضوع بیندیشد، بعد نتیجه را بدون تعصب و طرفداری به من بازگوید.

بمن وعده داد که بیشتر روی قضیه بیندیشد، و از من خواست در سفر مبارکشان 

گر او و به طنطا همسفر آنان باشم، گفتم: این امر ناممکن و محال است ... و ا

همسرش مصّمم هستند به نزد السید البدوی بروند تا فرزندشان زنده بماند، معنای 
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این عمل این است که عمر انسانها در دست او است، در من خیره شد و فریاد برآورد 

 ای مرد مردم را به کفر متهم مکن!!.

غیر از خدا خواهم ب کند؟ من که از شما می گفتم: کدامیک از ما دیگری را تکفیر می

 ورزی به السید البدوی روی آوری؟  متوجه هیچ احدی نشوی؟ یا شما که اصرار می

ساکت شد و این سخن مرا نوعی توهین به خود و خالف ادب مهمان نوازی 

تلقی کرد، و همراه زن و فرزند و قوچش منزل مرا ترک و از عباسیه به قاهره برگشتند و 

کردم بصورت توگوشی در  دِم در آنها را بدرقه میاز آنجا راهی طنطا شدند، وقتی 

دهم به نزد ما نیایی، و  گوشش خواندم که اگر از مراسم شرک آلود برگشتی ترجیح می

از این بابت ممنون خواهم شد. چون احتمال دارد سخنانی از ما بشنوی که برایت 

ی غریب راه  خوشایند نباشد. مرد از شنیدن این حرف بیشتر دهشت زده شد ... قافله

 افتاد و قوچ را بسوی طنطا سوق داد.

اش به توبیخ من پرداخت به این دلیل که با ایشان به  همسرم طبق عادت زنانه

ام، و آنها هم نگران فرزندشان هستند که تنها این پسر برایشان  تندی برخورد کرده

بماند به اراده و باقی مانده است، بر سِر همسرم فریاد کشیدم اگر فرزند برایشان باقی 

اوست، و هیچ همتائی برای او  هخواست خدا است، و اگر بمیرد باز به خواست و اراد

 اش وجود ندارد. در اوامر و اراده

کردم رفتم: دکتر با من تماس گرفت تا در رابطه  ای که در آن کار می به اداره مجله

ام، یا کتاب چه  کرده با کاری با من صحبت کند، و از این موضوع که من با کتاب چه

خواهم در رابطه با برخی از  اثری بر من نهاده سؤال نکرد. ولی من ناگزیر پرسیدم: می

مهمان  همطالب کتاب با هم بحث کنیم، قرار گذاشتیم و شب با هم نشستیم واقع

را برایش بازگو کردم، هیچ تعلیقی بر تالش من برای اقناع آنان جهت » الصعیدی«

کرد. هر چند بنده چند روز قبل مانند آنان در شرک بودم، و شرک من عدول از شرک ن
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کمتر از شرک آنان نبود! و گفتم: اگر توجه داشته باشی بنده چیزی را به آنان یادآور 

 کردی؟. ام که شما چند روز قبل به من یادآوری می شده

اهید گفت: من یقین داشتم که تو در آینده برای دعوت چیز مفیدی خو با آرامی

چیز مفیدی با او به مناقشه برخیزم مگر من از انسانها نیستم  هبود، خواستم روی کلم

برد، اما دکتر توقف نکرد و گفت بعد از مطالعه  که واژه چیز مفیدی برای من بکار می

را   ی کتاب و سایر کتب و قرائت نیمی از کتاب این اعمال از تو صادر شده، اگر بقیه

 ید بود؟ و با این جمله غرق در خنده شد!!.بخوانی چگونه خواه

بعد از چند روز خبر یافتم که فامیلم از طنطا به صعید برگشته و نزد ما توقف 

 از من خشمگین است، این بانو نزد همه بزرگان قبیله از من شکایت 
ً
نکرده و ظاهرا

ه کسی کرده بود، در هفته بعد ناگهان زنگ در زده شد فرزند کوچکم رفت تا ببیند چ

 است بعد برگشت و گفت: ابراهیم حران است.

اند،  ام ـ چه روی داده؟ آیا قوچ جدیدی با خود آورده شوهر دختر خاله -» حران«

اند؟ یا چه چیز دیگر؟ تصمیم گرفتم خشم خود  نذر جدیدی برای قبر جدیدی آورده

رفتم با را بر وی فرو ریزم حتی اگر منجر به ضرب و شتم شود، به سرعت بسوی در 

حران مواجه شدم، دست خود را بسوی من دراز کرد تا با او مصافحه کنم، او را 

دعوت به ورود به منزل کردم، موافقت نکرد ـ پس برای چه آمده ... تبسمی بر لبان 

ام، مدتی در او خیره شدم و بر  آورد و گفت: برای کتاب محمد بن عبدالوهاب آمده

 ود نشستم؟.نزدیکترین چیزی که در کنارم ب

های جاهلیت فرو ریخته است ... اما چرا؟ و چگونه؟ .....  ای از قلعه قلعه

خواهد که راهپیمایی توحید را  آید و با الحاح از من می ابراهیم با پای خویش می

 امری پیش آمده که باعث این تحول درون وی گشته است، و 
ً
شروع کند ... حتما

 ت زمان طوالنی از آنها غافل بوده است!.شود که مد خواستار کشف حقایقی می
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از باب ترحم بر من بخاطر حیرتی که مرا فرا گرفته بود ... شروع به حرف زدن 

نمود که از قله کوه  شد چون سنگ بزرگی می کرد و کالمی که از دهانش خارج می

خورد ... بعد خود را بر زمین انداخت و گفت: بعد از  سرازیر شده و به گوشم می

ِ  إِنَّا﴿گشتمان پسرم فوت کرد! باز َّ�ِ  ٓ ا این چهارمین فرزند  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

رسید  کردند، و هرگاه فرزند به سه سالگی می ابراهیم بود که پشت سر هم فوت می

کرد ... و بجای اینکه نزد دکتر بروند تا علت مشکل، مورد بررسی قرار گیرد  فوت می

کجا است، در خون مرد است یا زن، به این قناعت پیدا کرده و معلوم شود مشکل از 

بودند که برای فالن شیخ نذر کنند، باری برای فالن قبر، و گاهی برای فالن کوه (کوه 

ی این امور سودی نبخشید، علیرغم  بنی سویف) تا فرزندشان زنده بماند، اما همه

سوخت ... حقیقت حال او  ظلمی که بر نفس خود روا داشته بودند دلم بحالشان می

مرا متألم و نگران کرد ... دستش را گرفتم و او را وارد منزل کردم، و در کنارش 

 .نشستم تا به تفاصیل احوال او گوش فرا دهم!

با همسرش از طنطا به شهر خودشان برگشته بود ... و بعضی از اعضای قوچی را 

خود به شهر آورده بودند، چون که بر ایوان قبر السید البدوی ذبح کرده بودند با 

ی دوستان  داد چنان کنند تا برکت را بر بقیه تعالیم جاهلیت و نادانی به آنان دستور می

توزیع کنند و از اجزای آن بخورند ... اجزائی که در اثر عدم رعایت امور بهداشتی 

ای  ودهکرد گرفتار نوعی از اسهال و ناراحتی ر فاسد گشته و هرکس از آنها تناول می

گشته بود، بزرگساالن با توجه به قّوت جسمی توانستند در مقابل تبعات آن دوام 

السید «کشید  بیاورند، اما طفل بیچاره چی؟ مریض گشت و مادر نادان انتظار می

خود دخالت کند، و او را شفا بدهد، اما وضعیت بچه بسوی خرابی رفت، » البدوی

، وقتی دکتر او را دید بهت زده شد از اینکه چطور در نهایت امر او را نزد پزشک بردند

این زن تا این حد نسبت به فرزندش الابالی عمل کرده است که فرزند بیچاره این 

همه عذاب بچشد. مریضی چهار روز طول کشید دکتر از سر تعجب سر خود را 
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 داد، ولی مأیوس نگردید، نسخه معالجه برایش نوشت و دارو و تزریق را تکان می

برایش تجویز کرد، اما مرض شدت یافت و جسم نحیف طفل تاب آنرا نیاورد ... 

 سرانجام فوت کرد و از دنیا رفت!.

ی مرگ فرزند بر مادر بس دشوار بود ...  مرگ طفل ابتدای بروز مشاکل: صدمه

گاهی و ادراک  دشوارتر و بزرگ تر از اینکه قابل تحمل باشد ... مادر بر اثر واقعه آ

رسید خود را  از دست داد، و به نوعی دیوانگی مبتال شد، به هر چیز که میخود را 

پرداخت، گویی  نهاد، و با آن به بازی می چسباند و روی دوش خود می بدان می

فرزندش است ... اما پدر بشدت در فکر بود و این صدمه او را متنبه کرده بود که 

همتائی ندارد، و رفت و آمد ی قدرت خدا است. خدائی که  ی امور در قبضه همه

دیگری برایش در پی نداشته، و اعتراف  هی او به قبرستان جز خسران و زیان بهر ساالنه

کرد که گفتگوی رد و بدل شده میان من و او هنوز در گوشهایش طنین انداز است، 

بعد ساکت شد. سخنهایی با او زدم که باعث کاهش اندوه و نگرانیش بشود، کلماتی 

د در همچون مناسبتهایی بر زبان رانده شوند، اما قسمتی از سخنانش که که بای

 نتیجه مانده بود که آیا از آن شفا یافته یا خیر؟ مربوط به مرض همسرش بود هنوز بی

گفتم: امیدوارم خداوند همسرت را از مرضی که بدان مبتال گشته است شفا دهد 

او اصرار دارند او را در اطراف  هنواد... او که سرش را به زیر انداخته بود گفت: خا

بعضی از قبور به طواف بگردانند، و مانع از بردن او به نزد پزشک اعصاب و روان 

اند که گویا با جنیان در ارتباط است. او  هستند، گذشته از این او را نزد خانمی برده

بروز هم افسونی بر یک سینی سفید برایش نوشته است و بدین ترتیب مرض او روز 

اند همراه با پول صرف شده در این راه،  یابد، و آنچه که دّجال صفتان کرده شدت می

 رود! همه به فنا و هدر می

و هنگامی که مرد خواسته بود موضوع را از ریشه حل کند و اصرار نموده بود او را 

ث به نزد دکتری ببرد ... و اگر نپذیرند او را طالق دهد چون آنان (پدر و مادرش) باع
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اند مادرش با او به مقابله برخاسته و سوار سِر دخترش شده  فساد کشیده شدن او شده

است، از این رو ناگزیر از طالق او شده است، هر چند در دل خواهان طالق و 

 جدایی از او نبوده است!.

ای از کتاب که دکتر جمیل به  داستان مرد مرا سخت تکان داد، هر چند بر نسخه

من داده بود بس حریص بودم، آنرا به او دادم، آن را در دست گرفت و صفحات آنرا 

ای نوشته شده بود که با صدای  کرد، و در صفحه آخر روی جلدش جمله زیر و رو می

آنرا برای من بخواند برای نفس و روان خود  بلند آنرا قرائت کرد، گوئی قبل از اینکه

 خواند (نواقض االسالم) از کلمات شیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب:   می

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َوٮ  َوَما �َّاُر

 ٰ نَصارٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
َ
 .]۷۲: ة[المائد ﴾أ

هر کس به خداوند شرک بورزد همانا خداوند بهشت را بر وی حرام نموده و آتش «

 .»دوزخ جایگاه اوست و ستمکاران را هیچ کمک رسانی نیست
از جمله ذبح و سربریدن حیوان برای غیر خدا ... مانند کسیکه آنرا برای جن یا 

گرفت و رفت و قول قبر ذبح کند، سرش را بلند کرد و در من خیره شد بعد کتاب را 

توحید  ههای مورد نیاز را در زمین داد آنرا بعد از چند روز بمن برگرداند، و نیز کتاب

 برایش تهیه کنم؟

ابراهیم در حالی برگشت که مشکالت و نگرانیهای او بر وجود من سنگینی 

کرد ... زیرا این مشکل، تنها مشکل یک فرد یا یک مجموعه نیست، بلکه مشکل  می

تر از  از مسلمانان در بسیاری از شهرها است ... خرافات نزد آنان محبوببرخی 

تر است تا هدایت ... بدعت آنها را  حقیقت است، گمراهی از دلهای آنان نزدیک

 کند تا سّنت!. بیشتر بخود جذب می

خواستم آخرین  خواستم یک تماس تلفنی با دکتر جمیل برقرار کنم: زیرا می

ایش توضیح دهم ولی موفق به تماس نشدم، شروع به نوشتن اخبار ابراهیم را بر
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 نیز بحث مقاالت برای یک ماهنامه که در قطر منتشر می
ً
هایی در  شد نمودم ... قبال

رابطه با جریمه در ادب عربی در آن منتشر کرده بودم، مراجع را در جلو خود ردیف 

ان تلفن زنگ خورده، کردم و با استعانت از خداوند شروع به نوشتن نمودم، ناگه

ام ـ روزنامه  تماس گیرنده یکی از کارمندان رسمی وزارت کشور بود، بحکم وظیفه

نگار متخصص در امور جرایم ـ مرا دعوت کرد تا در رابطه با قضیه مرگ یکی از 

 اش پیدا شده بود تحقیقی انجام دهم!. کارگران منطقه بالط که دو روز بود جثه

ا کردم و به سوی محل تحقیق به حرکت افتادم ... آنچه های خود را ره مشغولیت

تعجب مرا برانگیخت و برایم عجیب بود اینکه اساسی که این جریمه بر مبنای آن رخ 

داده بود سقوط در جهنم شرک و دجال گری و شعبده بازی بود. مقتول کسی بود که 

مخالف و ناراضی  تواند میان همسران ادعای ارتباط با جنیان داشت، و مدعی بود می

توافق بوجود آورد، و برخی از امراض را شفا دهد، و کارهای صعب العالج و 

اش  ی این عملها را در کنار شغل اصلی مشکالت غیر قابل حل را، حل کند، و همه

 داد...!. انجام می یو آجر ساز یساز یدر منطقه کاش

نجاه سال از عمرش و اما فرد متهم به قتل: مردی بود از اهالی الصعید که پ

 ۱۷آورد، او را طالق داد و با دختری  گذشته بود، با زنی ازدواج کرده بود که بچه نمی

اش از  ساله ازدواج کرد، او هم نازا بود ... بعد از تحقیق متوجه شد که همسر قبلی

دار شدن زن  ای علیه او برخاسته است که مانع از بچه سر انتقام به عمل جادوگرانه

کرد ارتباط  شود، با آن مرد جوان که عمرش از چهل سال تجاوز نمی میجدیدش 

رسد کاری کند جادوی زن را باطل گرداند، مرد  کند و با او به توافق می برقرار می

دجال صفت از فرصت استفاده نمود و با او به خانه رفت، بعد از صرف شام برخی از 

ـ را از او طلبید، مرد در طلب مستلزمات احضار جنیان ـ چون عود و شمع و عطر 

رود و مرد دجال صفت با زن زیبایش در خانه تنها  خرید اشیاء مذکور بیرون می

ماند. مرد به سرعت بیرون رفت تا وسایل احضار و سوزاندن جن را تهیه کند،  می
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آید به وی  ماند و با استفاده از فرصت در صدد برمی دجال جوان با زن زیبا تنها می

خواهد به خانه  کند و می ند، اما زن پاک دامن و شریفه از دست او فرار میتجاوز ک

یابد که کیسه پول را جا گذاشته بود و  همسایه پناهنده شود، در دم در همسرش را می

آمده بود تا آنرا همراه خود ببرد، داستان را برایش تعریف کرد، مرد الصعیدی 

داشت و بر مرد دّجال صفت خشمگین وارد منزل شد و چوب دست کلفتی بر

اش  ور شد و او را کشت، بعد به فکر فرو رفت چگونه خود را از دست جثه حمله

ی شب منتظر  خالص کند، بیرون رفت جوالی خرید و جثه را در آن انداخت و تا نیمه

نزدیک محله رها کرد و بخانه برگشت تا آثار حادثه  یخال یماند، آنگاه جثه را در فضا

 کرد از شّر دجال جوان رهائی یافته است. اید، و به گمان خویش فکر میرا محو نم

اما مردان پلیس بعد از یافتن جثه شروع به تحقیق نمودند، ابتدا به جستجوی 

های منطقه عرضه  را در آن یافته بودند پرداختند و آنرا بر بقاله  جوالی که جثه

ن جوال را دیروز از من خریده کردند، سرانجام یکی از بقالها گفت فالن کس ای می

ها مرد را گرفتند و به تفتیش منزلش پرداختند، سرانجام آثار جنایت را   است، پلیس

 پیدا کردند، بعد از فشار و تضییق وارد کردن، به تفاصیل واقعه اعتراف کرد..!.

حضور بنده هم در این تحقیق یک امر اتفاقی و تصادفی نبود همه چیز در 

این جریمه نیز که  هرود ... بررسی پروند بر اساس قدر پیش می ملکوت خداوند

متعلق به فساد اعتقادی بود به من واگذار گردید تا موضوع عقیده و خرافات را بار 

شود و  دیگر از ریشه مورد ارزیابی و مناقشه قرار دهم ... چرا خرافات ترویج داده می

کند؟ آیا بدین علت نیست که  نفوذ میای در درون وجود انسانها  بدون هیچ بازدارنده

 ترند؟ رواج دهندگانش از قربانیان، زیرک و کار کشته

خرافات و ایمان  هآیند بسوی ممارس چرا قربانیان آن که به میلیونها به شمار می

شوند؟ آیا بت پرستی  بدان، و از خود نشان دادن تعصب برای آن سوق داده می

و ملموس است که سالهای طوالنی است در  عبارت از ایمان به یک امر محسوس
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کند و  اذهان جهانیان رسوب پیدا کرده و هم اکنون از نو خود را بر انسانها تحمیل می

گردد ... آنهائیکه ناتوان از  شرایط روانی بعضی از انسانها نیز باعث تقویت آن می

 یافتن تفسیری برای آن هستند!!؟.

فاسد العقیده بوده و از اسالم چیزی جز نام آن قاتل و مقتول در این جریمه هر دو 

گشت و خرابکاری و بد  اند مقتول شعبده بازی است که در میان مردم می درک نکرده

کرد با جنیان در  گفت و ادعا می داد، به آنها دروغ می اعتقادی در میان آنان رواج می

، و با همکاری نماید دهد، بدبختها را خوشبخت می ارتباط است امراض را شفا می

کند، بدون اینکه  دهد، و افراد سالم را به مرض مبتال می جنها مریضها را شفا می

متوجه باشد در این ادعا عالوه بر شرک مضاعف، زیان وارد کردن بر مردم بیچاره 

تواند پسر یا  وجود دارد ... اما قاتل از فرط نادانی معتقد بود انسانی همچون او می

داری عقل خود را از دست داده  مند شدن به بچه ، و از فرط عالقهدختر به او بدهد

داشت تا در ذهن او رسوخ دهد جز الله ـ که بدون  بود، و اگر او عقیده سالمی می

شریک است ـ سود و زیان رسانی وجود ندارد، و این مفاهیم در عمق ذهن او 

اش به او اجازه  یدهگشت، امکان نداشت خود را تسلیم دجالی کند، و عق متمرکز می

 باز نماید. داد خود را تسلیم امثال این شعبده نمی

رساند که  ی مییدر بسیاری از موارد موضوع خرافات بعضی از متعصبین را بجا

نمایند حتی در راه آن آماده جنگ  به دفاع از آن برخیزند و خود را مدافع آن قلمداد می

که در مجالس با هیجان و خشم فریاد  یابیم و فداکاری هستند، گاهی کسانی را می

کنند که چگونه فالن شیخ او را از  پردازند، روایت می کشند و به دفاع از آن می می

کرد  ورطه و هالکتی که در آن افتاده بود نجات داد، و اگر فالن شیخ کاری برایش نمی

رسیده ی یتوانست به فالن مقام ترقی کند، و اختالفش با همسرش به جا امسال نمی

نوشت که  ای برایش نمی بود که نزدیک بود او را طالق دهد، و اگر فالن شیخ ورقه

زیر بغلش قرار دهد کارش ساخته شده بود ... در اینجا داستان جالب یک خانم 
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بیادم آمد که فارغ التحصیل رشته کشاورزی است و در این رشته دکترا گرفته است و 

رزی یکی از کشورهای عربی کارمند است، خانم اآلن بعنوان مدیر دفتر وزیر کشاو

زیر بالشش وجود   شود که افسونی دارای گواهی دکترا ... روزی شوهرش متوجه می

  دارد از همسرش راجع به آن سؤال می
ً
جنیه داده است تا این  ۵۰کند زن گفت حدودا

ند که نسبت ک اند تا دل او را باز یابد چون این روزها احساس می دعا را برایش نوشته

میل گشته است، نتیجه این شد که شوهرش او را طالق داد ... این داستان را  به او بی

 آنها در دادگاه زیر نظر او بود. هوکیلی برای من بازگو کرد که پروند

 رسد: ىخرافات به اوج خود م
کنند و به هر کدام از  بندی می  وقتی متخصصان امر خرافات وظایف شیوخ را تقسیم

رسد. قبر  نمایند، موضوع خرافات به اوج خود می آنان یک امر خاصی واگذار می

اند و هنوز  فالن سیده خانم برای کسانی زیارتگاه است که به سن پیری رسیده

اند شوهری برای خود بیابند. قبر فالنی مخصوص رزق و روزی است ... و  نتوانسته

هنده است، و آن یکی در امراض فالن قبر برای موضوع محبت و عشق مؤثر و شفاد

ای که افراد فقیر و مسکین را  اطفال و چشم زخم و سوءهاضمه و مفید است، نقشه

  اند: چشم و گوش بسته فریب داده انگار این آیه قرآنی را نخوانده

ُ ٱ َك َسسۡ َ�مۡ  �ن﴿ ۡ�ٖ  َك َسسۡ َ�مۡ  �ن ُهَوۖ  إِ�َّ  ۥٓ َ�ُ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ
َ�ِ 

ٰ  َ�ُهوَ   ].۱۷[األنعام:  ﴾١٧ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
تواند آن را برطرف سازد، و  اگر خداوند زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمی«

 .»اگر خیری به تو برساند او بر هر چیزی توانا است

َ�َقْد  ةً مَ يَمْن َ�َعلََّق تَمِ « اند که را ندیده ص و گوئی این فرموده رسول الله
 
َ
 .»هر کس مهر و طلسمی به قصد چشم زخم بر خود آویزان کند شرک ورزیده است« .1»كَ رْشَ أ

                                           
 احمد والحاکم. -١
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تسلیم خرافات شدن، وقف بر عوام الناس و جاهالن نیست، بلکه متأسفانه 

اند گرفتار آن  ها درس خوانده و مدرک گرفته بسیاری از افراد با سواد که در دانشگاه

است که در درون انسانها نفوذ کرده و ریشه اند، با این وصف خرافات امری  شده

باز » شرکیات«مند نیستند تا آنها را از این  سلیم بهره هدوانیده است، کسانیکه از عقید

اند. چیزی که جای شک نیست اینکه، کسیکه ایمان واثق و محکم  دارد، گرفتار شده

به خداوند دارد و قناعت پیدا کرده که الله مالک و پروردگار همه چیز است و شریک 

قادی چنان زندگی اعت هو واسطی ندارد. همچون کسی در یک مناعت ایمانی و قلع

این خرافات و  هتوانند به درون او راه یابند، و هم کند که خرافات و مفاسد نمی می

خزعبالت در برخورد با ایمان چون کوه استوار و تخته سنگ سفت او، خرد 

ی خدا نموده و جائی برای مناقشه بر سر  شوند، چرا؟ چون او امر خود را حواله می

 مسئله نمانده است.

 در کتب و بواسطهپس ای
ً
ی  مان به خدا و عقیده سالم چیزی نیست که ضرورتا

تر از این است. خداوند  شود. بلکه خیلی ساده مدرک دانشگاهی برای انسان پیدا 

سبحان آنرا در دسترس همگان قرار داده است تا فقیران از آن محروم نگردند و به 

 ثروتمندان اختصاص پیدا نکند!!.

ق در نوشتن این حلقه بودم سر و صدای کوبیده شدن طبلی در حالی که من غر

سکون و آرامش شب را شکست ... سر و صدا بدون وقفه در افزایش بود تا آنجا 

داد ... با توجه به تخصصی که در زمینه  شدت پیدا کرد که دیوارها را تکان می

 یکی از زنان ثروتمند همسایه مر
ً
اسمی برگزار همچون آهنگها داشتم فهمیدم که حتما

 هم می
ً
اند  زدگی گرفتار شده زنان دوست خود را که همچون او به جن هکند و حتما

زدایی او باشند چون این اولین بار نبود که  دعوت کرده است. تا شاهد مراسم جن

همچون مراسمی در منطقه برگزار شود، زیرا این خانم هر شش ماه یکبار مراسمی از 

 ا جنی را که در بدنش سکونت گزیده راضی نماید.کرد ت این نوع برگزار می
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ای برای رهایی از شنیدن این صدای ناهنجار  در یک تالش بیهوده خواستم وسیله

پیدا کنم کار نگارش را رها کردم و مشغول مطالعه شدم ... در همین اوضاع و احوال 

شؤون ازهر بود یکی از دوستانم ـ که یکی از علمای ازهر بود و در وزارت اوقاف و 

کرد ـ به دیدارم آمد، به استقبالش رفتم، چون بحث و مناقشه با او را دوست  کار می

کردم گفتگو با او مرا از شر شنیدن صدای طبل و آواز نجات  داشتم، و تصور می

 خواهد داد.

از عملکرد زن همسایه نزد او دهان به شکوه گشودم و با هم وارد فاز سخن از 

شدند و  ز آنها شدم و ادعای زنان که جنها برایشان سوار میجن و شکوای مردم ا

کنند ... و این مرد که  زدایی برگزار می تعداد فراوان از زنان و مردان که مراسم جن

کید می کرد که  دارای گواهی نامه سطح باالی از دانشگاه األزهر بود مع الوصف تأ

زدگی  اده است گرفتار جنخواهری دارد در اثر جنگی که میان او و شوهرش روی د

زدایی را  گردیده و جن برای چند روز دست راست او را از کار انداخته و تا مراسم جن

اند او را رها نکرده و در این مراسم پیرزن جن ربا اتفاقی میان او و جنها  برای او نگرفته

و جن  به امضاء رسانده که براساس آن میان آنان همزیستی مسالمت آمیز برقرار باشد

 دست او را رها کند، اما به شرطی که خانم یاد شده هر سال مراسمی برگزار نماید.

این کالم یک مرد عالم بود ... سکوتم به طول کشید ... و به وضعیت ابراهیم 

اندیشیدم که هیچ حرج و عتابی بر آنها نیست  سوادش می الحران بیچاره و همسر بی

زدایی چنین است چه  م در رابطه با مراسم جن... زیرا در حالی که رأیی یک عال

رسید و سکون و  توان کرد، صدای طبل مراسم هنوز به گوش می ای از آنان می گالیه

زد سروصدای که به قصد جلب رضایت جن و نرم کردن دل  آرامش مرا بر هم می

 عفریتها تشکیل گردیده بود!.

ای که اخالص مرا در  سهیم با دوست عالم ازهری به پایان رسید جل شب نشینی

حق او تبدیل به شک و دو دلی کرد ... زیرا او را معتقد به خرافات و مؤید حکایات 
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جن یافتم ... و احساس کردم وقتم در میان اعتقادات باطل او و صدای طبل مراسم 

 هزدایی به هدر رفته است مراسمی که صدایش از البالی پنجره کتابخان جن

آورم که شیرانه مداخله کند  سید ... و من فریادرسی گیر نمیر یم به گوش می شخصی

 و مرا از دست این دو نجات بدهد.

صبح هنگام از صدای زنگ تلفن بیدار شدم از آهنگ زنگ معلوم بود که از راه 

اند گوشی را برداشتم متوجه شدم مکالمه از الصعید  دور خارج از قاهره تماس گرفته

م و پدر همسر ابراهیم الحران است ... به من ابالغ کرد ا است و گوینده شوهر خاله

آید و فقط جهت اطالع از حضور من در قاهره تماس گرفته  که فردا به قاهره می

خواست من هم از او استقبال کردم و گفتم منتظرم  است، او مرا برای یک امر مهم می

 ... و به هزار و یک دلیل جز این راهی نداشتم.

داشتم، و در  برای او بسیار احترام قایل بودم، و او را دوست میدلیل اول، من 

دیدم، من هم در مقابل انسان مأیوس  صدای او احساس رجا و انتظار مساعدت می

ای جز تسلیم ندارم ...  آورد تا برایش انجام دهم چاره که برای حاجتی به من پناه می

روزم از کسانی  و گفتم تالش مینخواستم خواسته او را ـ ولو بصورت نیکو ـ رد کنم 

گرداند هر چند این کار وقت  باشم که خداوند از دست آنها خیر را نصیب مردم می

کرد و برای من مشکالتی در پی داشت با این وصف بخاطر خدا  مرا ضایع می

 او را پذیرفتم!. هخواست

، ـ ام و دخترش فردای آن شب در یک کاروان حزین مرکب از شوهر خاله و خاله

یش رو به  که بعد از وفات فرزندش به نوعی دیوانگی مبتال شده بود و وضعیت عقلی

خرابی نهاده و وارد مرحله افسردگی عمیقی گشته بود ـ از راه رسیدند ... ابتدا از 

حرف زدن با او خودداری کردم. چون احساس و شعور خود را نسبت به اطرافیان از 

ن خواب و بیداری فرق قایل شود ... از دنیای مردم توانست میا دست داده ... و نمی

منتقل گشته و در دنیای وهم و افسردگی غرق گشته بود ... و آن چنان الغر گشته بود 
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های حیات فقط  که گویی ذوب شده و به هیکلی تبدیل شده بود، ـ که از نشانه

افکند  یشد که بدون هدف به این سو و آن سو نظر م حرکت چشمان در او دیده می

... پدرش در کمال غمگینی از من درخواست کرد با پسرم که دکتر متخصص 

» ألمراض النفسية والعصبية بالعباسيةلدار االستشفاء «اعصاب و روان بود و در 

اول جائی برایش پیدا کند که در آن بستری شود.  هکرد تماس بگیرم تا در درج کار می

کرد که چگونه وقت خود را هدر داده و بر  می کنان به گناه خود اعتراف مادرش گریه

دختر نزد شیوخ، و طواف پیرامون قبرها، و ضایع کردن وقت تا هنگام شدت  همعالج

یافتن مرض، قصور کرده است، تا کار به جائی رسیده که دخترش قدرت مقاومت در 

امادش برابر مرض را از دست داده است، و اعتراف کرد که رفتارش با ابراهیم حران د

خطا بوده است اما عذرش این بود که قربانی جهل و تبلیغات دهها زنی بوده که 

کید می کردند تجاربی چنین و چنان با شیوخ و اصحاب قبور و دّجال صفتان  تأ

 ».از مرد با تجربه سؤال کن و از پزشک سؤال مکن«دارند، و در مثل است که 

رایش پیدا کنیم و او را به قسمت به فضل خداوند توانستیم در روز اول مکانی ب

درجه یک بیمارستان برسانیم، فرزندم گفت وضعیت او جای نگرانی نیست ... زیرا 

ت مرض او گشته، بعد از یک هفته تحت 
ّ

اهمال کردن و عدم توجه باعث شد

معالجه و درمان بودن وضعیت دختر رو به بهبودی رفت، بیمار از طریق وارد کردن 

یر وسایل عالج که متخصصان با آن آشنا هستند تحت معالجه شوکهای برقی و سا

بود. در همین اثنا ابراهیم حران با من تماس گرفت گفتم راجع به امری مهم با تو کار 

دارم و شایسته است مرا در خانه ببینی ... وقتی آمد مسئله را برایش تشریح کردم و 

او بازگشتش به نزد شوهر است،  هگفتم دکتران عقیده دارند یکی از راهکارهای معالج

ی توحید از دکتر جمیل غازی  اما من دریافتم بر اثر مطالعه کتابهائی که در زمینه

 بر زبان او 
ً
دریافت کرده تحول عظیمی در وی بوجود آمده است ... عباراتی که قبال

و  آمد ... آمد چون قسم به قرآن و پیغمبران و بعضی از مشایخ دیگر بر زبانش نمی می
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زندگی خود را طوری تنظیم کرده بود که جز عبادت و بندگی برای خدا کسی را 

ترسید و از کسی غیر خدا طلب و رجایی نداشت ...  کرد، تنها از او می عبادت نمی

بعد از اینکه راجع به اعاده همسرش با وی صحبت کردم مصرانه گفت بازگشت 

نش از اعتقادات قبلی خود دست دادنش مشروط است، و آن اینکه مادر زن و پدر ز

گیرم، مجلسی  بردارند، و اما همسرش، گفت: من خودم مسؤولیت او را بعهده می

ترتیب دادم که جز همسر خانم ـ که در بیمارستان بود بقیه همگی در آن حضور 

داشتند و بعد از این درس سخت مجبور به پذیرفتن شروط شدند، وقتی ابراهیم برای 

بیمارستان رفت بیشترین تأثیرها را بر شفای وی نهاد، و زمانیکه  عیادت همسرش به

 فهمید او را به همسری خود برگردانده است خوشحالیش دو چندان شد.

پسرم که پزشک معالج او بود گفت بازگشتنش به نزد شوهر و عیادت او از آن، 

بود و مرگ شود ـ چرا که او یگانه فرزند پدر و مادرش  باعث تعجیل در شفای او می

ای بس بزرگ بر وی وارد کرده بود، بعد واقعه طالق که برایش پیش  فرزندش صدمه

ی باعث از دست دادن عقل و شعور او شده بود. بعد از یک ماه و 
ّ
 ۱۰آمده بود بطور کل

روز مقرر شد از بیمارستان مرخص شود، در دم بیمارستان شوهر، پدر و مادرش در 

 و بعد از مرخص بالفاصله او را به الصعید بازگردانیدند!.یک سواری منتظر او بودند 

توانم آثار این مصیبت و حادثه را از دل خود بیرون بیاورم و  من هر چه کنم نمی

تفاوت باشم که این چنین هر روز بنیان  سهل و ساده نیست نسبت به خرافات بی

ه دهها نفر از کشد، هر روز بلکه هر لحظ ها را به ویرانی می اشخاص و خانواده

گرفتار خرافات  یاسالم ییم و کشورها های دینی اعضای عشیره و هم خانواده

ایم تا ما  پرسیدم چرا ما مردم خاورمیانه گرفتار این خرافات شده شوند، از خود می می

ی ما رشد کند و بزرگ  را قطعه قطعه و تجزیه کند و خرافات روی سینه افراد جامعه

 پیشرفت و تکامل باز، و از قافله تمدن عقب نگه دارد. شود و ما را از حرکت
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 ى غربایبا دن
کنند و  دنیای غرب نیز از خرافات تهی نیست با این وصف آنها در تمدن زندگی می

 دهد. مشغول ممارسه آن هستند و هر روز آنها را به جلو سوق می

بیشتر گرفتار در واقع خرافات آنان دشمن روح و معنویت است و آنها را هر چه 

 رود. نماید. و فقط همین با تمدن آنان سازگار است و از آن انتظار می گری می مادی

اما در جهان شرق: خرافات رایج در میان ما دشمن عقل و مادیات است، این 

 است که باعث ویرانی زندگی و حیات ما در حال و آینده شده است.

اجتماعی نداریم جز پاکسازی  ای جهت خروج از این تنگنای و هیچ راه چاره

 اند. عقیده از شوائب و خرافاتی که ربطی با دین ندارند و بر آن آویزان شده

آنگاه که توحید به اسلوب زندگی و فرهنگ و عقیده تبدیل شود این ابرهای تیره 

گری و  برای همیشه خود را از آسمان و افقهای ما گم خواهند کرد، ابر خرافات، دجال

 ی و غیب گویی و ... .باز شعبده

و این مسؤولیتی است که بایستی مسئولین امور تربیتی بدان برخیزند و به آن 

بریم بمراتب بدتر از آن است  اهتمام بدهند، زیرا واقعیتی که هم اکنون در آن بسر می

که بحثش کردیم و در این اعترافات که آنرا مطالعه کردی، زیرا اگر شما یکصد 

ی آنچه در این روایات  بینی که همه بررسی و تحقیق قرار دهی می خانواده را مورد

 ام تنها تمثیل و بیان مشتی از خروار است. برای تو بازگوکرده

﴿ ٓ ٓ  َءاَمنَّا َر�ََّنا نَزلۡ  بَِما
َ
ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ �ۡ ٱفَ  لرَُّسوَل ٱ َنا�ََّبعۡ ٱوَ  َت أ  ﴾٥٣ ِهِدينَ ل�َّ

 ].۵۳عمران:  [آل
ای و از فرستاده (تو) تبعیت ورزیدیم  آوردیم به آنچه فرو فرستادهپروردگارا، ایمان «

 .»پس ما را با گواهان (بر تبلیغ رسول) بنویس
 وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلّم
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