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  شگفتاريپ

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

يا يك خبر از راه دور تـا زمـاني   ، مبهم مي نمايد كه تشخيص آن مقدور نيست
ي براي شما گيچ كننده و خسته كننده است كـه  ا هكه مستند ثابت نشود به انداز

كشـمكش مـذاهب و   ، شما را كالفه مي كند بويژه اگر موضوع خيلي مهم باشد
دارد و در اين اواخر با پيشرفت علم و مكاتب اعتقادي و فكري قرنهاست ادامه 

تكنولوژي و رشد چشمگير اقتصاد و اسباب و امكانات نشر و پخش و دعـوت  
پر و پا قرص بسياري از اين مذاهب و مكاتب اعتقادي و فكري راه تبليغـات و  
پروپاگنده را در سطح خيلي قوي و گسترده اي پيش گرفته انـد بگونـه اي كـه    

ي كساني كه اهل فكر و مطالعه هسـتند صـدها شـبهه و    شايد براي خيلي ها حت
ترين و قدرت مندترين اين مذاهب اعتقادي  يكي از قوي، اشكال ايجاد كرده اند

مسـلمانان جهـان را   %) 5(مذهب شيعه اثناعشري است كه گر چه پـنج درصـد   
بيشتر تشكيل نمي دهند اما بدليل داشتن امكانات سياسي و اقتصـادي گسـترده   

اني از تبليغات و شايعات و شبهات بپا كرده اند كه خودشـان هـم در   چنان طوف
بخشي از اين تبليغـات متعلـق بـه موضـع بـه اصـطالح خودشـان        ، شگفت اند

منظور از استبصار يعني راهياب شدن و هدايت يافتن از مذهب اهل [» استبصار«
مبلغـان مـذهب اثناعشـري بـه گـزاف      . اسـت  ]سنت به مذهب شيعه اثناعشري
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ي هستند كه تعدادي از شخصيتهاي عمده اهـل سـنت از عقيـده خودشـان     مدع
، برگشته و مذهب اثناعشري را پذيرفته اند اما دريغ از يك سند و مدرك قـاطع 

گاهي مصري و گاهي اردنـي و گـاهي آسـيايي و گـاهي اروپـايي و آفريقـايي       

ايـن   جالـب اينكـه  ، نه افراد عادي بلكه علماء و دانشـمندان ، مستبصر مي شوند
  !.زير عباي وحدت و تقريب انجام مي گيرد! فتوحات مبين

اگر وحـدت و تقريـب   ، !تناقض زياد است اين هم يكي! در اين اسالم ناب
اهل سنت اسـت پـس   » استبصار«اگر هدف و برنامه ! است اين ادعاها چيست؟

اگر اين ادعاها درست مي بود حداقل ! شعار وحدت و تقريب چه معنايي دارد؟
ناقض هم كمي وزن مي داشت اما كجاست استبصـار و هـدايت علمـاء و    اين ت

چند نفر گمنام و بـي هويـت بـه خـود اجـازه داده و      ! شخصيتهاي اهل سنت؟
برايشان سوژه ساخته اند كه گويا اينها هدايت شده اند يا عده اي عوام از فـالن  

ـ     دگي كشور آفريقايي يا آسيايي به خاطر سد رمق و فـرار از شـرايط سـخت زن
» استبصار«اما كجاست ! فقيرانه تن به شيعه شدن و حتي نصراني شدن مي دهند

  !علماء و شخصيتهاي اهل سنت؟
اما در عوض شخصيتهاي بزرگ و حقيقي كه با علم و دانش و عقل و منطق 
از خرافات روي گردانيده و راه حق را انتخاب كرده اند آقايان سعي مـي كننـد   

لق نگه دارند و هيچ گونه اثري از آنـان بدسـت مـردم    كه آنها را در تاريكي مط
  .نرسد

اما اين واقعيت است كه اين شخصيتهاي بزرگواري كه از تشيع بـه مـذهب   
اهل سنت روي آورده اند نه تنها عالمند بلكه مانند سـاير اهـل سـنت همـواره     

غير از آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمـي  ، داعي وحدت حقيقي بوده و هستند
ف اين كتاب كه ايشان را با قلم خودشان خواهيد شناخت چند شخصيت را مؤل

  :به طور نمونه معرفي مي كنيم
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، ندا هكه تقريبا تمامي شخصيتها از خود آثار علمي و تحقيقي به جاي گذاشت
اميدواريم پس از مطالعة اين كتاب خوانندگان عزيز خود قضاوت كنند كه حـق  

  !.چيست و حق جو كيست و چه كساني بايد راه استبصار را بپيمايند
واهشمنديم كـه  اما از پيروان و داعيان شيعة اثناعشري مخلصانه و مجدانه خ

براي تحقق وحدت واقعي بـين مسـلمانان از لعنـت و نفـرين صـحابة رسـول       
دست بردارند و از تبليغ منفـي و منحـرف كـردن اهـل     ، أجمعين نو ، صاهللا

سنت صرف نظر كنند تا همة امـت اسـالمي بتوانـد در مقابـل دشـمنان اسـالم       
  .محكم و استوار بايستد و از مقدسات اسالمي دفاع كند

بعضي مسـلمانان ناآگـاه و خـوش    ، قرار باشد به بهانة وحدت و تقريباگر 
نيت اهل سنت را از عقايد و باورهايشان منحرف كرده و از مذهب اصيل اهـل  

مطمـئن باشـند كـه    ، سنت دور كنند و به مذهب شيعة اثناعشـري سـوق دهنـد   
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همـة   مسلمانان باالخره از اين برخورد غير اخالقي سر در خواهند آورد و آنگاه
به اميد آنكه عقالي ايـن مـذهب بـا    ، تالشها و زحمتهايشان بر باد خواهد رفت

مسلمانان رك و راست پيش بيايند و در فكر وحدت عملي و حقيقي مسلمانان 

باشند و جلو فعاالن عاطفي خودشان را بگيرند زيرا كه مصـلحت عليـاي امـت    
اتحـاد هرگـز    اسالمي مهمتر از مصلحت يك مذهب و طائفه است و وحدت و

  .با دشنام و اهانت و لعن و نفرين و تبليغ براي شيعه گري ممكن نيست
  !خوانندگان گرامي

الزم به ذكر است كه شايسته دانستيم مؤلف اين كتاب آيت اهللا العظمي سيد 
ابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي را از زبان خود ايشان معرفي كنيم لذا مطالبي را 

اب سوانح ايام يا خاطرات كه به قلم توانـاي خـود ايشـان    به طور پراكنده از كت
شـااهللا كـه بتوانيـد شخصـيت ايـن       ان. نگاشته شده را انتخاب و سر هم كرديم

بزرگوار را بدرستي بشناسيد و تأكيد ميكنم براي آشنايي بيشـتر بـا ايـن چهـره     
) راتيـا خـاط  (ناشناختة ايران زمين تمام كتابهاي ديگر ايشان بويژه سوانح ايام 

  . مراجعه كنيد
  ناشر
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  گی نامة مؤلف از زبان خودشزند

حمد و سپاس خدايي را كه به اين ناچيز تميز درك حق و باطل داد و مـا  
æc@üìÛ@ð†nèäÛ@bä×@bßë@aˆ@bãa†ç@ðˆÛa@†à§a@@@@@. را به سوي خود راهنمايي كرد

a@bãa†çL@@‰…c@@oãc@üìÛë@ÙîÜÇ@nÜÛ…@oãc@ïg@@@@@Þì‰@Ši@…ë†Èßbã@…ë‰…@ë@oãc@bß
†àª@…ìàª@Ðİ–ßó@ص@μg@æbyhi@êìÈjma@åíˆÛa@éÇbjmcë@éibz•cë@éöbÔÛ@âìíN@ @
ي از دوستان و همفكران اصرار كردند كه اين حقير فقيـر سـيد   ا هعد. و بعد

ي  هابوالفضل ابن الرضا برقعي، شرح احوال و تـاريخ زنـدگي خـود را بـه رشـت     
خود را نيز ضمن ذكر احوال خود بنگـارم تـا مفتريـان    تحرير در آورم و عقايد 

زيرا كسي كه با عقايد خرافـي مقـدس   . نتوانند پس از موتم تهمتي جعل نمايند
نمايان مبارزه كرده دشمن بسيار دارد، دشمناني كه چون كسي را مخالف عقايد 

ها خود بدانند، از هر گونه تكفير و تفسيق و تهمت دريغ ندارند و بلكه اين كار
و البته در كتب حديث نيز براي اين كار احـاديثي  !! را ثواب و مشروع مي دانند

جعل و ضبط شده است كه اگر فردي كم اطالع آن روايات را ديده باشـد مـي   
  !پندارد كه آنها صحيح اند

به هر حال اين ذره ي بي مقدار خود را قابل نمي دانم كه تـاريخ زنـدگاني   
بت اصرار دوستان الزم دانستم كه درخواستشان را رد داشته باشم، ولي براي اجا

نكنم، و بخشي از زندگاني ام را به اختصار برايشان بنگارم، گرچه گوشه هـايي  
از آن را در بعضي از تأليفاتم به اشاره ذكر نمـوده ام و بـه لحـاظ اهميـت آنهـا      

  .ناگزير در اينجا نيز بعضي از آن مطالب را تكرار مي كنم



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
 

١١

 

11 
  

 ]نسب مؤلف[
بدانكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا سـي نسـل در قـم بـوده انـد و جـد       

اعاليم كه در قم وارد شده و توقف كرده موسي مبرقع فرزند امام محمـد تقـي   
مي باشـد كـه اكنـون قبـر او در قـم       ؛فرزند حضرت علي بن موسي الرضا 

معروف و مشهور است، و سلسه نسبم چون به موسي مبرقـع مـي رسـد مـا را     
برقعي مي گويند، و چون به حضرت رضا مي رسـد رضـوي و يـا ابـن الرضـا      

  .ما هگرفت» ابن الرضا«خوانند و از همين جهت است كه شناسنامه ي خود را  مي
شـجره  (ي نسب و شجره نامه ام، چنانكه در كتب انساب و مشجرات هسلسل

در باب الف  نيز» تراجم الرجال«ذكر شده و در يكي از تأليفاتم موسوم به  )نامه
ابوالفضل بن حسن بن احمد بـن رضـي الـدين بـن ميـر      : م، چنين استا هنوشت

يحيي بن مير ميران بن اميران األول ابن مير صفي الدين بن مير ابوالقاسم بن مير 
يحيي بن السيد محسن الرضوي الرئيس بمشهدالرضا من أعالم زمانه بن رضـي  

ين پادشاه بن ابي القاسم علي بـن  الدين بن فخر الدين علي بن رضي الدين حس
أبي علي محمد بن احمد بن محمد األعرج ابن احمد بن موسـي المبرقـع، ابـن    

  .رضي اهللا عن آبائي و عني وغفراهللا لي ولهم. االمام محمد الجواد
والدم سيد حسن، اعتنايي به دنيا نداشت و فقير و تهي دست و از زاهدترين 

حال ضعف و ناتواني حتي در فصل زمستان و مردم بود و در سنين پيري و در 
ولي خوش حالت و شـاد و شـب زنـده دار و    . در هواي يخ بندان، كار مي كرد

و أما جد اول يعني . اهل عبادت و بسيار افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود
رز و بـي ريـا و از شـاگردان ميـرزاي     اوالد والدم، سيد احمد مجتهدي بـود مبـ  

واي تحـريم تنبـاكو، و مـورد توجـه وي بـود و چنانكـه در       شيرازي صاحب فت
نيز آورده ام وي پس از ارتقاء به درجه ي اجتهاد از سامراء بـه  » تراجم الرجال«
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قم مراجعت كرد و مرجع امور دين و حل و فسخ و قضاوت شرعي محل بـود  
و اثاث البيت او مانند سلمان و زنـدگي او سـاده ماننـد ابـوذر بـود و درهـم و       

  .ناري از مردم توقع نداشتدي
  
  
  
  ]تحصيالت ابتدايي[

به هر حال چون پدرم فاقد مال دنيا بود، در تعليم و تربيـت مـا اسـتطاعتي    
نداشت، بلكه به بركت كوشش و جوشش مادرم كه مرا به مكتب مي فرسـتاد و  
هر طور بود ماهي يك ريال به عنوان شـهريه بـراي معلـم مـي فرسـتاد، درس      

  .خواندم
زني عابده، زاهده و قانعه بود كه پدرش حـاج شـيخ   » سكينه سلطان«مادرم 

غالمرضا قمي صاحب كتـاب ريـاض الحسـيني اسـت و مرحـوم حـاج شـيخ        
غالمحسين واعظ و حاج شيخ علي محرر بـرادران مـادرم مـي باشـند و كتـاب      

به هر حال مادرم زني بود بسـيار  . را شيخ غالمحسين نوشته است »ةالمما ةفائد«
و در سـال قحطـي   . ه فرزندانش را به توفيق إلهي از قحطي نجـات داد مدبره ك

يعني در جنگ بين الملل اول كه ارتش روسيه وارد ايران شـد، ايـن بنـده پـنج     
  .ساله بودم

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

مكاتب قديمه چنين نبود كه يك معلم بـراي تمـام شـاگردان يـك اتـاق درس      
نويسـنده چـون شـهريه    . بگويد بلكه هر كدام از اطفال درس اختصاصي داشتند

مرتب نمي دادم درس خصوصـي نداشـتم، فقـط در پرتـو درس اطفـال ديگـر       
ه از كاغـذهاي دكـان   توانستم پيش بروم و حتي دفتر و كاغذ مرتبي نداشتم بلك
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بقالي و عطاري كه يك طرف آن سفيد بود استفاده مي كردم، ولي در عين حال 
بايد شكر كنم كه كالسهاي جديد با برنامه هاي خشـك و پرخـرج بـه وجـود     

زيرا با اين برنامه هاي جديد هر طفلي بايد چندين دفتـر و چنـدين   . نيامده بود

ه بدهند، اما همچو مني كه حتي يك قلـم  كتاب داشته باشد تا او را به كالس را
  .و يك دفتر در سال نمي توانستم تهيه كنم چگونه مي توانستم دانش بياموزم

  
  ]تحصيالت حوزوي[

پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايام بود كه عالمي به نام حـاج  
شيخ عبدالكريم حائري يزدي كه از علماي مورد توجه شـيعيان بـود و در اراك   

به دعوت اهل قم در اين شهر اقامت كرد و براي طالب علوم  اقامت داشت، بنا
سال داشتم تصميم گرفتم  12نويسنده كه ده سال يا . ديني حوزه اي تشكيل داد

در دروس طالب شركت كنم، و به مدرسه ي رضويه كه در بازار كهنـه ي قـم   
. علوم ديني بپردازم واقع است، رفتم تا حجره اي تهيه كنم و در آنجا به تحصيل

صحاف كه پسر خاله ي مادرم بود در آن مدرسه توليـت   محمد سيدي بنام سيد
بـودم   چـك كوو تصدي داشت و در امور مدرسه نظارت مي كـرد، امـا چـون    

ي  هحجره اي به من ندادند لذا ايوان مانندي كه يك متر در يك متر و در گوشـ 
و سـطل خـود را در آنجـا مـي     داالن مدرسه واقع بود و خادم مدرسه جاروب 

گذاشت به من واگذار شد، خادم لطف كرده دري شكسته بر آن نصب كرد مـن  
هم از خانه ي مادر گليمي آوردم و فرش كردم و مشغول تحصيل شدم و شـب  

بودم كه مرا از سـرما و گرمـا حفـظ     چكو كو و روز در همان حجره ي محقر
به هر حال مـدتي قريـب بـه    . تنمي كرد، زيرا آن در شكاف و خلل بسيار داش

دو سال در آن حجره ي محقر بودم و گاهي شاگردي عالف و گاهي شـاگردي  
. تاجري را پذيرفته و بودجه ي مختصري براي ادامه ي تحصيل فراهم مي كردم
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و از طرف پدر و يا خويشاوندان و يا اهل قم هيچگونه كمك و يا تشـويقي بـه   
ريف و نحو يعني دو كتاب مغني و جـامي را  كسب علم برايم نبود، تا اينكه تص

خواندم و براي امتحان به نزد حاج شيخ عبدالكريم حائري و بعضي از علمـاي  
ديني ديگر كه طالب در محضر ايشان براي امتحان شركت مي كردنـد، رفـتم و   

بنا شد شهريه ي مختصري كه مـاهي پـنج   . به خوبي از عهده ي امتحان برآمدم
دهند، ولي ماهي پنج ريال براي مخارج ضـروري مـن كـافي    ريال باشد به من ب

نبود، لذا چند نفر را واسطه كردم تا با حاج شيخ عبدالكريم صـحبت كردنـد و   
تصميم گرفتم بـه آن هشـت ريـال    . قرار شد ماهي هشت ريال برايم مقرر شود

قناعت كنم و به تحصيل ادامه دهم و براي اينكه بتوانم با همين شهريه زنـدگي  
بگذرانم ماهي چهار ريال به نانوايي مي دادم كه روزي يك قرص و نيم نـان   را

بنابر اين هر . جو به من بدهد، چون نان جو قرصي يك دهم ريال قيمت داشت
روزي سه شاهي براي مصرف نان مقرر داشتم كه در ماه مي شد چهار ريـال و  

رد آلوي خشك و دو ريال ديگر را براي خورش مي دادم و يك من برگه ز. نيم
خريداري كردم و در كيسه اي در گوشه ي حجره ام گذاشـتم كـه روزي يـك    
سير آن را در آب بريزم و با آب زردآلو و نان جو شكم خود را سير گـردانم و  
يك ريال و نيم ديگر از آن هشت ريال را كه باقي مي ماند براي مخارج حمـام  

ر مرتبه هفت شاهي الزم بـود  مي گذاشتم كه ماهي چهار مرتبه حمام بروم كه ه
  .و مجموعا يك ريال و نيم مي شد

بدين منوال مدتي به تحصيل ادامه دادم تا به درس خـارج رسـيدم و فقـه و    
اصول را فرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طالبي كه مقدمات مـي خواندنـد   
تدريس مي كردم و كم كم در رديف مدرسين حوزه ي علميـه قـرار گـرفتم و    

اشتن كتاب هاي الزم و از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحـو و منطـق   بدون د
  .را درس مي گفتم

  ]گاه ديگرانبرقعي از ن[ 
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عالوه بر اين چون در جواني و در دوران تحصيل با آيت اهللا سيد كاظم  �
، مشريعتمداري همدرس بودم و در ايام اقامت در قـم بـا ايشـان مـراوده داشـت     

درسـي از  «وي تا هنگـام كتـاب   . زير پا بگذاردگمان نمي كردم وي انصاف را 

تا حدودي از من حمايت مي كـرد و مهمتـر اينكـه تأييديـه اي بـرايم      » واليت
نوشته و از من تعريف و تمجيد نموده و تصرفات مـرا در امـور شـرعيه مجـاز     

نيز تا مدتي سكوت اختيـار  » درسي از واليت«دانسته بود و حتي پس از انتشار 
ا توجه به سوابقم بـا وي، جـواب او را بـه اسـتفتايي كـه در ايـن       من نيز ب. كرد

موضوع از او شده بود، در كارتي كوچك چاپ و تكثير كردم و به هـر يـك از   
 .كساني كه به مسجد يا منزل ما مي آمدند، يكي از اين كارتها مي دادم

 
همچنين آيت اهللا حاج شيخ ذبيح اهللا محالتي در پاسخ سؤال مـردم دربـاره   

 :مي نويسد» درسي از واليت«تاب ك
كتاب درسي از واليت حجت االسالم عالم عادل آقاي برقعي را خوانده  �

سـخنان مـردم تهمـت بـه     . ام، عقيده او صحيح است و ترويج وهابي نمي كنـد 

  :اتقوا اهللا حق تقاته، ايشان مي فرمايد اين قبيل شعر درست نيست. ايشان است
  .بنده هم عرض مي كنم اين شعر درست نيست

  محالتي: امضاء
 :آقاي علي مشكيني نجفي نيز مي نويسد �

اينجانب علي مشكيني كتاب مستطاب درسي از واليت را مطالعـه نمـودم و   
  .ماز مضامين عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شد

  علي مشكيني: امضاء
  

*كنـدشود علي فناش ميجهان اگر فنا
 

كنـد  شود علي بپاش مـي  ر بپاگقيامت ا
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  :آقاي حجت االسالم سيد وحيدالدين مرعشي نجفي مي نويسد �
  بسمه تعالي

حضرت آقاي عالمه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي اسـت مجتهـد و   
كتـاب و تـأليف شـخص دليـل     (عادل و امامي المذهب و بنا به گفتار مشـهور  

يار عاليه راجع به مقـام و  و ايشان مطالب بس) عقلش و آينه عقيده اش مي باشد
و ساير ائمه هـدي علـيهم السـالم در كتـاب     ) ؛(شأن حضرت اميرالمؤمنين 

كه تازه به طبع رسيده و در ساير كتابهاي » تراجم الرجال«و كتاب » عقل و دين«
ديگرشان نوشته اند، و جار و جنجال و قيل و قال يك عده اشخاص مغرض و 

درسي از واليت را كامال نخوانده و ايمان يا عجول و عصبي كه كتاب مستطاب 
خود را از دست داده و قضاوت ظالمانه در حق معظم له مي كننـد كـوچكترين   

واي به حال كساني كه اين ذريـه طـاهر ائمـه    تأثيري نزد علما و عقال ندارد 
تصديق اجتهاد دارد رنجانيـده   ،هدي عليهم السالم را كه از چند نفر مراجع

تان عظيم و افتراي شديد بر يك نفر مسـلمان عـالم فقيـه    و در عين حال به
ـمْ «: حق تعالي فرموده. ميزنند وا هلَُ نـُ ينَ آمَ ةُ يفِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَن تَشِ ينَ حيُ إِنَّ الَّذِ

ونَ  لَمُ عْ أَنتُمْ الَ تَ مُ وَ لَ عْ اهللاَُّ يَ ةِ وَ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ ابٌ أَلِيمٌ يفِ الدُّ ذَ    .النــور سورة) ١٩( »عَ
  سيد وحيدالدين مرعشي نجفي : خادم الشرع المبين

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

آيت اهللا خويي مرا خوب مي شناخت و به ياد دارم زماني كه در نجـف   �
سخنراني مي كردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوي مبـتال بـودم، ايشـان    

و اظهار رضايت از حقيـر، پـس از    قيد و براي تشويسخنان مرا بسيار مي پسند
 .پايين آمدنم از منبر، دهانم را مي بوسيد
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و حتـي زمـاني   . آقاي شاهرودي نيز بسيار مرا تشويق و تمجيد مي كرد �
در نجف شعب باطله اي از فلسفه بوجود آمده و عده اي از طالب به فراگيـري  

نجف از من خواسـتند بـراي   كتب و افكار فالسفه حريص شده بودند و مراجع 

طالب آنجا كه اكثرا در اثر بي اطالعي از قرآن و سنت، تضاد آنهـا را بـا افكـار    
فالسفه نمي دانند، سخنراني كنم، و بـدين منظـور آيـت اهللا شـاهرودي حيـاط      
منزلش را براي سخنراني من فرش مي نمود و از من مي خواست كه منبر بروم 

ب بيان كنم، من نيز درخواست ايشـان را اجابـت   و مسايل اعتقادي را براي طال
و ايشان نيز از من اظهار رضايت و . كرده و حقايق را براي طالب بيان مي كردم

تجليل و تمجيد بسيار مي نمود، ولي در اين اواخر كه به مبارزه با خرافات قيام 
شتند كردم همه كساني كه مرا مي شناختند و سوابق مرا مي دانستند مرا تنها گذا

 .و سكوت اختيار كردند و بعضي از ايشان نيز به مخالفت برخاستند
پس از اينكه حكومت شاه سرنگون شـد و آقـاي خمينـي بـه رياسـت       �

رسيد، خواستم با ايشان تماس بگيـرم، زيـرا در جـواني حـدود سـي سـال بـا        
يكديگر همدرس و در يك حوزه بوديم و ايشان مرا كامال مي شناخت و حتـي  

كه به ايـران مراجعـت كـرده و بـا اوضـاع و احـوال جديـد ايـران و         پيش از آن
وضعيت معممين در ايران آشنا شود، در سخنراني خـود پـس از فـوت فرزنـد     

روزنامـه   9كه مـتن آن در صـفحه   (بزرگش آيت اهللا حاج سيد مصطفي خميني 
ت نكـرد اسـمم را   أهر چند جـر ) چاپ شده 1359كيهان پنجشنبه اول آبان ماه 

اينهـا هـم از   ! از آقايان علمـاي اعـالم گلـه دارم   « :ولي به اشاره گفته بودبياورد 
بسياري از امور غفلت دارند، از باب اينكه اذهان سـاده اي دارنـد، تحـت تـأثير     
تبليغات سوئي كه دستگاه راه مياندازد واقع مي شوند، تا از امر بزرگي كه همـه  

كه اينها را بغفلت واميدارد،  گرفتار آن هستيم غفلت كنند، دستهايي دركار است
يعني دستهايي هست كـه چيـزي درسـت كننـد و دنبـالش سـر و صـدايي راه        
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بياندازند، هرچند وقت يكبار مسأله اي در ايران درست ميشـود و تمـام وعـاظ    
اعالم وقتشان را كه بايد در مسايل سياسي و اجتماعي صـرف  و محترم و علما 

اينكه زيد مثال كافر است و عمرو مرتد  در. شود در مسايل جزئي صرف ميكنند
عالمي را كه پنجاه سال زحمت كشـيده و  . و آن يك وهابي است صرف ميكنند

فقهش از اكثر اينهايي كه هستند بهتر است و فقيه تـر ميباشـد ميگوينـد وهـابي     
، اين اشتباه است، اشخاص را از خودتان جدا نكنيد، يكـي يكـي را كنـار    !است

اينكه وهابي است و آن كه بي ديـن اسـت و آن نميـدانم چـه     نگذاريد، نگوييد 
 »!براي شما چه ميماند؟) اگر اين كار را كرديد! (هست؟
با شنيدن نامم آقاي خميني به دخترم احترام بسيار كرد و نامه را گرفت  �

. و با خود برد و دخترم براي خداحافظي به اندرون نـزد خـانواده وي برگشـت   
فت ما جواب نامه را از آقـا مـي گيـريم و برايتـان بـه      زوجه ايشان به دخترم گ

پس از مدتي خانم ثقفي به تهران آمد و ميهمـان دختـرم شـد    . تهران مي آوريم
آقا در جواب نامه پدرتان گفتنـد آقـاي   : ولي پاسخي همراهش نبود، فقط گفت

 .برقعي خودشان مجتهد و صاحب نظرند، ولي ايشان مردم دار نيستند
 
 طالقاني كه وقتي در اوايل انقـالب از زنـدان آزاد شـد و    ديگر آيت اهللا �

من به مالقاتشان رفتم، در اثناي صحبت ايشان سرش را پيش آورد و در گوشم 
! مطالب شما حق است ولي فعالً صالح نيست كه اين حقايق را بگـوييم : گفت

پس كي صالح است كه حقـايق  : من مطمئنم در آن دنيا از ايشان سؤال مي كنند
 !ا بگوييد؟ر

نمي دانم اعالميه ام به دست آقاي بازرگان رسيده بود يا نه، به هر حال  �
م آقاي مهندس مهدي بازرگـان  ددر ايامي كه دوره نقاهت را در منزل مي گذران

پـس از احـوال   . و دكتر صدر و مهندس توسلي براي عيادتم به منزل ما آمدنـد 
تقليد را ديديد، كسي كـه بـا مـن    پرسي، صورتم را نشان دادم و گفتم آيا نتيجه 
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چنين كرده يك مقلد است كه كور كورانه از ديگران تقليد مي كنـد و اصـالً از   
آنها نمي پرسد، دليل شما براي صدور چنين دسـتوري چيسـت؟ پـس شـما و     

 .دوستانتان از تقليد آخوندها دست برداريد

 پسرم كه مي دانست آقاي موسوي اردبيلي مـرا خـوب ميشناسـد و در    �
 .دوران جواني زماني كه من در انزلي منبر ميرفتم وي پس از من به منبر ميرفت

رونوشت اين نامه را خطاب به آقاي محمد امامي كاشـاني كـه قبـل از     �
اينكه به مبارزه با خرافات بپردازم، به اينجانب بسيار اظهار ارادت مي كرد، نيـز  

 .فرستادند
شهري مدتي همسايه بود پسرم در دوران طلبگي با محمد محمدي ري  �

و در مدرسه حجتيـه حجـره هايشـان بـه هـم متصـل بـود و ري شـهري او را         
 .ميشناخت

از قضا روز جمعه اي براي عرض تسليت به منـزل آيـت اهللا فـيض، كـه از     
آن روز ايشـان  . اهالي قم و از خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيز بود، رفـتم 

اري و تسليت گويي خدمت ايشـان  مجلس روضه و دعا داشت، چون براي دلد
ي ا هرسيدم با آنكه هميشه اظهار لطف و خصوصيت مي كرد، اين مرتبه با چهـر 

عبوس با من روبرو شد، مثل آنكه به نويسنده اعتراض داشت، عرض كردم آيـا  
اتفاقي افتاده كه اوقات شما تلخ است؟ در جواب فرمودنـد مـن از شـما توقـع     

ت؟ گفـت شـما نامـه اي نوشـته ايـد و مـرا       عرض كردم موضوع چيس. نداشتم
تهديد كرده ايد كه اگر غير از بروجردي را براي مرجعيت معرفي كنم آبروي ما 

عرض كردم من از اين نامه خبري ندارم، ممكن است . را در بازار قم مي ريزيد
نامه را بياوريد اگر امضا و خط من باشد مجعول است و برايشان قسم خـوردم  

 .م را باور كردندتا ايشان سخن
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پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشـه بـودم كـه    
دست مرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار اسـت و قضـيه آنچنـان كـه مـن      

فهميدم مرجعيت هـم بـازي شـده بـراي بازيگرهـا، و بـا       . ميپندارم ساده نيست
مرجع كرد و از وجود  قضاياي بعدي معلوم شد دستي مرموز آقاي بروجردي را

  .او بهره ها برد
شمسي در زمان رئيس الوزرايي احمد قوام، آيـت اهللا   1328در سال  �

كاشاني قصد دخالت در انتخابات كرد تـا از تعـداد وكـالي انتصـابي دربـار در      
نويسنده از دوستان صميمي آيت اهللا كاشاني بودم و تابستانها كه . مجلس بكاهد

ايشان وارد مي شدم، در همـين سـال بـود كـه بـه مـن        مي آمدم تهران به منزل
فرمودند شما برويد يك ماشين دربست كرايه كنيد براي سفر به خراسـان، ايـن   

ي و ا هآقاي شيخ محمد باقر كمـر . بنده نيز چنين كردم و مهياي مسافرت شديم
يكي دو نفر ديگر نيـز حاضـر شـدند بـا نويسـنده و آقـاي كاشـاني و يكـي از         

كه جمعا شش نفر مي شديم به طرف مشهد حركت كرديم، دولـت   فرزندانشان
از مسافرت ما وحشت داشت كه مبادا در شهرهاي بـين راه، ايشـان وكاليـي را    
براي مجلس تعيين و پيشنهاد كند و مردم را ترغيب كند به انتخابـات و تعيـين   
 نمايندگاني كه خيرخواه ملت باشند، و لذا چون مـا از تهـران حركـت كـرديم،    

مورين أشهرهاي بين راه مطلع و آماده استقبال شدند و از آن طرف دولت بـه مـ  
ـ      ي ا هشهرستانهاي بين راه ابالغ كرده بود كه تا مـي تواننـد اخـالل كننـد و بهان

  .بدست دولت بدهند كه آيت اهللا كاشاني را به تهران برگردانند
 

يد، نامـه  ا هي مرا ديدند گفتند خوب نوشت هسرهنگ و اطرافيان چون نوشت �
را بردند و فرداي آن روز آمدند كه شاه دستور داده مـالي قمـي و همراهـانش    

 .آزادند
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هـا محبـوس    ها و كمونيست يا هي از تودا هدر اتاق متصل به اتاق ما عد �
گفتم اشكالي ندارد تشريف . بودند، پيغام دادند كه ما مي خواهيم فالني را ببينيم

با من بازداشت بودند، گفتند ممكن است مـا را   ي غير روحاني كها هعد. بياورند

بـه  . من گفتم چه اتهامي، نترسيد بگذاريد بياينـد . به كمونيست بودن متهم كنند
هر حال آمدند و اظهار خوشوقتي كردند كه يك نفر روحاني شـجاع هـم پيـدا    

ما با ايشان گرم گرفتيم، آنها سـؤاالت و  . شود كه با ديكتاتوري مخالف باشد مي
 .االتي به قوانين اسالم داشتند كه به آنها جواب گفتماشك

 

چون ما را در توپخانه پياده كردند، با همراهان خداحافظي كـردم و   �
اگر چـه خـودش   . رفتم منزل آقاي كاشاني، كاشاني مجتهدي بود شجاع و بيدار

چون من وارد شدم بسـيار  . در لبنان تبعيد بود، ولي خانواده اش در تهران بودند
 .حال شدندخوش

در آن زمان تمام اهل علم از سياست و امور مملكتي بركنار بودنـد و دوري  
جستند و اگر كسي مانند كاشاني و يا اين بنـده وارد مبـارزه بـا ديكتـاتوري      مي
شديم چندان مورد عالقه مردم نبوديم، و اصال مردم ايران و خود ايران مانند  مي

ها باشد كه هر كاري بخواهنـد بـا    كنقبرستاني بود كه سرنوشتش به دست گور
فردي مانند كاشاني منحصر به فرد بود و ايشان زجر و حبس زياد ! كنند مرده مي

ديد تا حركتي و مـوجي در ايـران بوجـود آورد تـا آن زمـان جبهـه ي ملـي و        
ي غير ملـي اصـال وجـود نداشـت، و مرحـوم مصـدق را جـز معـدودي          هجبه
عي داشت يك مجلس شوراي ملي و وكالي ولي چون كاشاني س. شناختند نمي

خيرخواه ملت سركار بيايند، لذا فتوا مي داد كـه بـر جوانـان واجـب اسـت در      
انتخابات دخالت كنند، و لذا در همان زندان لبنان به اينجانب نامه اي نوشت كه 
آقاي برقعي مانند آخوندهاي ديگر مسجد را دكان قرار نده و بپرداز به بيـداري  

سخن مردم كه مي گويند آخوند خوب كسـي اسـت كـه كـاري بـه       مردم و به
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اوضاع ملت نداشته باشد وكناره گير باشد، گوش مده و كاري كنيـد كـه مـردم    
مصدق را انتخاب كنند، تا آن وقت ملت نمي دانسـتند مصـدق كيسـت، و چـه     
كاره است، كاشاني به تمام دوستانش توصيه مي كرد كه وكاليي صحيح العمـل  

ه مصدق را انتخاب كنيد، پس به واسطه ي سفارشات و سخنراني هاي از آنجمل
كه در رأسشان خود ايشان يعني آيت اهللا ابوالفضـل برقعـي   [كاشاني و پيروانش

و در مواقـع  . مردم نام مصـدق را شـنيدند و تـا انـدازه اي شـناختند      ]قمي بود
ابيدند كه انتخابات مريدان كاشاني از اول شب تا صبح در پاي صندوقها مي خو

مبادا صندوق عوض شود و كاشاني و مصدق وكيل نشـوند، مـردم را تحريـك    
كرديم به رأي دادن به آقاي كاشاني و مصدق و چند نفري كه با اين دو نفـر   مي

همراه بودند، تا اينكه به واسطه فعاليت مريدان كاشاني اين دو نفر رأي آوردنـد  
را آزاد كند و از لبنـان بـه ايـران     و وكيل تهران شدند، دولت ناچار شد كاشاني

  .آورد
چون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد تهران مـي شـود، لـذا همـان     
. روز ورود ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ايشان مملو از جمعيـت بـود  
  .ما آن روز در تهران فعاليت مي كرديم، تا استقبال خوبي از ايشان به عمل آيد

 ]از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم جلوگيري [
چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فوت شد، معروف 
است كه در آن جزيره قدم مي زده و به خود گفته اعليحضرت، قدر قدرت، 
قوي شوكت، زكي آي زكي، آي زكي، كه ياد زمان سلطنت خود مي كرده و 

ن او يك مشت مردمان هوا پرست متملق مقصود او اين بوده كه در ايران اطرافيا
حضرت قدر قدرت، و چون وفات كرد جنازه او  بودند كه به او مي گفتند اعلي

مي كردند كه مردم از جنازه او تجليل  تشويقرا به ايران آوردند، و دولت و شاه 
كنند و با تشريفات زيادي جنازه را در قم دفن كنند، و علما و بزرگان قم را 

د كه از جنازه استقبال به عمل آيد، آيت اهللا بروجردي كه مرجع دعوت كردن
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تقليد بود با صفوف طالب بر جنازه او نماز بخوانند، و آقاي بروجردي كه يكي 
از علماي رياست مĤب بود و از هر كاري براي حفظ رياست خود خودداري 

اضر نمي كرد و به عالوه به شاه و درباريان و وكالي مجلس عالقه داشت، ح

  .گرديد تا بر جنازه شاه اقامه نماز كند
نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضاشاه تجليل شود تمام كارهاي فاسد 
. او امضاء خواهد شد، درصدد برآمدم كاري كنم كه مانع از تجليل جنازه گردد

چند نفر طلبه جوان به نام فداييان اسالم تازه با من رفيق شده بودند، در آن 
تقريبا سي و پنج سال داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، اين زمان 

فداييان جوان كه سنشان از پانزده الي بيست و پنج سال بيشتر نبود با من 
مأنوس بودند و پناهگاه ايشان منزل ما بود، و برخي از ايشان نيز نزد نويسنده 

ازه پهلوي فكري با آنان مشورت كردم كه در منع تجليل جن. درس مي خواندند
  .بكنيد، گفتند شما اعالميه بنويسيد ما آن را نشر مي دهيم

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

  .ترور خواهيم نمود
اثر بسيار خوبي داشت و كساني كه براي نماز  اين اعالميه چون منتشر شد،

بر جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقاي بروجردي به هراس افتادند كه مبادا 
و لذا در صدد بر آمدند كه . به ايشان توهين شود و يا مورد حمله واقع شوند

ناشرين اعالميه را پيدا كنند، فداييان كه در قم منزل معيني نداشتند پراكنده و 
اكثرا مقيم تهران بودند و احتمال چنين كاري به ايشان نمي رفت، و از طرفي 
كمتر احتمال مي دادند كه نويسنده اعالميه اي به آن تندي، سيد ابوالفضل 
برقعي قمي باشد و عالوه بر اين وقت ورود جنازه بسيار نزديك و افكار 

چنانكه  د، ولي آنمسئوالن حكومت پريشان بود، تا اينكه جنازه را وارد كردن
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مي خواستند تجليل نشد، و چون در مسجد امام قم مجلس فاتحه اي گرفتند و 
سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت در آن مجلس شركت كند، رفقاي ما او 
را گرفتند و كتك زدند به طوري كه خون از سرش جاري شد، چون دولت 

به تهران بردند، ديگر در  چنين ديد از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه را
  . تهران چه شده، بنده حاضر نبودم

  ]اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود[

در ايامي كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه من متحد و كمر به 
بدنام كردنم بسته بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را 

تحريك كردند و منزلم در محاصره آنان  }گذر دفتر وزير{ براي غصب مسجد
  :قرار داشت و امنيت از زندگيم سلب شده بود، ابيات ذيل را سرودم

*گمرهان را بهر خود دشمن نمود
 

برقعي چون راه حق روشن نمود
 

ــرآزار بـــود ــار اســـت و پـ *راه پرخـ
 

ــود  ــوار بــ ــق دشــ آري آري راه حــ
 

ــق ــد در راه ح ــختي كش ــدش س *باي
 

درگــاه حــقهــر كــه عــزت خواهــد از
 

*روضـــه خوانـــان عـــوام بـــي حيـــا
 

ــا   ــان دغـ ــالم نمايـ ــبب عـ ــن سـ زيـ
 

ــه كوشــش آمدنــد ــا خــران خــود ب *ب
 

پــس بــه همدســتي بــه جنــبش آمدنــد
 

ــتهم ــا را مـ ــد مـ ــه بنمودنـ ــا كـ *تـ
 

رشـــوه هـــا دادنـــد بـــر اهـــل ســـتم
 

*بسته شد مسجد ز اهـل شـور و شـر
 

پـــس بـــه زور پاســـبان و ســـيم و زر
 

*اببـــاز شـــد دكـــان نقـــاالن خـــو
 

پايگـــاه حـــق پرســـتي شـــد خـــراب
 

*جاي آن شـد نقـل كـذب هـر كتـاب
 

پايگــاه ديــن و قــرآن شــد خــراب    
 

*سود ديدي ني زيان زيـن كـار و بـار
 

ــيار   ــه دل اي هوشـ ــا بـ ــي گفتـ برقعـ
 

*غــم مخــور در راه حــق پرداختــي
 

گفـــت بـــادل، آنچـــه اينجـــا بـــاختي
 

*چـاره سـازرآنچه آيد پيش، حق پـد
 

خـود را مبـاز  نيست بـازي كـار حـق،
 

*صاحب مسجد تـو را انـدر دل اسـت
 

رو كان گل است گركه مسجد رفت گو
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*نيسـتتو بمان اي آنكه چون تو پاك
 

رو، بـاك نيسـت   گركه مسجد رفت گو
 

*ترك آن بنمـا كـه مسـجد شـد دكـان
 

ــوفيان   ــاه صـ ــجد خانقـ ــت مسـ گشـ
 

*جاي جمع حق پرستان مسجد اسـت
 

جاي درس و بحث قرآن، مسجد اسـت 
 

*نيست مسجد جاي هر شـمر و سـنان
 

نيست مسجد جاي مدح و روضه خوان
 

*وضه خوانر خوانست خوانست روضه روضه
 

آنكــه همكــار اســت بــا شــمر و ســنان
 

*ديــن حــق را مــيكن از بــدعت جــدا
 

ــي  ــام الفتــ ــر إمــ ــن بــ ــدا كــ اقتــ
 

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

ــتان   ــارگر در بوســـ ــام كـــ آن امـــ
 

*بـا شـر و شـورني گرفتي مسـجدي
 

ــل زور   ــودي اهـ ــه نبـ ــامي كـ آن امـ
 

*مـي نخــوردي آن امــام از ايــن حــرام
 

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

ــي خبـــر ــقان بـ ــام فاسـ ــي امـ *نـ
 

آن امـــام دانـــش و فضـــل و هنـــر   
 

*ناخــــدايان را نخوانــــدي در دعــــا
 

ــدا    ــز خ ــدي ج ــه نخوان ــامي ك آن ام
 

*ناخــداي كشــتي امكــان يــك اســت
 

م تـك اســت قاضـي الحاجـات در عـال   
 

*وسـتاخاك و بـاد و آب سـرگردان
 

آن كه هستي، نقشـي از فرمـان اوسـت   
 

ــر ــودان دنــــي بــــي خبــ *از حســ
 

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

:خطاب به دشمنان خود نيز با عنوان به دشمنها رسان پيغام ما را شعري سرودم
*دشـــمن مـــا را ســـعادت يـــار بـــاد

 

ــاد  ــا عــز و شــأنش كارب روز و شــب ب
 

*ر كه كافر خوانـد مـا را گـو بخـوانه
 

ــاد   ــدار بــ ــان دينــ ــان مردمــ او ميــ
 

*هــر كــه خــاري مــي نهــد در راه مــا
 

بـــــار إلهـــــا راه او گلـــــزار بـــــاد
 

*هــر كــه چــاهي مــي كنــد در راه مــا
 

ــاد   ــوار بـ ــي همـ ــواهم همـ راه او خـ
 

*هر كه علم و فضـل مـا را منكراسـت
 

ــاد   ــيار ب ــان بس ــالش در جه ــك و م مل
 

*ي ديوانــه اســتهــر كــه گويــد برقعــ
 

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

*ما نه اهل جنگ و نـي ظلـم ونـه زور
 

دادخواه مـا بـه عقبـي قـادر جبـار بـاد      
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همچنين در همان احوال پنداري مورد إلهام حضـرت حـق واقـع شـده ام،

 :مستزاد ذيل را سرودم
ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ

 

بنده بي كس من، من كس و غمخـوار تـوام  
 

ــ ــوامغــ ــار تــ ــور يــ *م مخــ
 

گر تو تنها شده اي، غصـه مخـور يـار تـوام    
 

*بـــــــاز ناميـــــــد مشـــــــو
 

گر جهان رفت زدسـتت، طـرف يـأس مـرو    
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

بــاز گــردان جهــان مــن حــق دار تــوام     
 

*از همـــــه ديـــــده بـــــدوز
 

وزرگر تو را نيست انيسي به جهان در شب و 
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــا و مــ    ــه ج ــو، هم ــونس ت ــوامم ددگار ت
 

ــدلي ــق را بـــ ــت حـــ *نيســـ
 

ــي   ــازار ول ــق ب ــود رون ــر چــه حــق را نب گ
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام   ــازار ت ــق ب ــن رون ــه م ــر الحــق، ك أظه
 

ــي ــك دادرســـ ــت يـــ *نيســـ
 

ــي    ــيچ كس ــود ه ــايي نب ــو را كارگش ــر ت گ
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

غم مخـور كـار گشـا هسـتم و در كـارتوام     
 

ــد ــته كنــ ــه شايســ ــا كــ *تــ
 

و غم، رنج و ستم خسته كندگر تو را غصه
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام     ــع آزار ت ــن داف ــه م ــن آر ك ــه م رو ب
 

*غمـــــت از ذلـــــت نيســـــت
 

علت و بيحكمت نيست رنج و غمهاي تو بي
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

مصلحت بين و گنه بخـش و نگهـدار تـوام   
 

ــو ــل تـــ ــجد و محفـــ *مســـ
 

گــر كــه اوبــاش بكندنــد در منــزل تــو     
 

ــوا ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *مغــ
 

ــوام  ــار ت ــا خبــر بــاش كــه مــن حــافظ آث ب
 

ــوال ــذا لـــــ ــان هـــــ *كـــــ
 

دوست دارم شنوم صوت تـو در رنـج وبـال   
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام   ــار ت ــه شــب ت ــان ب ــه و افغ ــب نال طال
 

ــر ــده حــ ــك بنــ ــاش يــ *بــ
 

گر رميدنـد ز تـو مـردم دون، غصـه مخـور     
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام    ــار ت ــاظر پيك ــم ن ــو و ه ــق ت ــن رفي م
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ــت ــا دلــ ــتيــ ــان اســ *بريــ
 

گر ز غمهاي جهان ديـده تـو گريـان اسـت    
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام    ــار ت ــده خونب ــن آن دي ــي ك ــن تالف م
 

*يـــا دلـــت غمگـــين اســـت
 

بر دلت بار غم و غصـه اگـر سـنگين اسـت    
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

ــوام    ــار ت ــوينده زدل ب ــم و ش ــر غ ــع ه داف
 

*بــــاز بــــا يــــزدان بــــاش
 

نـدان بـاش  گر كسي ناز تو را مـي نخـرد خ  
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

راز بــا خــالق خــود گــو كــه خريــدار تــوام
 

*غـــم خـــود بـــا مـــن گـــو
 

گر كه مظلوم شـدي از سـتم و جـور عـدو    
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

دادگــر حقــم و از عــدل، طرفــدار تــوام    
 

*در ره ذوالمـــــــنن اســـــــت
 

ــت     ــن اس ــر م ــر به ــو گ ــعي ت ــي س برقع
 

ــوام ــار تــ ــور يــ ــم مخــ *غــ
 

شـــر افكـــار تـــوامقابـــل ســـعي تـــو و نا
 

 

  ]شعري در باره اوضاع كنوني ايران[

  :اوضاع ايران در اين زمانه، شعر زير را سروده ام ةاينجانب در بار
ــداري   ــك پنــ ــاه و نيــ ــاري آگــ يــ

 

*محفلـــي بـــود و نـــازنين يـــاري
 

بــــــازگو آنچــــــه گفتنــــــي داري
 

*گفــــتمش در زمينــــه اســــــالم
 

ــاري   ــيش و احبـ ــر كشـ ــارغ از هـ فـ
 

ــت ــدون رو: گفـ ــي بـ ــانيدينـ *حـ
 

ــاري   ــرد بيكـ ــه مـ ــم نـ ــي هـ مرتضـ
 

ــود ــي ب ــود و أم ــد نب *مصــطفي مجته
 

ــداري؟    ــد نگه ــن كن ــس از دي ــه ك چ
 

ــتمش ــت؟: گف ــردم كيس ــاي م *رهنم
 

ـــداري    ــن نگهـ ــرض، دي ــه ف ــر هم ب
 

*رهنمـــا بـــود قـــرآن!هـــان: گفـــت
 

واجــب عينــي اســت بــر طالــــب    
 

ــود واجــــب ــن ب ــم دي ــر همــه عل *ب
 

ـــاري   ــه ســر ب ــي ك ــلّ و ن ــود كَ ــي ب ن
 

ـــن ــد دي ــا فروش ــن كج ــادي دي *ه
 

ـــازاري  ـــس بــ ــد ز جنـ ــن نباشـ ديـ
 

ـــد ــا باشن ــه رهنم ــان ن ــن فروش *دي
 

دينشــــان ايمــــن از دغلكــــــــاري
 

ـــد ــن نكننـ ــب روزي ز راه ديـ *كسـ
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دينشــــان ايمــــن از دكانــــــــداري
 

ـــد ــتش نكننــــــــ ــان سياسـ *نردبـ
 

ـــواري  ــاره خـــــ ارزش كفــــش پــ
 

ـــي ــيش علــ ــت پ ــي نداش *حكمران
 

ــه ـــاري  نـ ــد و بلغــ ــاز و هلنـ حجـ
 

*ملــك ايشــان قلمــرو دلهاســـــت
 

بــر دوش خلــق ســر بــاري   :گفــت
 

ـــا ــدم جويــــ ــد را ش ــش آخون *نق
 

تكفيــر و حــبس و كشــتاري  :گفــت
 

ـــردم ــتجو كــ ــه؟ جس ــار او را چ *ك
 

ـــاداري     ــود وفــ ــدش ب ــه عه ــي ب ك
 

ـــرور ــراب غـ ــت از ش ــود مس او ب*
 

احيـــاي رســـــم تاتــــــاري:گفـــت
 

*گو كـه چيسـت حـزب اهللا؟: مشگفت
 

بيمـــــار بــي پرستــــــاري  :گفــت
 

*حــال مملكــت چونســت؟: گفــتمش
 

ـــاري؟   ـــه آثــ ــا چـ ــر م داشــت از به
 

ــتمش ـــاه: گف ـــن مـــ ــالب بـهم *انق
 

مــوجبي شــد بـــــراي بيــــــداري   
 

ــت ــت: گف ــراوان داش ــرر ف *آري ض
 

كـــرد از جـــان و دل فداكـــــــاري  
 

*آزاديملــــــت انـــدر هــــــــواي
 

صـــد برابــر شــــدش گرفتـــــاري   
 

ــه چــــاه ــاد ب ــه اوفت *گــر چــه از چال
 

چــاره بيـــداري اســت و هشيـــاري   
 

ـــد ــه دام افتـادنـ ــت ب ــون ز غفل *چ
 

ـــرع و زاري  ـــت تضــــ گفـــت وقــ
 

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

رفــع ايــن سختـــــي و گرفتــــاري   
 

ـــد ـــدا خواهن ــه از خـ ــدي جمل *باي
 

  ]الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن كتاب ةمطالع[

كه بودم كتاب الغدير تأليف عالمه عبدالحسين اميني  ]زندان[ در آنجا
تبريزي را كه سالها پيش خوانده بودم، مجدداً مطالعه كردم، صادقانه و 

كار آقاي اميني در اين كتاب جز افزودن «ند ا هتعصب بگويم، آنان كه گفت بي
اگر اين كتاب بتواند . درست گفته اند »حديث غدير نيستچند سند بر اسناد 

عوام يا افراد كم اطالع و غير متخصص را بفريبد ولي در نزد مطلعين منصف 
وزن چنداني نخواهد داشت، مگر آنكه اهل فن نيز از روي تعصب يا به قصد 

به نظر من استاد ما . فريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين كتاب بپردازند
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اهللا سيد ابوالحسين اصفهاني در اين مورد مصيب بود كه چون از او در  آيت
چاپ اين كتاب از وجوه شرعيه اجازه خواستند،  ةمورد پرداخت هزين

براي چاپ كتاب  ؛ پرداخت سهم امام«: موافقت نكرد و جواب داد
  .»، شايد مورد رضايت آن بزرگوار نباشد!!شعر

بع نامعتبر كه به صدر اسالم اتصال بسياري از مستندات اين كتاب از منا
برخي از . وثيق ندارند أخذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد

احتجاجات او هم قبالً پاسخ داده شده، ولي ايشان به روي مبارك نياورده و 
باطن مي دانند كه با  گمان دارم كه اهل فن در. مجدداً آنها را ذكر كرده است

وان كار مهمي به نفع مذهب صورت داد و به همين سبب است كه الغدير نمي ت
طرفداران و مداحان اين كتاب كه امروز زمام امور در چنگشان است به هيچ 
وجه اجازه نمي دهند كتبي از قبيل تأليف محققانه آقاي حيدرعلي قلمداران به 

يكي يا كتاب باقيات صالحات كه توسط » شاهراه اتحاد يا نصوص امامت«نام 
، موسوم به محمد عبدالشكور لكهنوي و يا كتاب هند قاره ةاز علماي شيعه شب

دهلوي فرزند شاه ولي اهللا احمد دهلوي و  تأليف عبدالعزيز »تحفه اثني عشريه«
كه آقاي عبدالرحمان سربازي آن را خطاب به  »راز دليران«مختصر  ةيا جزو
رهنمود سنت در رد «تاب در قم نوشته و ك» در راه حق و اصول دين« ةموسس

اين حقير و نظاير آنها كه براي فارسي زبانان قابل استفاده  ةترجم »اهل بدعت
در . م برسدداست چاپ شود، بلكه اجازه نمي دهند اسم اين كتب به گوش مر

حالي كه اگر مغرض نبوده و حق طلب مي بودند اجازه مي دادند كه مردم هم 
كتب فوق را، تا بتوانند آنها را با يكديگر مقايسه ترجمه الغدير را بخوانند و هم 

مطالب آنها سؤال كنند و پس از مقايسه اقوال، حق را از باطل  ةو از علما دربار
: ي هفقط در اين صورت است كه به آي. تمييز داده و بهترين قول را انتخاب كنند
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بندگاني را كه  بشارت ده«: يعني» فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه«
أما نه . عمل كرده اند) 18/الزمر(» سخن را بشنوند و نيكوترينش را پيروي كنند

خود چنين مي كنند و نه اجازه مي دهند كه ديگران اينگونه عمل كنند بلكه 
  !!جواب امثال مرا با گلوله و يا به زنداني كردن مي دهند

  ]استادان[

حاج شيخ  -2والقاسم كبير قمي، آقاي خوانساري نزد شيخ اب -1عالوه بر 
آقاي سيد  - 4آقاي ميرزا محمد سامرايي،  - 3محمدعلي قمي كرباليي، 
حاج  -6حاجي شيخ عبدالكريم حايري،  -5محمدحجت كوه كمري، 
آقاي شاه آبادي و چند تن ديگر نيز تحصيل  -7سيدابوالحسن اصفهاني و 

 :ندا هند كه از آن جملا هتم كه تعدادي از آنان برايم تصديق اجتهاد نوشا هكرد
اإلشارات و الدالئل في ما «مؤلف كتاب » تهراني سامرايي علي محمد بن رجب«

 ةكه ايشان در خاتمه اجاز» مستدرك البحار«و » تقدم و يأتي من الرسائل
  .متن اجازه ايشان به اين حقير چنين استو ي نوشت ا هاستادش برايم اجاز

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
†à§a@ìÜ–Ûaë@´½bÈÛa@l‰@ñ@ÜÇó@Ðİ•a@åíˆÛa@ ê…bjÇó@@åíŠçbİÛa@ éÛeë@ †àª

ÐÇ@ ïãaŠèİÛa@ ïÜÈju‰@ åi@ †àª@ ïãb¦a@ †jÈÛa@ ÞìÔîÏ@ †Èiëó@ë@ bàèäÇc@bàèibn×@ bîmë
þa@Š‚Ï@ÝîjäÛa@ bÈÛa@ÝîÜ¦a@†îÛa@ïã‹bvna@†Ó@ bàèäîàîiþaë@æaŠÓ@ÝšÐÛaìiüa@Ýöbß

@ïàÔÛa@ïÈÓÛacm@ïÛbÈm@a@âa…d@ê†îííaë‰ò@@ïÛ@oËbë@éníaë‰@ïÛ@oz•@bßg@ém‹bu
‰@ b½ëc@ énícýç@@ ÙÛbäç@ bß@ ÖìÏë@ ÙÛˆÛgμbÈm@ a@ pŠ‚n@ëc@ émŒuc@Ç@ ðëŠí@ æ

‰ì×ˆ½a@ÖŠİÛbi@ ñ‹buüa@¿@ ñ‰ì×ˆ½añ@‰ì×ˆ½a@ÖŠİÛaëñ@@åíŠ’ÈÛaë@…bÛa@ †Üa@¿
ÜÇ@ ìçë@ ‰bzjÛa@Ú‰†nß@jØÛa@ bäibn×ó@ýÈÛa@ bã§@ ‰bzjÛa@pa†Ü©@ …†Ç@ïÜa@ éß

ë@êŠ@†Óc@bß@éîÜÇ@pˆc@ÝàÈÛaë@ÞìÔÛa@¿@Âbînyüa@åß@bäîÜÇ@ˆg@¿@ïãbäí@ü@æ
ibvna@ æbÄßë@ émaìÜ@¿@ïmbÏë@ †Èië@ ïmìîyò@@ ü@ bà×@ émaìÇ…c@âìí@ Š–Ç@¿@ êbã
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@†Èi@ ´n@ ë@ ¼@ éä@ ‰ìè‘@ åß@ k•üa@ ku‰@ åß@ åíŠ’ÈÛaë@ ÉiaŠÛa@ ´äqüa
ýrÛaë@éöbc†ßby@ÑÛa@bîÜ–ß@nßaŠÐÌN@ @

» هالي تصانيف الشيع هالذريع«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب  - 9

  :اجازه زير را براي اين حقير نوشته است
Ôq@éi@ë@áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @

@†à§a@ëÐ×ó@ý–Ûaë@ñÜÇ@âýÛaëó@ÜÇë@ïÐİ–½a@†àª@bäîjãë@bãüìßë@bã†îó@
cþa@éàöüa@´ßì–È½a@éöbî•ëìÜ•@Š’Ç@q@áèîÜÇ@a@pac@´Èºgμ@åí†Ûa@âìíN@ @

†Èi@ëZÏhßýÈÛa@†äÛa@†îÛa@æ@òŠbÐß@kyb•@†ànÈ½a@@ÝöbšÐÛa@Éßbu@â‰bØ½aë
þa@bãüìß@Šçb½a@ÑÛû½aë@Ê‰bjÛa@Ñä–½a@ábÐ½aë@Ý¬@ðì™ŠÛa@ÝšÐÛaìia@†îÛa@Ýu

μì½a@@âa…@ïàÔÛa@ïÈÓÛa@åy@†îÛa@å·û½acb»@¿@Šr×ë@éÛbšÏ@ñ@åí†Ûacrß@‹Ši@†Ó@éÛb
@éäÃ@å§@ß@kÜ@†Ó@Ñî•ìnÛaë@ÅíŠÔnÛa@åÇ@bäîäÌí@bß@ÑíŠ’Ûa@éàÜÓ@pbz‘‰@åß

g‹buñ@y@†àª@†îÛa@†í†Ûa@†îÈÛa@ÝjÔ½a@lb’Ûa@ŒíŒÈÛa@éëŠë@éÐäÛ@éíaëŠÛa´@
@bàèmŒudÏ@´Ç@Ý×Š‘@åß@a@éŠycÏb×@åÇ@éníaë‰@ïÛ@oz•@bß@Éîº@Ç@bíëŠí@æò@

þa@ï±b’ß¨a@åß@âýÇë@âbÈÛaë@˜bc·bìçë@ï±b’ß@Þëa@Š×ˆÛbi@—ò@@åí†èna
sÛbq@´q†aë@@ÑväÛbi@¿ìn½a@ð‰ìäÛa@´y@ a‹½a@xb§a@ éßýÈÛa@ bä‚î‘@´îÜa

þa@ éä@ ¿@ ÒŠ‘QSRP@@ bíëÜÏc@éà¨a@ éÓŠ@ Éîà @ éäÇ@ Ç@ bàèöbÔi@ a@ Þb
‰ìİ½a@ñ¿@·b@òŠv’½aë@ÝöbìÛa@Ú†nß@lbn×@ñaìß@¿ë@õb‘@å½@âìväÛa@ÉÓc@Čky
íbÇ‰@ Éßò@@ bàèß‰bØß@ åß@ õbuŠÛaë@ Âbînyüacbî§a@ ¿@ æaŠÐÌÛbi@ ïãaŠ×ˆí@ æñ@@†Èië

íe@‰a…@¿@æaŠè@¿@é’ÈmŠ½a@ð†îi@ém‰Šy@Lpbà½aò@a@†»a@†îÛa@xb§a@éÛ@‰ìÐÌ½a@
ë@ïãbÔÛbİÛac@ bÓfi@è’Ûa@ïãbÐÛaë@åz¶@ïà½a@ õï½a@ bãبزرگ@@b@¿@ïãaŠèİÛa

‰@…ìÛì½a@ÉîiQSXR@IŠèßH@ @
در فروع علم  غوالي اللئالي«ي رفسي مؤلف كتاب عبدالنبي نجفي عراق -10
. بوده است» ميرزا حسين ناييني«و كتب كثيره ديگر كه از شاگردان » اجمالي

  :برايم متن ذيل را نوشته است
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áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
ïÜÇ@ õbàÜÈÛa@ …a†ß@ ÝšÏ@ ðˆÛa@ ´½bÈÛa@ l‰@ @ †à§a@ý–Ûaë@ õa†è’Ûa@ õbß…ñ@

ÜÇ@âýÛaëó@ÜÇë@õbäßþa@éÛeë@†àªó@c@õbzÜ–Ûa@´ÈibnÛa@éibz•gμ@õbÔÜÛa@âìíN@ @
جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضايل والفواضل  مخفي نماندكه امابعد

الفضالء و المدرسين معتمد الصلحاء والمقربين عماد العلماء العالمين ة قدو
 ىاالسالم و المسلمين آقاي آقاسيد ابوالفضل قم ةثقمعتمد الفقهاء والمجتهدين 

رضوي سنين متماديه در نجف اشرف در حوزه  ةطهراني معروف و ملقب بعالم
دروس خارج حقير حاضر شدند و نيز در قم سالهاي عديده بحوزه دروس اين 
بنده حاضر شدند براي تحصيل معارف الهيه و علوم شرعيه و مسايل دينيه و 

يه پس آنچه توانست كوشش نمود فكد وجد واجتهد تا آنكه نواميس محمد
بحمد اهللا رسيد بحد قوه اجتهاد و جايز است از براي ايشان كه اگر استنباط 

صحاب رضوان اهللا عليهم اجمعين عمل أ نمود احكام شرعيه را بنهج معهود بين
گانه كه واجازه دادم ايشان را كه نقل روايه نمايد از من بطرق نه  ،نمايند بĤن

را در نقل فتاوي  ىبراي حقير باشد بمعصومين عليهم السالم و نيز اجازه دادم و
كما اينكه مجاز است كه تصرف نمايد در امور شرعيه كه جايز نيست تصدي 
مگر باجازه مجتهدين و مجاز است در قبض حقوق ماليه و ال سيما سهم امام 

الحجه  قوي بتاريخ ذيو تمام اينها مشروط است بمراعات احتياط و ت ؛
  )مهر(من الفاني الجاني نجفي عراقي  1370الحرام في سنه 

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

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
ý–Ûaë@´½bÈÛa@l‰@@†à§a@ñÜÇó@ë@éÛì‰ÜÇó@´ßì–È½a@åíŠçbİÛa@éÛe@†Èië@

vy@Þ…bÈÛa@ bÈÛa@lbäu@æbÏò@@ïÈÓÛa@ éßýÈÛa@ ÝšÐÛaìia@ †îÛa@´àÜ½aë@ âýüa
ÒŠ•@†Ó@ðì™ŠÛa@cny@ éîèÔÐÛaë@ éîÛì•þa@Ýöb½a@Ýî–¤@¿@ÑíŠ’Ûa@ êŠàÇ@ Šr×ó@
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a‡@ ‰b•@ìÔÛa@ ñ@ éîèÔÐÛa@ ÊëŠÐÛa@ …‰@ åß@ éî†ÔÛagμ@c@éİjäna@ b¶@ ÝàÈÛa@ éÜÏ@ bì•
ëgîÏ@†îÜÔnÛa@éîÜÇ@âŠ°ë@ê†ènuë@éuŠ‚na@bàcß‹ý¶@éî•ëò@ìÔnÛaô@bÇaŠßë@ñ@Âbînyüa

ë@éîÜÇ@âýÛaëÜÇë@bäîÜÇó@´§b–Ûa@a@…bjÇ@ @

þa@ïãb‘bØÛa@î§a@ábÔÛaìia@ŠÔyIŠèßH@ @
سيد ابوالحسن اصفهاني نيز زماني كه قصد مراجعت از نجف را  -12

  :داشتم، تصديق زير را برايم مرقوم نمود
áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @

§aý–Ûaë@´½bÈÛa@l‰@@†à@ñ@@@@@@@@´jîİÛa@éÛeë@†àª@éÔÜ@@ïÜÇ@âýÛa@ë
äÈÜÛaë@åíŠçbİÛaò@àöa†Ûaò@ÜÇó@c@áèöa†Çc@@æŁa@åß@´Èºg@@@@@@æbÏ@†Èië@åí†Ûa@âìí@ïÛ

þa@xëŠß@Þ…bÈÛa@bÈÛaë@ÝßbØÛa@Ý™bÐÛa@lbäuČŠÓ@âbØyñ@@@ÝšÐÛaìia@†îÛa@ŒÇüa@îÇ
ê†èu@Þˆi@å¾@éma†îídm@oßa…@ïÈÓÛa@þa@Ýî–¤@¿@@@@éîüa@Ò‰bÈ½aë@éîÇŠ’Ûa@âbØy

çŠiò@…bÐnüa@¿@a†©@êŠç…@åß@aŠİ‘ë@êŠàÇ@åßñ@@@@@a@†à¡@ÍÜi@y@´büa@åß
jmŠßò@îÛbÇò@@@@@@@@@@bèîÏ@ð†–nÛa@éÛë@…a†Ûaë@ý–Ûbi@bãëŠÔßë@…bènuüaë@ÝšÐÛa@åß

ëc@émŒucí@æd@ë@xbînyüa@‰†Ôi@âýÛa@éîÜÇ@âbßüa@áè@åß@ˆgaŒÛa@Þb‰@@@éäß@†ögμ@
@ë@áçËë@pa…bÛaë@õaŠÔÐÜÛ@bèäß@‰a†Ôß@ÒŠ•@ë@ÑväÛac@émŒuc@@@Éîº@Ç@ðëŠí@æ

ë@éníaë‰@ïÛ@oz•@bßaÔíŠ@ð†äÇ@|šmé@bÇaŠßë@ðìÔnÛa@éß‹ý¶@éî•ëa@ëñ@@Âbînyüa
@ëcĆflbÄÏby@@aë@pbibvnüa@æbÄß@¿@õbÇ†Ûa@åß@ïãbäíü@æ@@́ »aŠÛa@áy‰a@ìçë@
RR@@év°‡VR@§aìia@ïãbèÐ•üa@ðìì½a@å@@IŠèßH@ @

سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا نجفي صاحب تأليفات در  -١٣
  :مشجرات و انساب برايم اجازه زير را نوشت

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
@ bß@ïÜÇ@@†à§acàÈã@åß@Îbò@ëcý–Ûaë@‹bu@ ñ@‹b©@éÛeë@†àª@ïÜÇ@âýÛaë

ÔîÔ§aò@†Èië@‹ba@éÔîÔyë@ZÏhæ@Ûa†î@†ànÈ½a@bÈÛaë@†äÛa@ÛbjäÛa@õb@á‘ò@@bèîz™ë
Šüa@åí‹ëñ †ÇbÓ@„‡bjÛa@ÒŠ’Ûa@‰bäß@ë@ƒßb’Ûa@‰b‚ÐÛa@áÜÇ@é@Þe@åßñ @Ýqû½a@†a

İaëëò@@åy@ †îÛa@ †ibÈÛa@ ÑíŠ’Ûa@ åia@ ÝšÐÛaìia@ †îÛa@ lbäu@ Ý–Ð½a@ †ÔÈÛa
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ýÇ@âa…@ïãa†îÛa@ïàÔÛa@ðì™ŠÛaú@êbÔmë@éÇ‰ë@¿@†í‹ë@êc¿@kË‰ë@ky@c@¿@áÄnäí@æ
aëŠÛaë@ ´q†a@ÙÜñ @ÁàÛaë@ ïÛbÈÛa@ x‰†Ûa@ aˆç@ ¿@ x‰†äíë@ ´ßbî½a@ ê…a†ua@ åÇ

ém†uë@ b½ë@ïÛbÌÛa@cë@ýçc@ýšÏë@ bàÜÇ@ éäß@p‹ŠycíaëŠÛa@ éÛ@pŒuò@@bß@Éîà @Ç
oËbë@éníaë‰@oz•@g@ âaŠØÛa@ï±b’ß@åÇ@ énäÈäÇ@oíìÓë@ ê†ä@@ ém‹buc@´b

†Ç@áçë@sí†§a@éÜ»ë@éÔÐÛañ @åß@´md½a@ÍÜjmc⁄a@bäibz•@åß@ïÛbß@ïÛa@bÏbšß@éîßbß
ÖŠÏ@Šöb@ÖŠ@⁄aí†íŒÛa@âýò@îÜîÇbüaëò@Üibä§aëò@îÈÏb’Ûaëò@îØÛb½aëò@îÐä§aëò@

Ï@ÖŠİÛa@âb·@Š×ˆi@ÁjÛa@äØ¹@üë@bçËëd@…†ÈÛa@aˆèi@b×m@bèäß@¼@…a†Èni@ïÐn×
ëc@å¾@ÞìÓc‹buübi@éäÇ@ðë‰ñ@Ûëbä½aëò@ŠÔÛaëöaò@@åß@bçËë@ŠÈÛaë@ÊbàÛaëc@õb−

sí†§a@Ýà¤@gàöa@ âbßò@íaëŠÛaò@ía‰†Ûaë@ ÞbuŠÛa@¿@ âa†Ô½a@ ˆjè¦aëò@‹buüa@ Œ×Šßñ 
@ð…bànÇa@éîÜÇë@ð…bäng@âìÜÈÛa@êˆç@¿@éîÛg@åßë@ð‡bna@ÖaŠÈÛa@òßýÇ@ÖbÏŁa@†äß

y@ †îÛa@ †àªìic@ ð†î@ ë@ ðüìß@ âbãþa@ ´i@ ïÛbÈm@ a@ oíe@ âýüa@ òvy@å
@éä@¿ìn½a@ðìì½a@åí†Ûa‰†•QSUT@NNNNNN@òn@ïçë@ÖŠİÛa@åß@êŠ×‡@oß‰@bß@aˆç

@ †îÛa@ lbävÜÏc@åí‰ì×ˆ½a@ ï±b’ß@ åÇ@ ðëŠí@ æc@ ÝšÐÛaë@ ¨a@ éÛbã@ ÝšÐÛa@ ïi
μg@òäÈäÈ½a@éÜ–n½a@áèÓŠİi@μg@bänàöa@ñ‰ŠÔ½a@ÁöaŠ’ÜÛ@bîÇaŠß@òíÛa@pa…bë@ÞìŠÛa 

@ÝÔäÛa@¿@ojrnÛa@åß@bèÜª@¿⁄aë@âŒ§a@éíbÇ‰ë@âbn¨a@¿ë@bçËë@Âbînyc@âa…@éî•ë
@ê†u@†uë@ê†È@ÖbÏë@ê†©c@¿@…a†Ûaë@ðìÔnÛa@ÕíŠ@ÚìÜ@Ê†í@ü@æcë@éÛbÈÏc@éÛaìÓ

@ëcß†@¿@êŠàÇ@Šr×a@ÒŠ–í@æò@´ÜŠ½a@†î@ÊŠ‘@wíëŠmë@åí†Ûa@ë@áÜÈÛa@ëcü@æ@
Ìí@îã†Ûa@bîã†Ûa@êˆç@Ò‰bŒiò@ë@bèuŠi‹ëc½a@Š×‡@åßŠrØí@æ@…‰ë@†ÔÏ@pìc@æc@î×

@´äßû½acŠ×‡@ áçŠr×a@ë@pìàÜÛc‰bí‹@ åß@ ŠrØí@ æñ ⁄aë@ ŠibÔ½aþa@ÙÜni@ ‰bjnÇ@ta†u
ë@paìè’Ûa@åÇìÜÜÛ@ÉÏbäÛa@õaë†Ûaë@Öë‰bÐÛa@ÖbíÛa@éãbÏ@Šqaë†Ûac@¿@Ýßbní@æcåß@áèã@

ë@ aìãb×caìãb×@ åí@ë@ aìãb×@ Ñî×ëgμ@c@‰ì–ÔÛa@ aìÛ†jnaë@ aë‰b•@ Ñî×ë@ aë‰b•@ åí
‰ìjÔÛbi@ëcý•@Úí@ü@æñ ÝîÜÛa@bßaë@ÊbİncbnÓë@ éÐäÛ@oÓìí@æ@@éÐã@ éîÏ@kb°

nÛa@åß@…‰ë@†ÔÏdbß@éäß@†î×@ü@@ÝjÓ@ aìjby@éÛìÓ@ bèäàÏ@éîÜÇ@†íŒßc@éÛìÓë@ aìjb¤@æ
jy@ÙÐã@kbyò@éãbÏ@ éØíŠ‘@ÙíŠ’Ûa@ca@ âa…@cë@ éßbíc@†Èc@ éßaìÇc@b@´Ç@æ

bnÓë@@Éîšnmcþa@Éí‹ìm@ÞbÓ@†ÔÏ@émbÓëbçÏìm@pbÓë@@éjba@†öaìÏ@åßëc@éãc@ÑÓë@æ
ÜÇó@Û‹ò@@¿ciìnÛbi@ bè×‰a†m@lb§a@ð†Û@ éÛbàÇò@ëgßˆÛa@ õaŠiò@ëgÜÇ@ÉÜa@æó@@
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‰†•@ÜÇ@éÛ@ŠØ‘ë@a@†»@éäßó@àÈäÛa@êˆèi@ÕîÏìnÛaò@ÜîÜ¦aò@ëc@a@ÕÔy@éî•ëe@éÛbß
ëc@|Ü•céÛbàÇ@cİÛb‚½a@ÝÜÔí@æò@Š‘bÈ½aë@ñþ@bàî@Š–ÈÛa@õbäiài@´àn½aò@@áÜÈÛa
ÏhÜÇ@éÜàn’ß@áèÜÏbªë@áèí…aìã@æó@@ bjÛbË@å»ŠÛa@Á‚@t‰ìí@ bßg@‡c@áèmŠ×aˆß@Šr×

ë@lbînËüac⁄a@ âì§@ Ý×@ ÝîÓ@ †ÔÏ@ æaìgjîÌÛa@ æò@cë@ bnîß@ lbnÌ½a@ á§@ Ý×g@æb×@ a‡
@ åß@ lbnÌ½ac@ æb×@ áÜÈÛa@ Ýça×@ éibînËdbnîß@ éà§@ Ý×@bßìàß@Ïh@õbàÜÈÛa@ âì§@ æ

ßìàßò@Nbäà–Ç@ë@agìÐa@åßë@Ýİ¨aë@ÝÛŒÛa@åß@Úbíñ @ÝàÈÛaë@ÞìÔÛa@¿g@Ší†ÔÛa@éã
ÜÇó@ë@ÙÛbäç@ b¶@ Ší†¦aë@ÙÛ‡cdμbÈm@ éÛ@c@ åß@ÙÜÈ¯@ æc@Ùi@ †’íë@ åí†Ûa@ âýÇ
ëc@ ÙÛbrßc‹ë@ ´ße@ ´ße@ ´àÜ½a@ ‰c´Ø½a@ †jÈÛa@ éi‰@ ÝšÏ@ ïuaŠÛa@ bã@c@ïÛbÈ½aìi

a@ðìì½a@ ï’ÇŠ½a@§a@î§a@åí†Ûa@lbè‘@ïÐväÛbi@ ìÇ†½a@ðìÐ–Ûa@ðì™ŠÛ
ibãò@a@Þì‰@Þe @ÐÇó@Ûb©@¿@bçŠíŠ¤@åß@ÎŠÏ@†Óë@éÛ@æb×ë@éäÇ@a@c@bçŠ

@ŠÐ•@åß@åšß@týrÛQSUX†Üji@ñ@éÏŠ’½a@áÓ@@@@@@@@@@þa@âŠyàöò@@@IŠèßH@ @
سيد محمد حجت كوه كمري  آيت اهللا -15شيخ عبدالكريم حائري و  -14

وشتند كه اصل اجازه نامه اين دو تن را براي تعيين نيز برايم تصديق اجتهاد ن
تكليف در مسأله سربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه طبعاً بايد 
اين دو اجازه نامه در اسناد بايگاني آن وزارتخانه موجود باشد، اداره مذكور نيز 

وشت پس از رؤيت اين دو تصديق گواهي زير را صادر نمود كه در اينجا رون
  :آن را مي آورم

  وزارت فرهنگ - 16
ي از فصول و مواد ا هقانون اصالح پار 62اول ماده  ةنظريه بند اول و تبصر

و نظر به آيين نامه رسيدگي به مدارك  1321قانون نظام، مصوب اسفند ماه 
اجتهاد متعلق به  ةشوراي عالي فرهنگ، اجاز 1323آذرماه  25اجتهاد مصوب 

صادره  21285دارنده شناسنامه شماره ) برقعي(ابن الرضا آقاي سيد ابوالفضل 
شمسي در هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي  1287از قم متولد 
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مطرح، و صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد  7/8/1329فرهنگ، مورخ 
  .محرز تشخيص داده شد

  دكتر شمس الدين جزائري وزير فرهنگ
كه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض ناگفته نماند با اين

مجتهدين شود، مع ذلك حكومت به اصطالح مشروطه گرفتاري بسيار برايم 
  .فراهم آورد

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

براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را از درگاه ايزد . ود فرموده استخالق خ
  .رؤوف خواستارم

كه سالها » تائيه او ةدعبل خزاعي و قصيد«در اينجا، چند بيت از آخر كتاب 
م و وصف حال اينجانب است، مي آورم و پس از آن نيز اين ا هپيش تأليف كرد

ان است و آن را هنگام سفر به كتاب را با شعري ديگر كه خطاب به جوان
والسالم . م، خاتمه مي دهم و از خوانندگان التماس دعا دارما هزاهدان سرود

  .علي من اتبع الهدي
  ]من و دعبل خزاعي[

تشـــكر ديـــد از صـــاحب مقـــامي   
 

*اگـــــر زر داد دعبـــــل را امـــــامي
 

ــد   ــته عقايـ ــان گشـ ــا بيـ ــه در آنهـ كـ
 

ــاب اســت و قصــائد ــرا صــدها كت *م
 

ــراد   ــز ايـ ــه جـ ــارواييبـ ــن نـ و طعـ
 

ــايي ــي عط ــكر، ن ــك تش ــدم ي *ندي
 

ــات   ــل خراف ــت از اه ــوف اس ــرا خ م
 

*اگـــر وي بـــود خـــائف از مقامـــات
 

ــت    ــن اس ــل دي ــراي اص ــه ب ــرا گري م
 

*اگر وي گريه اش بر اهل ديـن اسـت
 

ــامي    ــد از مقــ ــي نباشــ ــرا امنــ مــ
 

*اگـــر وي گفـــت رازش بـــا امـــامي
 

هدف، اين مادحين را جمله پول اسـت 
 

*طبــق اصــول اســتاگــر اشــعار وي
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دو سي سال است ما را دل پر از خوف *اگر سي سال ترسي داشت در جـوف
 

ـــي    ــت پناهــــ ــر الطافـ ــدارم غيـ نـ
 

ــواهي ــم گـ ــم و رنجـ ــر غـ ــا بـ *الهـ
 

ـــوران    ــر كــ ــتم به ــرآت گش ــرا م چ
 

*الهـــا مـــن بســـي هســـتم پشـــيمان
 

ـــد    ــتال شـــ ــد اب ــور از ص ــنم رنج ت
 

ــد ــال ش ــانم از ب ــته ج ــا خس *در اينج
 

ــدا ــج و عصــيان ن ــا جــز رن ــر م رد ده
 

ـــان ــر و طغيــ ــان كف ــا زم ــان م *زم
 

ــه جليســـــي  ــي معينــي ن ــاري ن ــه ي ن
 

ــي ــن انيس ــدارم م ــري ن ــن پي *در اي
 

رســاني مــرگ مــا بــا روح و راحــــت
 

*مگــر مــا را كنــي مشمـــول رحمـــت
 

مزيــد فضــل خــود بــر او عطــا كــــن 
 

*إلهـــا برقعـــــي را بهـــا كــــــن
 

  ]خطاب به جوانان[

و ســـالم و خـــوش رفتاريـــدمـــؤمن
 

ــد اى ــكر گفتاريـ ــه شـ ــان كـ *جوانـ
 

از خموشــــان جهــــان يــــاد آريــــد
 

*چــون شــما نــاطق و گــل رخســاريد
 

ــماريد   ــدا بشــــ ــان خــــ زمحبــــ
 

*برقعــي را پــس مــوتش گــه گــاه
 

ــد   ــا برداريــ ــر دعــ ــتي از بهــ دســ
 

ــد ــاد كنيـ ــرش يـ ــاهي اگـ ــاه گـ *گـ
 

خــــدمتش را بــــه نظــــر بســــپاريد
 

ــت ــود و برفـ ــان بـ ــي خادمتـ *برقعـ
 

ــود    ــرخ كب ــن چ ــت اي ــته از محن خس
 

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

دل او گشــت پــر از غصــه و خــون   
 

ــردمِ دون ــس از مــ ــد آزار بــ *ديــ
 

خســـته از تهمـــت و بهتـــان و ســـتم
 

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

ــه  ــدل إلــ ــه عــ ــت در محكمــ رفــ
 

ــاه ــا كوتـ *دســـتش ار گشـــت ز دنيـ
 

   2/2/1370. وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  
  

ijk  
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  مقدمه
ومغيـث  ، مجيب الداعين و المضطرين، الحمد هللا مالك ديان الدين

وصــلى اهللا علــى  ، وهــادي المضــلين ، المهمــومين وصــريخ المكــروبين  
  .رسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين

يكي از بدعتها كه هزاران بدعت ديگر را به همراه خود داشته و بيشتر مردم 
مبتال گشته و عمر و مال خود را در آن صرف كرده اند زيارت قبـور و  ما به آن 

قبل از پرداختن به اين موضوع ابتدا الزم است چنـد مطلـب   . توجه به آن است
  :روشن و واضح گردد

صـالحين و شـهدا   ، اولياء، اول آنكه مي پرسيم ارواح بزرگاني چون پيامبران
الي آن و يا در اطرافش؟ و آيـا اصـال   در كجا قرار دارند؟ در اعماق قبر يا در با

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

  به سر مي برند آيا از زيارت كنندگان خود آگاه مي شوند يا خير؟
ه مـي شـوند آيـا    سوم آنكه اگر چنين پنداريم كـه از حـال زوار خـود آگـا    

  توانند به دنيا برگردند و خواسته هاي آنان را برآورده كنند؟ مي
چهارم آنكه آگاهي آنان از درد و رنج و بالها و مصيبتهاي مردم مـي توانـد   

هـا خرسـند    هنفعي داشته باشد؟ و آيا از مداحي و ذكر فضايل خود در زيارتنامـ 
مقابل قبرشان با فروتني ايسـتاده  مي شوند يا خير؟ و آيا ميل دارند كه مردم در 

و هر چه بيشتر از ايشان تعريف و تمجيد كرده و به چاپلوسي بپردازنـد؟ و آيـا   
كسي كه خود صبر و تقوايي ندارد مي تواند با سخن گفـتن از صـبر و تقـواي    
ايشان به نتيجه اي برسد؟ و آيا كسي كه خود نميتواند از جان و مال خويش در 

ذرد حال با ذكر جهاد و شـهادت ايـن بزرگـان كـاري را از     راه دين و جهاد بگ
خوب نمي شناسـد  ، پيش مي برد؟ و آيا كسي كه خود دينش را آنچنان كه بايد
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فايـده اي در مـداحي از   ، و از كتاب و قانون آسماني و الهي خود بي خبر است
  علم و دانش آن بزرگان و امرشان به نيكيها و نهيشان از بديها هست يا خير؟ 

پنجم آنكه آيا مردم وظيفة شان اين است كه به نام دين به مداحي و تعريف 

  از گذشتگان خود بپردازند؟ 
ششم آنكه آيا زينت دادن به قبور و تعمير آنها و ساختن گنبد و گلدسـته و  

و وقف بـاغ و خانـه و زمـين و مغـازه بـراي مردگـان و صـرف        ، صحن و سرا
يا كار ستمگران ، ي پيامبران و اوليا بودهشيوه ، درآمدشان جهت حفظ مقابرشان

  !و جباران و غارتگران؟
پس از اينكه اين مطالب واضـح گرديـد اگـر خـدا بخواهـد بـه صـحيح و        

و سـند و مـتن   ، ناصحيح بودن و حق و باطل بودن زيـارت خـواهيم پرداخـت   
الزم به ذكر است كه هـدف مـا   . روايات وارد در زيارت را بررسي خواهيم كرد

ن اين مسايل جدا سازي خرافات مذهبي از حقايق ديني بوده تا مبادا ايـن  از بيا
  .خرافات و موهومات به نام دين به مردم عرضه شود

اما پيش از پرداختن به اين موضوع الزم است تصريح كنم كـه اينجانـب از   
و اصـول و  ، بـوده و هسـتم   ؛پيروان امام متقين حضرت امير المومنين علي 

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

و ، اسالم و قرآن را با زيارتنامه هاي خرافي مورد بي اعتنايي قـرار داده مخـالفم  
  .نمي دانم ؛آنان را دوستدار علي 
موضوع اين كتاب جز به كتـاب خـدا و سـنت رسـولش     ما در پرداختن به 

در مورد احاديث طبق دستور خـدا و  ، و ادلة عقلي استدالل نخواهيم كرد، ص
و هـر  ، احاديث مخالف با قرآن را از هر كـه باشـد نمـي پـذيريم    ، پيامبر و ائمه

  .حديثي كه موافق با قرآن باشد قبول كرده و بر چشم مي گذاريم



@@
@@

@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰ìjÔÛa@ñ‰bí‹@¿@‰ìÏìÛa@pbÏaŠ@@

 

 

٤٠

40 

ني براي صحت مطالب اسالمي قرار داده و آن را فرقان خداوند قرآن را ميزا
ي فرقـان   هآنچانكـه در سـور  ، اسـت  يعني جدا كننده ي بين حق و باطل ناميده

$‘ x8u: فرمايد مي t6 s? “Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã ⎯ÍνÏ‰ö6 tã tβθ ä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ  ∩⊇∪ 
ش نـازل فرمـوده تـا هشـداري بـراي      ا هدمبارك است كسي كه فرقان را بـر بنـ  

و در سـورة شـوري آن را ميـزان بين صحيح و ناصحيح دانسـته  . جهانيان باشد
% ª!$# ü“Ï: و فرموده ©!$# tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ptø: $$ Î/ tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ     خدا است كه كتـاب را بـه

فصل يعني  و همچنين آن را در سوره ي طارق. حق و ميزان نازل فرموده است
 …çμ: ي حق از باطـل خوانــده اسـت و فرمـوده    هجدا كنند ¯ΡÎ) ×Αöθ s)s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪  

، و نيـز در سـوره ي فرقـان   . جدا كننده ي حق از باطل است، همانا كه آن كالم
 Ÿω: قرآن را بهترين تفسيـر معرفـي كـرده و فرمـوده uρ y7 tΡθ è?ù'tƒ @≅ sVyϑ Î/ ω Î) y7≈ oΨ ÷∞Å_ 

Èd,ysø9$$ Î/ z⎯|¡ômr&uρ #·Å¡øs? ∩⊂⊂∪     و با هيچ مثالي با تو بحث وجدل نمي كننـد مگـر
و آن را هــدايت و بيــان   . اينكه ما تو را با حق و بهترين تفسـير يـاري داديـم   

” : ناميـده و فرموده W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9   و ×β$ u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 .  
اي مشـهور و   هدارد بـه انـداز  و اما احاديث صريحي كه داللت بر ميزان بودن قرآن 

  :كنيم ولي سه تاي آنها را به عنوان مثال ذكر مي، زياد است كه نياز به بيان ندارد
 :روايت شده كه فرمـود  صاز رسول خدا )  18/78(وسائل الشيعه در  -1

DêìÇ†Ï@a@lbn×@ÑÛb@bßë@Lêëˆ‚Ï@a@lbn×@ÕÏaë@bßC موافـق كتـاب    را كه چهآن
   .كنيد دد رومخالف كتاب خدا برا كه چه و آن، ديقبول كن  دوخدا ب
روايت كـرده   ؛وسائل در همان صفحه به نقل از كافي از امام صادق  -2

ديثي كه موافق قرآن هر ح DÒŠ‹@ìèÏ@æeŠÔÛa@sí†§a@åß@ÕÏaìí@@bßC: كه فرموده
  .نباشد دروغي بيش نيست
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Dg‡@a: ود نقل شده كه فرمـ  ؛از حضرت رضا ) 1/96(اصول كافي  در -3
bèniČ̂ ×@æeŠÔÜÛ@òÐÛb«@pbíaëŠÛa@oãb×C  دن بود آنهـا را ر آمخالف قر واياتگاه رهر 

  ).يعني در حقيقت روايات مخالف با قرآن قابل قبول نيست( .مي كنم

گر ما بـا بـراهين و ادلـه ثابـت كـرديم كـه زيـارت و        چه ذكر شد ابنا بر آن
هتراست به جاي تهمـت و  دوستدارن خرافات ب، نذورات آن مخالف قرآن است

با خرافات را از هر جهـادى   چون مبارزهافتراء سخن ما را با دليل رد كنند و ما 
چه مهمتر زيرا كار هر  .ي واهمه نداريمتچ آزار و تهمتر مي دانيم از هي ضروري

الهي آن بيشتر است و از آنجا كه برخي از اعمال كه بعضـي از   باشد اجر و مزد
 آن اپيكار ب درنگدانيم بي  پرستي ميچون بت مي دهند هم مقدس نمايان انجام

  .ندا هكردزيرا آنان اصول اسالم را ويران ، شماريم مياد في سبيل اهللا را جه
برادر مجاهد و محقق عاليقدر جناب اسـتاد   ،رندهاگنماند كه قبل از ن گفتهنا

تـأليف   "زيـارت "كتابي بسيار مفيد در موضوع ) رحمه اهللا(حيدر علي قلمداران
ولـي  ، پ اول كتاب خـود آورده چاكه اينجانب مطالبي از آن را در ، كرده بودند

زيرا احتمـال بسـيار مـي رفـت كـه مجـددا از جانـب         ،نام ايشان را ذكر نكردم
گيرد و يا توسط مسؤولين حكومت بـاز داشـت   خرافيون در معرض خطر قرار 

چند مر اين حقير نيز پيوسته و از عاما اينك كه آن جناب به رحمت حق ، شود
در اختصار و اصالح ، از آخرين زندان زاديآپس از ، شتر باقي نماندهاحي بيبص

برخـي از مطالـب   ، گـوار كتاب خود كوشيدم و به منظور تكميل تـأليف آن بزر 
پ اول كتابم را به عنوان حاشيه بر كتاب ايشان نوشتم و قسـمت زيـادي از   چا

عرض اخبار اصول بر قرآن و «گرتاب ديمطالب را به جهت تناسب موضوع به ك
بـه مطـالبي كـه در كتـاب آن     ، نقل كردم و در تحرير دوم كتاب حاضـر  »عقول

چند كه هنوز ممكن اسـت كتـاب حاضـر از    هر . اكتفا نمودم، جناب نيامده بود
به هر حـال اميـدوارم كـه     .خالي نباشد، مدهآبرخي مطالب كه در تأليف ايشان 

  .ويان را به كار آيدمطالب هر دو كتاب حق ج
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 ÷β. از خداوند متعال براي آن برادر فاضل و خودم اميد اجر دارم Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) 

yx≈ n= ô¹M}$# $ tΒ àM ÷è sÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/  .  
  سيد ابو الفضل ابن الرضا برقعي قمي: طهرهخادم شريعت م

  ؟هستند پس از وفات كجاارواح انبياء و اولياء 

ـ     àMي  هبه مقتضـاى آي ÷‚xtΡuρ ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ ©Çrρ •‘  ) و در آن از « )29آيـه ي : الحجـر
روح مكان دارد و مجرد از زمان و مكان نيسـت و اضـافه    »روح خويش دميدم

به مكاني است و مكان روح همان بدن دنيوي و يا قالب برزخي اسـت و بـدن   
حتيـاجي بـه برهـان    اين مطلب روشن و محسوس اسـت و ا . مرْكَب روح است

او از علم و هنـر نيـز    محدود است صفات چون ذاتاً، ندارد و اين روح محدود
محدود است زيرا حدود عوارض همان حدود معروض است و زيـاد تـر از آن   

  .نيست
چيز و همه چيز را نمي داند و از همه همه ، روح موجودي زنده هستپس 

و يا به واسطه ي وحـي الهـي   ، بلكه به واسطه ي تحصيل علم، جا مطلع نيست
$! :چنانكه خدا به رسول خود فرمودهمي تواند اطالعاتي حاصل كند  tΒ uρ  ΟçF Ï?ρ é& 

z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪  ) اندكي بـه شـما داده    چيزاز دانش جز  ) 85االسراء آيـه ي
 Ÿω: و فرمـوده ، نشده اسـت  uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ   )  از ) 36االسـراء آيـه ي 

≅  : پيروي مكن، و فرمودهچه بدان علم نداري آن è% uρ Éb> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪    ) طـه

 .گر گارا بر دانشم بيفزا، و آيات بسيار ديپروردو گو ب ) 114آيه 
پس وفات از بـدن خـارج و بـه    چون و ، اين در حالي است كه در دنياست

  .ردد از حقيقت خود خارج نمي شودگقالب مثالي برزخي وارد 
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گر و به جهاني عـالي تـر از ايـن    صالحين و نيكان از اينجا به جايي دي پس
  Óy: حـق تعـالي فرمـوده    .جهان و قالبي لطيف تر مي روند ÷ρ tsù ×β$ ptø† u‘ uρ àM ¨Ζy_uρ 

5ΟŠÏè tΡ ∩∇®∪  )ر محتضر از مقربين باشد بـراي او راحتـي و   گپس ا)  89الواقعه آيه ي
 Ÿω: فرمـوده  همچنينپر نعمت است، و يحان ر uρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

$O?≡uθøΒr& 4 ö≅t/ í™!$uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u‘ tβθè%y—öãƒ ∩⊇∉®∪ t⎦⎫ÏmÌsù !$yϑÎ/ ãΝßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù tβρçÅ³ö;tGó¡o„uρ 

t⎦⎪Ï%©!$$Î/ öΝs9 (#θà)ysù=tƒ ΝÍκÍ5 ô⎯ÏiΒ öΝÎγÏù=yz ωr& ì∃öθyz öΝÍκön=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“óstƒ ∩⊇∠⊃∪ * tβρçÅ³ö;tGó¡o„ 7πyϑ÷èÏΖÎ/ 

z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ôÒsùuρ ¨βr&uρ ©!$# Ÿω ßìŠÅÒãƒ tô_r& t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∠⊇∪  ) در اين  ).171تا 169آيه عمران  آلسوره
از ايـن  ، ات مي رهانـد آيات نكات و مطالبي است كه انسان را از اوهام و خراف

  :را به مطالب زير جلب مي كنمگان رو توجة خوانند
 چهگر ا(اند  همرد، اند هگمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شد: آيه مي فرمايد

گي در واقع به زنـد (بلكه زنده اند ) روح از بدنشان جدا شده و وفات كرده اند
و ، داده مي شـوند  شان روزيگارپروردنزد  )و بهتر و جاي بهتري نائل شده اند

دهنـد بـه   بشـارت مـي    چه خدا از فضل خود به ايشان عطا كرده شادند وبه آن
چ گونـه تـرس و هراسـي نداشـته     كه هي كساني كه هنوز به آنها ملحق نشده اند

و همانا خداوند اجر مـؤمنين  ، و خود نيز با نعمت و فضل الهي شادمانند، باشيد
  .را ضايع نمي كند

$!™  íجمله ي uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘     گار شان زنده انـد، در مقايسـه بـا    پروردنزد
≅‘ ديگري مثل آيات  ä. ô⎯tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪  ) همه فـاني هسـتند   )26الرحمن آيه ي ،

 y7و ¨ΡÎ) ×M Íh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθ çFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪  ) ــه ي الزمــر و هــم  صهــم رســول خــدا  )30آي
پس از آنكـه  مقربان الهي داللت دارد ،  ز اين دنيا مي روندگران مي ميرند و ادي
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در نزد خدا به نعمـت هـايي كـه كيفيـت آن را جـز خـدا       ، از جهان فاني رفتند
  . آالم خواهند شد چارو كفار و فجار نيز د، داند نائل مي شوند نمي

 y‰Ψ از آيه ي Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y— öãƒ   چنين  گار شان روزي مي خورند،پروردنزد
نه در نزد مخلوقين و نه ، برداشت مي شود كه آنان در نزد پروردگارشان هستند

 االنعـام سـوره  در  حال بايد دانست كه نزد پروردگارشان كجاست؟. در نزد قبر
≈ öΝçλm; â‘#yŠ ÉΟچنــين آمــده كــه  n= ¡¡9$# y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ( uθ èδ uρ Οßγ •‹Ï9uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄∠∪  

اسـت و او   با آرامش و با سالمت نزد پروردگارشـان مهيـا  راي ايشان خانه اي ب
، چنانكـه  ميدادنـد انجـام   )در دنيـا (به سبب آن كارهـايي كـه    ايشان است ولي
 ª!$#uρ (#þθ: فرمايد مي ãã ô‰tƒ 4’ n< Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9$#   ) خدا نيكـان را بـه    )25يونس آيه يسوره

ز نزد مخلوق و غيـر از  گار غير اپروردپس نزد ، سوي دار السالم فرا مي خواند
$ : كـه فرمـوده  چنان، نزد قبر و يـا دنياسـت   tΒ óΟä.y‰Ψ Ïã ß‰xΖtƒ ( $ tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# 5−$ t/  

گـار  پروردچـه نـزد   چه نزد شماست تمام شدني اسـت و آن آن) 96آيه النحل سوره (
  .1يي نيستاست باقي ميباشد، و البته رزقي كه ميخورند رزق و طعام دنيا

 y‰Ψ: بنابراين رزقي كه خدا وعده كـرده و فرمـوده   Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y— öãƒ    همـان
  ¨β :چنانكـه فرمـوده   رزق عالم باقي است نه رزق دنياي فاني  Î) #x‹≈ yδ $ oΨ è% ø— Ìs9 $ tΒ 

…çμ s9 ⎯ÏΒ >Š$ x¯Ρ ∩∈⊆∪    ) اين است رزق ما كه تمام نمي شود)  54ص آيه يسوره.  
$!  t⎦⎫ÏmÌsù :گـري از آيـات فرمـوده   ديدر قسمت  yϑ Î/ ãΝßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù  

خـوش و  چه خدا از فضل خود به ايشان عطا كرده به آن) 170آل عمران آيه يسوره (
گرفتـه  زيرا آنرا داشتند و از ايشان ، چه خدا از فضلش داده دنيا نيستآن شادند،

  .و جاي وسيع تر و بهتري به ايشان مي دهد
_____________________________ 

  ١.در اين مورد در مبحث عامل برزخ توضيحات بيشرتي ذكر خواهد شد −١
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اند خيال كرده انـد كـه شـهداء بـا همـين دنيـا        خبر اما كساني كه از قرآن بي
 tβρ: ي هعـالوه بـر ايـن جملـ    . ارتباط دارنـد  çÅ³ö; tG ó¡o„ uρ t⎦⎪Ï% ©!$$ Î/ öΝs9 (#θ à)ysù= tƒ ΝÍκÍ5 ô⎯ÏiΒ 

öΝÎγ Ïù= yz  داللـت  نـد ا هو بشارت ميدهند به كساني كه هنوز به ايشان ملحق نشد 
گانشان از آنـان دورنـد و بـه    هداء به عالمي ميروند كه بازمانداينكه ش برميدهد 

گر شهداء در همين دنيا بـوده و نـزد كسـان خـود راه     و ا. ندا هايشان ملحق نشد
خـدا   همچنينو  .پس آنان از اهل دنيا جدا ميشوند .اين جمله صحيح نبود ،داشتند

  ¨βr&uρ :فرمـوده  ه وـچنين نعمتهاي دانستـ در آخر آيات همه ى مومنين را مشمول 

©!$# Ÿω ßìŠÅÒãƒ tô_r& t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∠⊇∪   پاداش مؤمنين را ضايع نميكندو همانا خداوند.  
  

  آيا انبياء و اولياء از زوار خود مطلع مي شوند ؟

حال جـاي  ، از آنكه ثابت شد ارواح از دنيا دور و در عالم برزخ هستندپس 
گويند شـهداء زنـده انـد ولـي در     يان مي پرداختن به اين سخن است كه خرافات

واضح اسـت كـه ايـن قـول صـحيح      ! گاه اندو در عين حال از ما آ گرعالمي دي
زيرا الزم ، ما ندارد  گاهي و علم به احوالزيرا اوال زنده بودن ربطي به آ، نيست

رسـول  ، گاه باشـد آ چيز و از همه جانيست هر كس داراي حيات باشد به همه 
گانش لـه و سـلم در حـال حيـات خبـر از همسـاي      على آليه و خدا صلي اهللا ع

زيـادي   ي چنانكه عدهمردم به او خبر مي دادند  كه خدا و يا يگر وقتنداشت م
بئر معونه كشـته شـدند و او خبـر نداشـت و عيـالش       معركه ي از اصحابش در

مصطلق از قافله عقب مانـد و ميـان بيابـان مانـد و او خبـر       شه در سفر بنييعا
و در ، گم شده بود و او از جاي شـتر بـي اطـالع بـود    ت و شتر حضرتش نداش
 گر حضـرتش پيشاني و لب و دندان آن حضرت خورد اگ به گ احد كه سنجن
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گي داشت سر خود را عقب مي برد و منحرف مـي كـرد   چنان سنعلم به آمدن 
گرفتـه و  گيرد در حـالي كـه مـورد اصـابت قـرار      گ قرار نكه مورد اصابت سن

 ô⎯ÏΒ: خدا ي تعالي مي فرمايد. ديدگرمجروح  uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ( (#ρ ßŠttΒ ’ n?tã É−$ xÏiΖ9$# 

Ÿω ö/àSßϑ n= ÷è s? ( ß⎯øtwΥ öΝßγ ßϑ n= ÷è tΡ   ) و برخي از اهل مدينه بـر نفـاق    ) 101التوبه آيـه ي سوره
پيامبر ما ايشان را مي شناسيم، ، ثابت اند و تو نمي داني و ايشان را نمي شناسي

ان ـي سخنانشـ ـداشت و حتـخبر ن از نيت بد بعضي از مردم زمانش صاكرم 
 z⎯ÏΒپسنـديـد و نمي دانست آنان تظاهـر مي كننـد، را مي  uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ y7 ç6 Éf÷è ãƒ 

…ã& è!öθ s% ’ Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ’ Îû ⎯Ïμ Î6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$# ∩⊄⊃⊆∪   ) ــوره س
  ). 204آيه البقره 

شهداء نيز در ، چيز خبر ندارددر حياتش از همه   صوقتي كه رسول خدا 
بنـابر ايـن حيـات    . الزم نيست از همه جا با خبـر باشـند   ، حيات برزخي خود

زنـدگان محتـاج   گان از احـوال  ردگاهي مدنيوي مستلزم علم نيست و اطالع و آ
  .برهان و دليل دارد
 ωجملـه ي  ، در آيـاتي كـه ذكـر شـد     عالوه بر ايـن  r& ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

šχθ çΡt“ óstƒ ∩⊇∠⊃∪     داللت دارد كه شهداء از همه جا خبر ندارند و به جـايي مـي
از حـال مـردم    گرو ا. ترس واندوهي برايشان نيست، بوده »ال خَوف «روند كه 

گـر  و ا، ناراحت مي شـوند  گرفتار مطلع باشند از غم و اندوهبدكار و  ي چارهبي
مـثال   .گردند از غصه دق مي كننـد گرفتاري زوارشان مطلع از دردها و رنجها و 

و يـا حضـرت مـريم عليهـا      ؛ويا حضرت عيسي  ص گر حضرت رسولا
، خبر شـوند بـا گرفتـاري مـردم   از رنجهـا و بالهـا و    ؛السالم و يا امام رضا 

، مي گـردد و الحزن  غصةالان دار افسرده و اندوهناك شده و دار السالم براي ايش
پيغمبر يـا امـام را ماننـد خـدا بـه درخواسـتها و       آنهم بر فرض اينكه نعوذ باهللا 
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يكـي آمـده بـر    . حاجتها و صداها و ناله هاي مردم در آن واحد با اطالع بدانيم
گويـد  گـري مـي   دي، شكنجه اسـت  گويد پسرم در زندان زيرمزار ايشان و مي 

ديگري مي گويد فرزندم دچـار  ، ه كرده و كشتار كرده اندلشكر كفار به ما حمل

گويـد جيـب   گري مـي  دي، دارمبيماري روحي  گويدگري مي دي ،سرطان است
گويد مسـتاجرم و  گري مي دي، چاره امن غريب و بيآلزدند و من ا گاهبارمرا در 

مالك همه روزه مرا اذيت كرده و مي خواهـد مـرا از خانـه اش بيـرون كنـد و      
گرفتـار اظهـار درد   هزاران دردمند و عليل و فقير و مريض و مظلوم و چنين هم

گـري  و يكي قصد فحشاء نمـوده و دي ، او دزدي كرده  گاهيكي در بار. مي كنند
گري شاه و يا وزير و دي، خواندمي  احكام خداروضه هاي دروغ و احكام ضد 
 دنرخـو  گري كه كارش خيانت وشده و دي گاهاست و با هزار جنايت وارد بار

گذاري زمينهـاى بـائر بـه نـام موقوفـه      اموال مستضعفين به ناحق است بابت وا
و ، خـذ نمـوده  اپذيره يا سرقفلي از فقراء و افـراد مسـتحق   ولهاى كالني بابت پ

گـين  اينهـا را بدانـد غم   ي گر صاحب قبر همـه ا .گرچنين هزاران خيانت ديهم
  !هد شدشده و راحتي برزخ براي او تبديل به رنج دوزخ خوا

شما مالحظه مي كنيد بـدبختي آن كالهبـرداري كـه بـه دروغ زيـارتي       پس
تري مقـامي   كنأشهد أ :گويدساخته و به امام نسبت داده و به صاحب قبر مي 

شهادت مي دهم تو مرا مي بيني و كالم مرا مـي  «، و تسمع كالمي و ترد جوابي
ولـي  ، ا نشـنيده و با اينكه جـواب صـاحب قبـر ر    ،»شنوي و جوابم را مي دهي

  !مي دهد گواهي دروغ
بـه  ، پس از وفـات ما در اين مختصر ثابت خواهيم كرد كه اصال اولياي خدا 

چ اطالعـي از احـوال   گر يعنـي بـرزخ هـي   دي يكلي از دنيا بي خبرند و در عالم
  .گان ندارندبند
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$!  t⎦⎫ÏmÌsù: خـدا فرمـوده  ، ذكر شد در همـان آيـات مطلـبِ قبـل    چنانكه  yϑ Î/ 

ãΝßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù  خدا به ايشـان عطـا كـرده شـادند،     چه به آن tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ 

7π yϑ ÷è ÏΖÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ ôÒ sùuρ ¨β r&uρ ©!$# Ÿω ßìŠÅÒ ãƒ tô_r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪  اند به نعمـت   شادمان
و فضل الهي و همانا خداوند أجر مؤمنين را ضايع نمي كند يعني خدا در مقابل 

پاداش به ايشـان  فدا كاري و ازدست دادن دنيا مقامي در بهشت به عنوان مزد و 
هـا و   هبـاز در همـين انـدو   نـه اينكـه   ، دهد كه صدها درجه بهتر از دنيا باشد مي
  . هاي دنيا فرو رفته باشند هغص

عيال فرعون عرض » آسيه«همان جايي است كه  »عند الرب«معلوم شد پس 
<  Éb :مي كند  u‘ È⎦ø⌠ $# ’ Í< x8y‰Ψ Ïã $ \F÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yfø9$#    ) خدايا براي  ) 12التحريم آيـه ي سوره

غيـر از   لمياپس عند اهللا و عند الـرب عـ   » من نزد خود در بهشت خانه بنا كن
  .دنياي فاني است

گـويم  ميباشـد   هست و عند الرب همه جا مي گويد خدا همه جاكسي بگر ا
چـه در  گـر  المي كه بميرد نزد خداست و اچنين باشد هركافر و منافق و ظگر ا

پس اختصاص ، زيرا خدا هم به بهشت و هم به دوزخ احاطه دارد د،عذاب باش
  . شهداء به مقام عند الرب معني ندارد

آگـاهي ندارنـد و    از دنيا، چه ذكر شد ارواح انبياء و صلحاء و شهداءبنابر آن
  .دست نيست باشد در شاطراف يا و در قبر دنيا نيز دليلي بر اينكه ارواح ايشان

چـه  فهميده مي شود كه براي بشـر  چنين از كتاب آسماني يعني قرآن كريم 
دو حيات كامل بيشتر وجود ندارد، حيات دنيـوي  و حيـات   ، چه كافرمؤمن و 

گفته مي شود عالم خاموشي و مـدهوش  اخروي، اما عالم برزخ كه عالم قبر نيز 
امل و بـي جنـبش و در واقـع سـالن انتظـار      بي خبري از دنيا و حياتي غير ك و

بعـد از   پس حيـاتي كـه   .ميان دو حيات كامل است ي قيامت و برزخ و فاصله
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در واقع همـان حيـات نـاقص     ،ذكر شده حعم از صالح و طالا براي اموات دنيا
  .قبل از قيامت است

چنـان جلـوه   ، ثعپس از بالبته بايد دانست كه عالم برزخ براي اهل محشر 

گان يعني اين فاصـله بـراي محشـور شـد    ، انگار اصال وجود نداشتهكه  دمي كن
چونان رؤيايي به نظر مي رسد و ، پس از زنده شدن مجددكامال مفهوم نشده و 

  !واقع شده است گمرپس از گويي حشرشان بال فاصله و يا اندكي 
گاهي تمام اينكه قرآن مجيد ، نكته اي كه الزم است بدان توجه داشته باشيم

گاهي واسطه ها را حـذف كـرده و بـه صـورت     مراحل امري را ذكر مي كند و 
مـثال در مـورد خلقـت    ، اجمال فقط ابتدا و انتهاى موضوع را بيان مـي فرمايـد  

= Νä3s)n: انسان مـي فرمايـد   s{ ⎯ÏiΒ 5>#tè? ¢ΟèO !#sŒÎ) ΟçFΡr& Öt±o0 šχρ çÅ³tFΖs? ∩⊄⊃∪   )  سـوره
پـرا  گاه شما بشرى هستيد كـه تكثيـر و   آفريده آنشما را از خاك  ) 20آيه ي:الروم

گـر تمـامي مراحـل را يكايـك شـرح داده و      اما در آيـه اي دي  »كنده مي شويد
ــد  $  :ميفرماي ¯ΡÎ* sù /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 5>#tè? §ΝèO ⎯ÏΒ 7π xõÜœΡ §ΝèO ô⎯ÏΒ 7π s)n= tæ ¢ΟèO ⎯ÏΒ 7π tó ôÒ •Β 7π s)¯= sƒ’Χ 

Îöxî uρ 7π s)¯= sƒèΧ t⎦Îi⎫t7ãΨ Ïj9 öΝä3s9 4 ”É)çΡuρ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# $ tΒ â™!$ t±nΣ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β §ΝèO öΝä3ã_ÌøƒéΥ Wξ øÏÛ 

¢ΟèO (#þθ äó è= ö7tFÏ9 öΝà2 £‰ä©r&  ) پس از همانا شما را از خاك آفريديم س ) 5آيـه  : الحجسوره
گوشتي تمـام خلقـت و نـا تمـام     پاره پس از پس از خون بسته اي سسي ا هنطف

چـه بخـواهيم قـرار    ايتان بيان كنيم و تا مدتي معـين در زِهـدانها آن  تا بر، خلقت
كمالتـان   حـد  پس تـا گاه شما را به عنوان نوزاد بيرون مي آوريـم سـ  آن، ميدهيم

چون آيه اخير در حقيقت تفسير و تفصيل و تبيين آياتي همآيه كه  »......رسيد مي
  .نخست است

 óΟs9r& ts? ¨β: ددر مـورد رانـدن ابـرها مي فـرمـايـن ـچنيهم r& ©!$# ©Åe ÷“ ãƒ $ \/$ ptx 

  ) آيا نديدي كه خداوند ابرها را مي راند و حركت مي دهد؟)  43آيه النور سوره!  
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%  ª!$# “Ï :گر تفصيل داده و مي فرمايـد اما در جاي دي ©!$# ã≅ Å™ öãƒ yx≈ tƒ Ìh9$# çÏWçG sù 

$ \/$ ysy™   ) ادها را فرستاده و در نتيجه ابرهـا  خدا آن است كه ب)  48آيه الروم سوره
  .را به حركت در مي آورند

قرآن كريم غالبـا بالفاصـله   ، در مورد عالم برزخ نيز بر همين سبك و سياق
گ انسـان و بـدون ذكـر عـالم بـرزخ بـه قيامـت و بهشـت و دوزخ         پس از مر

$  :قوم نـوح مـي فرمايـد    ي مثال درباره ،پردازدمي £ϑ ÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ÿ‹ÏÜyz (#θ è% Íøî é& (#θ è= Åz÷Šé'sù 

#Y‘$ tΡ  ) به سبب خطاهايشان بود كه غرق و داخل آتـش شـدند   )25آيه نوح سوره« 
امـا تفصـيل   . پس از غرق شدن بالفاصله به آتش دوزخ وارد شده اندگويي كه 

: كه ميفرمايد آمده گويدسخن ميفرعونيان  يا هكه در بار يگري دي هاين آيه از آي
 s−% tnuρ ÉΑ$ t↔Î/ tβ öθ tã öÏù â™þθ ß™ É>#x‹yè ø9$# ∩⊆∈∪ â‘$ ¨Ψ9$# šχθ àÊ t÷è ãƒ $ pκö n= tæ #xρ ß‰äî $ |‹Ï±tã uρ ( tΠöθ tƒ uρ  

ãΠθ à)s?  èπ tã$ ¡¡9$# (#þθ è= Åz÷Šr& tΑ#u™ šχ öθ tã öÏù £‰x©r& É>#x‹yè ø9$# ∩⊆∉∪   ) ــوره ــافرســ  )46 -45: غــ
صبح و شام بر آتش عرضه مي شـوند و  ، گرفتعذاب سختي آل فرعون را فرا 

از . »در افكنيـد  دردنـاك آل فرعون را به عذابي ] امر مي شود كه[وز رستاخيز ر
فرعونيـان قبـل از   گر است معلوم مي شـود  اين آيه كه تفصيل و تفسير آيات دي

  .گريبان بوده اندگواريهايي دست به قيامت و دخول در آتش نيز با نا
دو ، نيـوي د پس از حيـات  گونه آيات به وضوح مي توان دريافت كهاز اين 

ست، كه يكي به صورت وافي و كامل پيش رو انوع جزاي برزخي و قيامتي در 
گـري خوشـيها و يـا رنجهـاي     گيـرد و دي در حيات اخروي به انسان تعلق مي 

اسـت كـه در آيـات اجمـالي از     ) عالم برزخ(دوران شبه حيات يا حيات ناقص 
ي معاد  هوارد مسالزيرا قرآن در خيلي از م، ديدهرگذكر و تشريح آن صرف نظر 

پـس از زنـده شـدن    بشر مطرح و مجسم فرموده و انسان در آخرت  را از منظر
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گر عالم برزخ هزاران هزار سال پندارد و اكوتاه مي عالم برزخ را بسيار  ي دوره
چون يك روز و حتي كمتر جلوه پس از حيات مجدد به نظر همبه طول انجامد 

يي فرحناك و يا وحشتناك ببيند و يا بـه  مانند كسي كه در خواب رؤيا، مي كند

از  پـس گوني روبـرو شـود ولـي    نـا وگسفري طوالني برود و با وقايع متعدد و 
  !بيداري احساس مي كند كه خوابش طوالني نبوده است

 tΠöθ: از همين رو قرآن كريم در مورد حالت مبعوثين قيامت مي فرمايـد   tƒ uρ 

öΝèδ çà³øts† β r( x. óΟ©9 (#þθ èVt6 ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ z⎯ÏiΒ Í‘$ pκ̈]9$# tβθ èùu‘$ yè tG tƒ öΝæη uΖ÷ t/   ) 45آيــه يــونس ســوره ( 
 از روز پـاره اي  كـه جـز   چنين مي نمايـد روزي كه ايشان را محشور مي سازد 

و  همـديگر را شناسـايي مـي كننـد    ) در آن حالـت (بيشتر در انتظار نبوده اند و 
 tΠöθ: ايدـرمــــنيزمـــي ف tƒ öΝä.θ ãã ô‰tƒ šχθ ç7‹ÉftG ó¡tFsù ⎯ÍνÏ‰ôϑ pt¿2 tβθ ‘ΖÝàs?uρ β Î) óΟçFø[Î6 ©9 ω Î) 

Wξ‹Î= s% ∩∈⊄∪   ) باستايش وي را اجابـت  ، روزي كه شما را فرا خواند )االسـراء  سوره
 tΠöθ: و ميفرمايد »يدا هگ نكرددرن بيشتر پنداريد كه جز اندكيمي كنيد و مي  tƒ uρ 

ãΠθ à)s? èπ tã$ ¡¡9$# ÞΟÅ¡ø)ãƒ tβθ ãΒ ÌôfãΚ ø9$# $ tΒ (#θ èVÎ6 s9 uöxî 7π tã$ y™  ) و آن روز  ) 55آيـه  : الرومسوره
چنـد سـاعتي بيشـتر    كنند كـه جـز   مي  گند يادمجرمان سوبرپا شود كه قيامت 

≈≅ Ÿ: و مـي فرمايـد  » گ نكرده انددرن s% öΝx. óΟçFø[Î6 s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠy‰tã t⎦⎫ÏΖÅ™ ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$ s% 

$ uΖø[Î7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ È≅ t↔ó¡sù t⎦⎪ÏjŠ!$ yè ø9$# ∩⊇⊇⊂∪  ) در  سال چند :گويدمي )المؤمنـون سوره
از روزشـماران  ، از روزيـك روز يـا بخشـي     :گوينـد ؟ مي يدا هگ كردزمين درن

ــرسب ــو هم »پ ـــن ميفـچني ) öΝåκ̈Ξr :دـرماي x. tΠöθ tƒ tβ ÷ρ ttƒ $ tΒ šχρ ß‰tãθ ãƒ óΟs9 (#þθ èVt7ù= tƒ ω Î) 

Zπ tã$ y™ ⎯ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ  ) چه كه به آنها وعـده داده شـده   روزي كه آن) 35آيه : االحقافسوره
بيشتر در انتظار نبـوده  ، بينند چنان تصور مي كنند كه جز پاره اي از روز بود مي
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ــد ــد . ان ) öΝåκ̈Ξr: و ميفرماي x. tΠöθ tƒ $ pκtΞ÷ρ ttƒ óΟs9 (#þθ èWt7ù= tƒ ω Î) ºπ §‹Ï±tã ÷ρ r& $ yγ9ptéÏ ∩⊆∉∪   ) ــوره س

گاه جـز شـام  كه  ندپندار مي چنين) قيامت(بينند آن را  روزي كه مي )46 :النازعـات
  .آيات و مانند اينگ نكرده اند  گاهي بيشتر درنشتاچيا 

  #©̈Lym: ي است كه صريحا ميفرمايـد ا هيكي از آيات مربوط به عالم برزخ آي

#sŒÎ) u™!%ỳ ãΝèδy‰tnr& ßNöθyϑø9$#  tΑ$s% Éb>u‘ ÈβθãèÅ_ö‘$# ∩®®∪  þ’Ìj?yès9 ã≅yϑôãr& $[sÎ=≈|¹ $yϑŠÏù  àMø.ts? 4  Hξx. 4 $yγ̄ΡÎ) 

îπyϑÎ=x. uθèδ $yγè=Í←!$s% ( ⎯ÏΒuρ ΝÎγÍ←!#u‘uρ î ŷ—öt/ 4’n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèWyèö7ãƒ ∩⊇⊃⊃∪   )وقتــي كــه  )100: ســوره المؤمنــون
چـه از  در آن تـا ، گردانگارا مرا باز پرورد: ميگويد، رسد فرا يكي از ايشانمرگ 
نـه   )چنـين ميدهـد كـه   جـوابش را  (ي به جاي آورم، ا هرفت عمل شايست دستم

ايشان برزخي  پيش رويگوينده آن است و است كه او كالمي ست اين نيچنين 
: كـه ميفرمايــد   ديگـري مانند اين آيات  و» شودميگيخته تا روزي كه براناست 

èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# šχθ ç/ÎôØo„ öΝßγ yδθ ã_ãρ öΝèδ t≈ t/÷Šr&uρ  )  ــوره ــه ي س ــال آي ــت ) 50االنف  گانفرش
واضـح   چنيناز اين آيه . ميزنندرا شان  پشتصورت و  ]هنگام گرفتن جانشان[

پشت نـدارد و شـكي   دنياست و روح نيز صورت و  ميت جسمش دركه است 
 % Ÿ≅ŠÏ% È≅äz÷Š$# sπ̈Ψpgø:$# ( tΑ$s :و ميفرمايـد . نيست كه قالب برزخي ميت مورد نظر است

|Mø‹n=≈tƒ ’ÍΓöθs% tβθßϑn=ôètƒ ∩⊄∉∪ $yϑÎ/ txxî ’Í< ’În1u‘ ©Í_n=yèy_uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΒtõ3ßϑø9$# ∩⊄∠∪  ) ـــس ــوره ي ) 27- 26: س

مـرا بـه    پروردگـارم گفت اي كاش قومم مي دانستند ، گفته شد وارد بهشت شو
ين جنت بهشت آخـرت  گر اا »و مرا از مكرمين قرار داد ،چه چيزي آمرزش داد
  .و را به بهشت اخروي مي دانستندش ورود ابود بدون ترديد قوم

يا (گواري برزخيگ نوعي آسايش و ناپس از مربه هر حال واضح است كه 
وجود دارد كه انسان در آن از حيـات  ) گر بهشت و دوزخ برزخيدي يبه عبارت

كامل برخوردار نيست و از اين رو به مثابه ي زهدان مادر است كـه مرحلـه ي   
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. دنيوي بوده و در آنجا نيز طفل واجد حيات كامل نيستقبل از ورود به حيات 
در برزخ نيز انسان از حيات كامل برخوردار نبوده و مرحله ي قبـل از ورود بـه   

  .پري مي كندحيات اخروي را س

عالم برزخ اختصاص به صالحين و شهداء ندارد و شـامل مجـرمين و كفـار    
اينرو فقط مجرمين از دنيا بـي   از. و در عدم ارتباط با دنيا يكسانند گرددهم مي 

از دنيا و چ توجه  و اطالع و خبري اطالع نيستند بلكه شهداء و صالحين نيز هي
اهل دنيا ندارند و تنها اخباري كه ممكن است انبياء و صلحاء و شـهداء بعـد از   

گـر و ملحـق شـدن روح    پاكـان دي وفات از دنيا دريافت كنند از طريق و فـات  
زيرا در عالم برزخ حيات كامل وجـود نـدارد و تنهـا شـبه      .ايشان به آنان است

حيات يا نيمه حياتي است كه فاقد بسياري از صفات حيـاتي از قبيـل بينـايي و    
خبري اسـت و بشـر در    است و در يك كالم عالم مدهوش و بي...... شنوايي و 

چه طالح فاقد شنوايي است و در قرآن فرموده امـوات تـا   چه صالح و آن عالم 
ــدبعــوث و محشــور نم ــد شــنوايي ندارن $ : گردن yϑ ¯ΡÎ) Ü=‹ÉftG ó¡o„ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãè yϑ ó¡o„ ¢ 

4’ tAöθ yϑ ø9$#uρ ãΝåκçZ yè ö7tƒ ª!$# §ΝèO Ïμ ø‹s9Î) tβθ ãè y_öãƒ ∩⊂∉∪   ) گمان كسـاني اجابـت    بي )سوره االنعام
بـه   سـپس و مردگان را برانگيختـه مـي كنـد    و خداوند ، ميكنند كه شنوا هستند

شنونــد   چيزي نميكه  يگاندر اين آيه كفار را به مرد .و محشور ميشوندسوي ا
 y7: فرموده چنينو هم. تشبيـه فرمـوده است ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$#  ) سوره النمل آيه

$!  و شنواني گان را نميتو مرد بي گمان. ) 52و الروم آيه  80 tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ⎯̈Β ’ Îû 

Í‘θ ç7à)ø9$# ∩⊄⊄∪  ) ي آنان كه در قبرند نيستي تو شنواننده) فاطرسوره.  
گ فاقد حيات كامل خوانده و او را از دنيـا  پس از مرو قرآن هر مخلوقي را 
، گذاشـته اسـت  ن يگرانو اولياء و د انبياءچ فرقي بين بي خبر دانسته است، و هي
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% š⎥⎪Ï :دايفرمچنانچه مي ©!$#uρ tβθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθ à)è= øƒs† $ \↔ø‹x© öΝèδ uρ šχθ à)n= øƒä† 

∩⊄⊃∪ ìN≡uθ øΒ r& çöxî &™!$ uŠômr& ( $ tΒ uρ šχρ ããè ô±o„ tβ$ −ƒ r& šχθ èWyè ö7ãƒ ∩⊄⊇∪   ) و كساني  )النحلسوره
آفريده چيزي نمي آفرينند و خودشان آنان ، را كه غير از خدا به دعا مي خوانند

. »گيختـه مـي شـوند   ه وقت برانچگان فاقد حيات بوده و نمي دانند كه مرد، اند
چيـزي  مسلم است كه انبيـاء و اوليـاء نيـز مشـمول ايـن آيـات هسـتند، زيـرا         

چنانكه در قرآن آمده از روز بعث و  ندسوره ي  آفريده شدفرينند و خودشان Ĥنمي
  .و رستاخيز بي خبرند

عالوه بر اين خداوند زنده شدن قيامت و خروج از قبـر را بـه زنـده شـدن     
در گياهـان  و  درختـان تمـام   دنيا تشبيه فرموده، درسـت ماننـد آنكـه    نباتات در
در دگان نيز جنبشي ندارند مر چبي هوش و خاموشند و تا آغاز بهار هي زمستان

هان گعالم برزخ مدهوش و در سالن انتظار و در زهدان قيامت هستند تا اينكه نا
ن آقرز همين رو ا. مي شتابند گاه عدلاجسادشان به حركت آمده و به سوي داد

ôv©: فرموده ä† uρ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7 Ï9≡x‹x.uρ šχθ ã_tøƒéB ∩⊇®∪   ) زمين را ) الروم سوره
 خـارج مـي شـويد و   ]از قبرهـا [ شـما  چنـان مگش زنده مي كنـد و ه پس از مر
$ uΖ÷ u‹ômr&uρ ⎯Ïμ Î/ Zοt$ ù#t/ $ \G ø‹̈Β 4 y7 Ï9≡x‹x. ßlρ ãèƒø: $# ∩⊇⊇∪   )شهري مرده را ] با باران[ )ق : سورة

  . »همانند آن است] گان نيزمرد[زنده ساختيم و خروج 
گوييم بر فرض محال كـه  حال مي گرنداكنون كه دانستيم ارواح در عالمي دي

و بـه   گشـته دنيا برو به اين  گشتهاز حاجات زوار مطلع شوند آيا فوري حاضر 
د انبياء و اولياء نگوييعرض زوار ميرسند يا خير؟ روشن است كه قرآن و عقل م

  .گرانه رسد به ديچندارند خبرند و حتي از بدن خود اطالعي  به كلي از دنيا بي
  ÷ρr& “É‹©9$%x. §tΒ 4’n?tã 7πtƒös% }‘Éδuρ îπtƒÍρ%s{ 4’n?tã $yγÏ©ρáãã tΑ$s% 4’̄Τr& ⎯Ç‘ósãƒ: فرمايـد  قرآن مـي 

ÍνÉ‹≈yδ ª!$#  y‰÷èt/ $yγÏ?öθtΒ ( çμs?$tΒr'sù  ª!$# sπs($ÏΒ  5Θ$tã §ΝèO  …çμsVyèt/ ( tΑ$s% öΝŸ2  |M÷VÎ7s9 ( tΑ$s% àM÷VÎ7s9 $·Βöθtƒ ÷ρr& 
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uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã  ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷μ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( 

ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) š‚Í‘$yϑÏm šn=yèôfuΖÏ9uρ Zπtƒ#u™ ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( öÝàΡ$#uρ  †n<Î) ÏΘ$sàÏèø9$# y#ø‹Ÿ2 $yδã”Å³⊥çΡ §ΝèO 

$yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑóss9 4 $£ϑn=sù š⎥̈⎫t7s? …çμs9 tΑ$s% ãΝn=ôãr& ¨βr& ©!$# 4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩⊄∈®∪   )ــوره  ســــ
  ).259: البقره

از روسـتايي  يامبران معظم است پكه از  ؛مضمون آيه اين است كه عزير 
ريخته  فروويران شده و سقف و ديوارهاي آن  روستا به كليو ديد آن  گذشت

پـس از  خـدا اهـل ايـن روسـتا را     ونـه  گچگفت با خود ، و كسي در آن نيست
بعـد  پس ح كرد و ميراند و سـ قبض رو او را تعالي يخدا ن زنده ميكند؟رگشام

چـه مـدت در ايـن محـل     از صد سال او را زنده كرد و به او خطاب نمود كـه  
خطاب رسيد كه تو صد سـال  ، يك روز و يا قسمتي از روز: گفتي؟ او ا هماند

كن به خوردني و آشاميدني خود كه به قدرت خـدا   نگاهپس ، يا هددر اينجا مان
و ، گشـته آن متفرق  يكه خاك شده و اجزا غتكن به اال نگاهو ، تغييري نكرده

كـن بـه اسـتخوانهاي     گـاه و ن، ى قـرار دهـيم  ا هبايد تو را براي مردم آيه و نشان
چـون از  و ، پوشانيم را با گوشت ميو آنها كرده را جمع  گونه آنهاچكه  االغت

  .»دانستم كه خدا توانايي انجام هر كاري را دارد: گفتگاه شد حقيقت آ
از دنيا رفته و در مدت صد سالي كه وفات يافته بود  پيغمبر خدا در اين آيه

خـود را   مـرگ و حتـي مـدت   ، نه از بدن خـود خبـر داشـت و نـه از مـركبش     
و از تمـام اوليـاء مقـامش    ، مقـام نبـوت داشـت    ؛دانست با اينكه عزير  نمي

لـه  زيرا طبق آيات قرآن هر امام و هر مامومي بايد به انبيـاء و از جم ، باالتراست
، ايمان آورده تا مومن و مسلمان باشد و اال مسلمان نيسـت  ؛حضرت عزير 

≅> : چه در آخر سوره بقره فرمـوده چنان ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ  
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گان او و رسـوالن او ايمـان   گي به خـدا و فرشـت  مؤمنان هم .)285آيـه  البقره سوره (
 ⎯tΒ: مـوده و نيز فر. »آوردند uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 

ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪  ) و هر كس كه به خدا و مالئكـه   )136سوره النساء آيه
عميقـي شـده    يگمراهـ  دچـار اش و كتابهايش و رسوالنش كفـر ورزد حقيقتـا   

تمام شهداء و ائمـه و صـالحين بايـد بـه همـه رسـوالن ايمـان         بنابراين. »است
را ذكـر   است كه خدا آنها و عموما اصول ايمان و اسالم همين مواردي، بياورند
پيغمبر الهي از دنيا رفت واز بدن خود و مدت ماندن حال وقتي كه ، استكرده 

بديهي ! !!؟ ميشودخبر باگران گونه از احوال ديچ، خود درروي زمين خبر ندارد
  .پذيرفتن باشد نميتوان آن را آبر خالف آيات قر است كه هر سخني كه
 ؛در فلسطين از احوال فرزندش حضرت يوسف  ؛حضرت يعقوب 

  !برد مدتها در اندوهي عميق بسر مي خبر نداشت و
و از او خواستند كـه آنهـا    گويي شدپيروانش بدوقتي از  ؛حضرت نوح 
$ : سخ دادپا، را از خود براند tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪   ) سوره الشعراء( 

  .»ندا هچه مي كردنمي دانم كه آنها 
نشـناخت   آمدند آنها را ؛انبياء ابراهيم  هنگامي كه فرشتگان عذاب نزد پدر

  .»سالم بر شما غريبان باد) سوره الذاريات(   Ν≈n=y™ ×Πöθs% tβρãs3Ψ•Β ∩⊄∈∪  :و فرمود
پرستي قـومش  گوساله در  ؛دانست كه برادرش هارون  نمي ؛موسي 

 سـاخت گناهي خـود مطلـع    تقصير است تا اينكه حضرت هارون او را از بي بي
آن حضرت متوجه نشد همسفرش ماهي را فرامـوش  چنين هم). 150/االعراف(

و يا با اينكه يك بار عصايش به مار تبديل ) 62/كهف(گذاشته است كرده و جا 
ژدها تبديل خواهد شد و ترسيد كه عصا به ا، مبارزهدانست كه در روز  نمي ،شد

  ).67و68/طه( .پيروز شوندمبادا ساحران در فريب دادن مردم 
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هيچ آگاهي تا وقتي كه هدهد از اهل سبا خبر نداد  ؛و حضرت سليمان 
  .)22/النمل(. از آنها نداشت

بيـدار   كـه نآپـس از  سال در غاري به خواب رفتند و  309و اصحاب كهف 

چ يـك از آنهـا   هـي  ،آنجا بـوده انـد   در چقدرگر سوال كردند كه شدند از يكدي
$  :گفتندجواب اين سوال را نمي دانست و مي  uΖø[Î7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ   )  سـوره

  .با آنكه اصحاب كهف از اولياء خدا بودند)  19الكهف آيه 
گونـه ميتواننـد از   چاز خـود بـي خبرنـد    زرگـان  بنابراين در جايي كه اين ب

 öΝèδ به دليل گويدگر كسي با ند؟باش گران با خبردي uρ ×Šθ è% â‘  )18 سوره الكهف آيه (
يم كـه  گـوي مي، آنان نمرده بودند بلكه خواب رفتـه بودنـد  «ند ا هدر حالي كه خفت

يا روزي « :گويندگان مي چون خفتههمن نيز فرموده كه اگقرآن كريم در مورد مرد
و از اين رو ) 113سوره المؤمنون آيه (» يما هكردنگ بخشي از روز را بيشتر درن

چنانكـه قـرآن از زبـان     ود،ش ميگفته يعني محل خواب  گور انسان نيز مرقدبه 
ــوده مر ــان فرمــ ’ #$! ª: دگــ ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ ©ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( 

ÛÅ¡ôϑ çŠsù ©ÉL ©9$# 4©|Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“t÷zW{$# #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘‡Κ |¡•Β   ) سوره الزمر آيه
را كـه   كسـاني  جـان  همچنـين  گيـرد و گشان ميگام مرخداوند جانها را هن ) 42

پس روح آن جاني كه مرگش فـرا رسـيده   ، گيرددر حالت خواب مي  ندا هنمرد
رسـول خـدا   . »ا تا مدتي معين رها مـي سـازد  گر رديروح و باشد نگه مي دارد 

گري و در حديث دي، گ استخواب برادر مر Dpì½a@Ž„c@âìäÛaC: نيز فرموده ص
زنـده  ، شـويد همانسان كه مي خوابيد مي ميريد و همانطور كـه بيـدار مي  « :آمده
و اينها همه داللت بر اين دارد كه در خواب روح به زودي بـه جسـم    »شويدمي

  .گ خيرزنده مي شود و لي در مر گردد وباز مي 
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چون كسـي اسـت كـه در خـوابي خـوش و      در عالم برزخ انسان صالح هم
چار كسي است كه به كابوسي رنج افزا د چونپذير فرو رفته و انسان طالح همدل

D@@@@éîÜÇ@ŠÇ@pbß@a‡g@á×†yc@æg :پيامبر روايت شده كه فرمودچنانكه از . باشد 
ï’ÈÛaë@ña†ÌÛbi@ê†ÈÔß@L@æb×@æg@@@‰bäÛa@Ýçc@åß@æb×@ægë@òä¦a@Ýçc@åàÏ@òä¦a@Ýçc@åß

‰bäÛa@Ýçc@åàÏ@Lny@Ú†ÈÔß@aˆç@ÞbÔîÏó@òßbîÔÛa@âìí@a@ÙrÈjíCQN   
اگر از اهل بهشـت  ، جايگاهش به او ارائه و عرضه ميشود هر يك از شما كه بميرد

ود آتش به او عرضه ميشـ ، اهل دوزخ باشد از بهشت به او نمايانده ميشود و اگر، باشد
 .»در روز رستاخير برانگيزد ارو تا خدا ت، اين جايگاه توست« :و گفته ميشود

دليل بر اطالع ) عالم برزخ( م حيات ناقص يا شبه حياتيپس چنانكه دانست
ي از ـپس از وفات به كل، رسوالن خدا بر اينكهن آيات قرآآنان از دنيا نيست و 

، ند داللـت دارد هسـت بي اطـالع   كامال ودـت خـد و از امنـباش ر ميـخب ا بيـدني
ــ ــدـل  tΠöθ :ذا ميفرماي tƒ ßìyϑ øgs† ª!$# Ÿ≅ ß™ ”9$# ãΑθ à)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟçG ö6 Å_é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟù= Ïã !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) 

|MΡr& ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹äó ø9$# ∩⊇⊃®∪  ) جمع كرده  روزكه خدا رسوالن خود راآن  )هالمائدسوره
، گوينـد نمـي دانـيم   مي اجابت كردند؟  زه شما راپرسد تا چه انداو از آنها مي 

  .»تو خود داناي غيبهايى گمان كه بي

≈ ©|¤ŠÏè :شود كهمي خطاب ؛ در روز قيامت به عيسي كه و باز ميفرمايد tƒ 

t⎦ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ |MΡr&u™ |M ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹ÏƒªB$# u’ ÍhΓé&uρ È⎦÷⎫yγ≈ s9Î) ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#  ) 116ه آيه المائدسوره.( 
بـه  من و مادرم را  كه اي عيسى آيا تو به مردم گفتي« :مضمون آيه اين است كه

خدا يا تو منزهي و « :عرض ميكند ؛يد؟ عيسي گزينرب )معبود(دو اله عنوان 
نگفتم مگـر آنچـه   چيزي به ايشان من ... من حق ندارم چيزي را به ناحق گويم 

_____________________________ 
نـد بـا آيـه ا هكـرداين روايت كه فريقني نقل .٣٧٧و١/٣٧٦, و التاج اجلامع لالصول٦/٢٨٤بحار األنوار  −)١( 

  ١.و ديگر آيات قرآن كريم موافق است» غافر«مباركه سوره ٤٦
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است ـن و شمـ ـار مـ ـكه پروردگ به ايشان گفتم خدا را، تو مرا به آن امر كردي
 àMΖä.uρ öΝÍκö :كنـد  د و سپس حضرت عيسى عرض مـي ـادت كنيـعب n= tã #Y‰‹Íκy− $ ¨Β 

àM øΒ ßŠ  öΝÍκ Ïù ( $ £ϑ n= sù ©Í_ tG øŠ©ùuθ s? |MΨ ä.  |MΡr& |=‹Ï% §9$# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr&uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪  
و وقتـي   ،بودم شانشاهد و ناظر ان ايشان بودممن تا وقتي كه ميو  )هالمائدسوره (

چيـز  شان بودي و تو بر همه مراقب و ناظراين تو بودي كه  گرفتيجان مرا  كه
  .»نظارت داري

است پـس از   پيامبران بزرگكه از  ؛پس طبق اين آيات حضرت عيسي 
امـام و  ممكـن اسـت كـه    چگونه  حال، بودهخبر  بيوفات به كلي از امت خود 

  !؟باشدخبر پس از مرگش از دنيا و پيروانش با امامزاده
ن آميخوانند گويا از آيـات قـر   به دعا پس كساني كه انبياء و اولياء و ائمه را

 كه عبـادت محسـوب   ي خودـن كساني را كه در دعاآزيرا قر. خبرند به كلي بي
ما چنـد آيـه بـه    . ند مشرك شمرده استنديگر جز خدا را ميخوا ـ كسيميشود

  .ذكر ميكنيم در اين مورد هعنوان نمون
  مدد جويي از غير خدا  ي ن دربارهرآآيات ق

ن ثابت كرديم آن و دعاهايي از قرآن و تابشي از قرآاحكام القر سه كتابدر 
 :ميخوانند مشرك شمردهفرا دعا غير او را  حالكه خداي تعالى كساني را كه در 

1-  ¨β r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪  )  مسـاجد   ) الجــن سوره
   .پس هيچ كس را همراه خدا به دعا نخوانيدخداست ) عبادت(خصوص م

≅ ö ــ 2 è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ #Y‰tnr& ∩⊄⊃∪   ) مـن   كه بگو )الجـنسوره
  .مي خوانم و احدي را شريك او نمي كنم  به دعا فقط خدا را



@@
@@

@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰ìjÔÛa@ñ‰bí‹@¿@‰ìÏìÛa@pbÏaŠ@@

 

 

٦٠

60 

3 -  ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$#  šχθããô‰s? ⎯ÏΒ  ÈβρßŠ «!$#  îŠ$t6Ïã  öΝà6ä9$sWøΒr&  ( öΝèδθãã÷Š$$sù (#θç6‹ÉftGó¡uŠù=sù óΟà6s9 

βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ ∩⊇®⊆∪  ) يخوانيد بنـدگان ميكساني را كه جز خدا  محققاًًَ ) عرافالسوره ا 
 .تا شما را اجابت كنندخوانيد آنها را فرا مانند شمايند اگر راست ميگوييد، 

% t⎦⎪Ïـ 4 ©!$#uρ  šχθ ãã ô‰s? ⎯ÏΒ  ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3Î= ÷Κ tƒ ⎯ÏΒ AÏϑ ôÜÏ%   ∩⊇⊂∪ β Î) óΟèδθ ãã ô‰s? 

Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡o„ ö/ä.u™!$ tã ßŠ öθ s9uρ (#θ ãè Ïÿxœ $ tΒ (#θ ç/$ yftG ó™ $# ö/ä3s9 ( tΠöθ tƒ uρ  Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρ ãàõ3tƒ öΝä3Å2 ÷Å³Î0 4 

Ÿω uρ y7 ã∞Îm; uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9Î7yz ∩⊇⊆∪  ) بـه دعـا   غيـر از خـدا    بـه  كه هايي راو آن .)فاطرسوره
خرمايي نيستند، اگـر بخوانيدشـان دعـاي     ي همالك پوست هست حتي خوانيد مي

دهند و  بشنوند جواب شما را نميهم  )محال به فرض(نميشنوند و اگر  شما را
خداي خبير تو را مانند كس  هيچ روز قيامت به شرك شما كفر ميورزند و مانند

  .نميسازد آگاه
5- ô⎯tΒuρ ‘≅|Êr& ⎯£ϑÏΒ (#θããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯tΒ ω Ü=‹ÉftGó¡o„ ÿ…ã&s! 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# öΝèδuρ ⎯tã 

óΟÎγÍ←!%tæßŠ tβθè=Ï≈xî  ∩∈∪ #sŒÎ)uρ uÅ³ãm  â¨$̈Ζ9$# (#θçΡ%x.  öΝçλm; [™!#y‰ôãr& (#θçΡ%x.uρ öΝÍκÌEyŠ$t7ÏèÎ/  t⎦⎪ÌÏ≈x. ∩∉∪    ) سوره
خواند  مي به دعا را كسي غير از خدا است كه تر از آن هگمرا چه كسي و ) االحقاف

 هنگامي كهخبرند و  كند و آنان از دعاي ايشان بي ميكه تا قيامت او را اجابت ن
ند آنان دشمن ايشانند و عبادتي را كه ايشان وش ميروز قيامت محشور در مردم 
   .ندكن ميد انكار نا هكرد

ائمه . باشد مثل هممت بايد اغمبر و يموم و دين پأآنكه دين امام و م خالصه
بـه دعـا   را  كسـي  خـدا  از ند غيـر ته باشـ و اولياء هر قدر نـزد خـدا مقـام داشـ    

بـه دعـا   را كسـي  خـدا   از ند، پيروان ايشان نيز بايد مانند آنان غيـر ا هخواند نمي
بوده، و بـا  زيرا تمام انبياء و ائمه خود مخلوق  د،ورزننخوانند و به خدا شرك ن

  .ندارند آگاهينيز و از حشر و نشر خود هستند خبر  دنيا بي ازمرگشان 
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ن پس از مرگ از دنيا خبر ندارنـد  آقر هاي هانبياء و رسوالن خدا، به دليل آي
خبر شوند، ناراحت خواهند شـد، در حـالي   باو اگر از دنيا و گرفتاري اهل دنيا 

 ω :مـي بـرد   »دار السالم«خدا ايشان را براي آسوده خاطر بودن به كه  r& ì∃öθ yz 

öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ óstƒ ∩⊇∠⊃∪  )هـيچ گونـه تـرس و هراسـي    تـا   )سوره آل عمران 
  .و اندوهگين نشوند  نداشته

آنكـه گـوش    ،گوش دنيوي صداي اهل دنيا را بشنود اهر بشري بايد ب اصالً
شنوايي نـدارد، و چنانكـه    ديگر شده و يا تبديل به خاك گرديده  او پر از خاك

$!  :گفتيم خدا به رسول خود فرمـوده  tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ⎯̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9$# ∩⊄⊄∪  )  سـوره

 y7، شنواني به آنان كه در قبرند تو نمي) فاطر ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$#  )  آيه : النملسوره
  .دگان نمي شنوانيتو به مر)  80

نمـي توانـد بـه مردگـان      صخاتم األنبياء  رسول خدا وقتي شخصيتي مثل
چيزي را بگويد و يا بشنواند، چگونـه ديگـران مـي تواننـد بـا مردگـان سـخن        

را جـواب   صو جايي كه مردگان قادر نيسـتند سـخن رسـول خـدا     ! گويند؟ب
  !!.دهند؟ب شان رادهند، چگونه از ديگران مي توانند بشنوند و جوابب

 ندا هجعل كرد را به آن راويان كذاب كه روايت و زيارتنامه شايسته است كه
 آمده ضد قرآني هاي هلكه در آن جم هايي هكرد، آنهم زيارتنام چ اعتنايينبايد هي

شنوي و  اي امام تو كالم مرا مي: گويد ميايستاده و در برابر قبر امام  و صاحبش
كرده  تركچگونه مردم قرآن را  كه تعجب است يواقعاً جا .دهي مي مرا جواب

  !!ندكن ميند توجه ا هآورد گان آن راكنندلوكه غ يهاي ضد قرآن هو به زيارتنام
جواب مي دهند كـه   گونهداليل عقلي را چ  نظر از آيات متعدد قرآن، صرف

گوش بشنود و خدا به انبياء و  اهر بشري خواه رسول يا امام و يا سايرين بايد ب
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وانند تلياء براي شنيدن گوش عطا كرده و چون از دنيا رفتند به هيچ وجه نمي او
  .خاك شده بشنوند تبديل به كه روح ندارد و يا يبا گوش

مانند ديگـران بشـراند، مگـر در چيـزي كـه خـدا آن را        عليهم السالمانبياء 
  .استثناء كرده باشد، و آن وحي است كه اختصاص به انبياء دارد

جدايي روح از بدن در عـالم   است كه پس از وفات و اينبنابر  آنچه گفتيم
ما اگر بگـوييم بـرزخ بـه معنـاي     ا  حياتي باشد شبيه حيات دنيا يا قيامت، ،برزخ

است، در اين صورت مطلب كـامال روشـن اسـت، و     حياتحائل و حاجز بين 
) öΝåκ̈Ξr :نياز به تفصيل نيست، چنانكه قرآن فرموده x. tΠöθ tƒ $ pκtΞ÷ρ ttƒ óΟs9 (#þθ èWt7ù= tƒ ω Î) ºπ §‹Ï±tã 

÷ρ r& $ yγ9ptéÏ ∩⊆∉∪  ) پنـداري   چنين) قيامت(روزي كه مي بينند آن را  )النازعـاتسوره
  .ندا هگ نكردگاهي بيشتر درنشتاچگاه يا جز شامكه 

حيـات و در   زيرا در دنيا   عالم پس از مرگ آمده،ه بارو آيات ديگري كه در
 حالتي ناميده مي شوددو كه فاصله و برزخ  ان اينآخرت نيز حيات هست و مي

بـه   چنانكـه آن  ا بيهوشـي، يمي باشد، يعني حالتي همچون خواب  اين دوغير از 
  .گويندمي نيز برزخ  ميان دو دريا باشد  ي هكه فاصل يقطعه زمين باريك

  امواته دربار ؛سخنان علي 

 يعـالم  معلوم مي شود كه عالم پس از مـرگ  ؛از كلمات حضرت علي 
در  و گشتهاست كه ارتباطش با دنيا قطع  مقامي و بوده خالي از حركات حياتي

  .از وقايع دنيا خبري نيست آنجا
¤D@@@@@‰a…@μg@æaì⁄a@ñ†’yë@æa†ÛìÛa@ñ†Ðy@éÜà: آن حضــرت فرمــوده 

@éniŠË ém‰ë‹@ÉİÔäßëC@ بـه دوش   شفرزنـدان مهربـان و بـرادران    ميت را ي  هجناز
  .1مي برند ش قطع مي شودزيارت كه ييجا و شغربت ي  هخانرا تا  گيرند و او مي

_____________________________ 
 .٨٣هنج البالغه , خطبه ي − ١
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D@ü@ñu@áèÏ¯@@bîÇa…@æìjî@@@bàî™@æìÈä¹@üë@ @@òi†äß@æìÛbjíüë@æg@L :و فرموده
@aë†îu@í@@@æìãa†nß@L…bÈic@áçë@ñuë@L…bye@áçë@Éîº@aìİäÔí@@aìİzÓ@ægë@LaìyŠÐ

ü@æë‰ëaŒní@C    يا بخواننـد پاسـخ  رفتگان همسايگاني هستند كـه هرگـاه آنـان ر 

 نوحـه سـرايي و مـداحي    متوجـه  كنند، ومي ن دفعرا  يدهند و ظلم و ستم مين
نااميـد  و اگر قحطي شود   نگردند، حق ايشان نيكي شود شاد شوند، اگر درمي ن

ند در حـالي كـه از   ا هتنها هستند و همسايبا هم هستند در حالي كه  ،نمي شوند
  .1درون ميهم دورند، به زيارت يكديگر ن

Dþbi@bãcß@LáØjyb•@ :فرموده و ديگرانتضار به فرزندان خود ححال ا در و
a†Ëë@LáØÛ@ñÇ@âìîÛa@bãcë@áØÓ‰bÐßC@N من ديروز همنشين شما بودم، و امروز براي

  .2گردممي شما عبرتم، و فردا از شما جدا 
گويا شيعه نمايـان سـخن آن حضـرت را قبـول ندارنـد و او را نـزد خـود        

  ! ش حاضر مي دانند كه گهگاه به مالقات او ميروندگاهبار خصوصا در
Džozj•c@@@bqa†uc@áèä×bßL@@@bqaß@áaìßcëL@ü@@@@@üë@Láçbmc@åß@æìÏŠÈí :و فرموده

Ð°Ü@@áçbÇ…@åß@æìjî¯@üë@LáçbØi@åß@æìC.  و  گشـت  هايشـان  خانـه  گورشـان  رفتگـان
شناسند، و به كسـي كـه    Ĥيد نميميكه بر سرگورشان را ، كسي رفت ميراث به اموالشان

  .3دهندميايشان را بخواند جواب ن كه ندارند و هر كس يكند توجهميبرايشان گريه 
  :گويدنالد و ميميعليها السالم بر سر قبر حضرت زهرا  ؛امير المؤمنين 
ÜÇ@oÐÓë@ïÛbßóŽß@‰ìjÔÛaÜbà 

bß@kîjyc@@u@…Šm@ü@ÙÛfliaìbä@
  

 @@@í@áÜÏ@kîj§a@ÓŞ…Š@ïiaìu 
floîãc@@lbjyþa@òÜ@ð†Èi 

  

_____________________________ 
 .١١١هنج البالغه, خطبه ي  − ١
 .١٤٩هنج البالغه, خطبه ي  − ٢
 .٢٣٥هنج البالغه, خطبه ي  − ٣
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قبـر   ر سرب، گويم سالم مي آنهابر  م كها هايستاددر حالي بر قبرها چه شده كه من 
  ؟دهي كه جواب مرا نمي چه شدهتو را  من اي دوست، كه جواب مرا نداد يدوست

  ؟آيا پس از جدايي، دوستي دوستان را فراموش كردي
جـواب مـرا    سـالم عليهـا ال حضـرت زهـرا   كه اينجا آن حضرت فرموده  در

را از جـواب  شـنيدن  نمايـان حقـه بـاز توقـع      چگونه شيعهبا اين حال دهد، نمي
: در مقابل مرقد امام يا امام زاده ايسـتاده و بـه دروغ ميگوينـد    و ؟دارند مردگان

ïiaìu@…Šm@@Ùãc@†è‘cL مرا ميدهي جواب تو شهادت مي دهم كه.  
روز اربعين به زيـارت   س جابر بن عبداهللا آنچه در روايات آمدهبا توجه به 
سـه   آمـده كتب محـدثين   و چنانكه در ميكندرفته و سالم  ؛قبر امام حسين 

¯Dü@kîjy@@@kî :چنين ميگويداين، سپس گويد يا حسينايشان را صدا زده و مي بار
@éjîjyC  تواني چگونه مي: ميگويد سپس ،جواب دوست خود را نميدهدكه دوستي

و سرت از تنـت جـدا   شده  پارهردن تو گگهاي كه ردر حالي جواب مرا بدهي 
  .گشته است

نمايان زمان ما اطالع ندارد كه ميگويد امام حسـين   شيعه ي هاندازآيا جابر به 
  .جواب سالم او را نميدهد

 هـد دميجـواب مـرا ن   عليها السـالم كه مي فرمايد زهرا  ؛امير  ي گفتهآيا 
  .استوده بيا خير؟ ما مي گوييم صحيح  بودهصحيح 

مورد ديگر آنكه چون كوفيان مسلم بن عقيـل را دسـتگير كردنـد و بـه دار     
به عمر  من وصيتي دارم و « :االماره بردند و خواستند او را شهيد نمايند، فرمود

از كوفـه خبـر نـدارد     ؛وصيت من اين است كه امام حسين : بن سعد گفت
  ! به كوفه نزديك نشودكه بنويسيد  رايشب
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ا مسلم كه نايب خاص امام بوده نميدانسته كه امام از آي جاي سوال است كه
نمايـان زمـان مـا بيشـتر      شـيعه  ودهد، جا با خبر است و جواب همه را مي همه

  ! ميدانند؟

 ي هسـجاديه و صـحيف   ي هدر صحيف عليهم السالمهاي ائمه اگر كسي به دعا
عجـب  فت مي شود، مراجعه نمايد تقرآن يا لغت علويه كه كمتر در آنها مخالف

وز قيامـت بسـيار   رنسبت به احـوال خـود در    عليهم السالمائمه  چگونهكند مي
و ايـن  قاضا مي كنند، تاز خدا سالمتي خود را در آن روز  رتببوده و م بيمناك

يا اطالع از  عالم برزخ و آن دعاها از حيات خود در قبر و در در حالي است كه
  .اند دنيا تقريبا ساكت بوده و بر آن تأكيدي نكرده

كه بدون اطـالع از قـرآن و    هستند دروغگوييراويان  آن ،مقصربه هر حال 
  !!زيارتنامه جعل كرده اند عليهم السالم بر عليه آنهاسخنان ائمه 

  

  ص و سنت رسول كتاب خدا زيارت در ي هلسام
 در زيارتنامـه هـا  كـه  و طول و تفصيلي مسلم است كه زيارت با اين آداب 

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

 است، و مالحظه مي شود كه چنين احكامي تشريع نشده صحيحي دين هيچ در
د و گنبـ  هيچند ا هكه از دنيا رفت يبيست و چهار هزار پيغمبر و صد براي قبر آن

چيزي براي زيارت قبر خودشان نيز  هايشانباكت بارگاه و زيارتي ذكر نشده و در
  . استو يا اوالدشان ذكر نشده 

بـوده اسـت،    عليهم السـالم دين اسالم نيز دين تمام انبياء و بايد دانست كه 
 tí :چنانكه خدا فرمـوده  uŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $ tΒ 4©œ»uρ ⎯Ïμ Î/ % [nθ çΡ ü“Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym÷ρ r& y7 ø‹s9Î) 
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$ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4©y›θ ãΒ uρ #©|¤ŠÏã uρ  )  خدا براي شما ديني )  13آيه  الشورىسوره
كـه بـه    اسـت  ديني همان كه نوح را به آن سفارش كرده بود و آن هرا آئين نهاد

را بـه  كه ابراهيم و موسي و عيسي  بوده ديني همان سوي تو وحي كرديم و آن
در اين مـورد همچـون اديـان     پس از بررسي مي يابيم كه و .آن سفارش كرديم

  .ده استيامنبياء نازيارت قبر  ه يديگر دستوري دربار
Dbí@@bßaŠß@éÛ@@@bß :فرمودالتكاثر سوره پس از تالوت آيات  ؛حضرت علي 

ê†ÈicL@a‰ë‹ë@bß@éÜÐËc@LþëaÇ@aìãìØí@æ@@aŠ‚nÐß@aìãìØí@æc@åß@Õyc@Lë@@aìİjèí@æþ
vyc@òÛ‡@lbäu@áèió@ñŒÇ@âbÔß@áèi@aìßìÔí@æc@åß@L@@@ñì’ÈÛa@‰b–idi@áèîÛg@aëŠÄã@†ÔÛ

òÛbèu@ñŠàË@¿@áèäß@aìiŠ™ë@@C  ــارت عجــب مقصــد دوري اســت و چــه زي
Ĥيـه  باعث عبرت باشد سزاوارتر از آن اسـت كـه م   )قبوربزرگان(اگر، يا هغافالن

كه  آن است كنند خردمندانه تر از نگاهبه قبر فروتني  ي هديد ااگر ب فخر گردد و
ديوار هاي آن را به زينتهـاي اهـل دنيـا     و و در(فخر قرار دهند ي هآنها را وسيل
 لوسـتر  طـال و نقـره و چلچـراغ و   بـرايش  عروس زينت كنند و  ي همانند حجل
مـي كننـد و بـدين سـبب بـه       نگاهتار به آنها  اي هبا ديد بي درنگ كه) بگذارند

 :تا آنكه ميفرمايد) نمي گيرند تو از آنها عبر(د ان هتفر ي فرودرياي جهل و نادان
Dbd×@aìÔ@bŠ@ÕİäÛbi@áènÛ†i@ bàà•@ÉàÛbi@ë@L@@@bãìØ@pb×Š§bi@ëC    بـه اهـل

به كـري  را به گنگي و شنوايشان  قوه ي گويايشان راند كه ا هقبور جامي نوشاند
  ).221 ي هخطب  ه،نهج البالغ.(ه استدرتبديل كبه سكون  راو حركاتشان 

 ي آن همعمـول شـده كـه از جملـ     مردمزيادي در ميان  يدر زمان ما بدعتها
كردن  و وقف بر سر آن و نياز نذرآوردن  ساختن همين قبور سيمين و زرين و

پولهاي زيادي از اين ملت فقير صرف  آن است كه همه ساله مخارج و بر اموال
: فرمايد از اين عمل نهي كرده و ميشود، خداي عزوجل در آيات زيادي  آنها مي
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 tβθè=yèøgs†uρ $yϑÏ9 Ÿω tβθßϑn=ôètƒ $Y7ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ óΟßγ≈oΨø%y—u‘ 3 «!$$s? £⎯è=t↔ó¡çFs9 $£ϑtã óΟçFΖä. tβρçtIøs?  .) سوره

از  سـهمي  . . .)همچون بتها و اموات و  (براي چيزهايي كه نميدانند  .)56: النحـل 

يچ شـكي  بـدون هـ   ايم قرار مي دهند، به خدا قسم روزيشان ساخته كه آنچه را
  .خواهد شد پرسياز شما باز درباره ي آن دروغهايي كه ساخته ايد

احتياجي بـه نـذر و نيـاز و     گرديفهماند كسي كه از دنيا رفت،  مردمبايد به 
علم و كتـل   با آن ريخته شده و ياآنها وقف شما ندارد و پولهايي كه در ضريح 

 .اسراف بوده و مورد رضايت شرع نيسـت  همه اشي مي شود و زنجير خريدار
 تـا  هو از مـردم خواسـت   هميان خلق و خالق نبـود  ه ياصال اسالم قائل به واسط

اسـالم قبـر پرسـتي و سـنگ     . دبخواهن يشانخدا از امستقيم درخواست خود را
سـفانه  امتبـا ايـن حـال    ولي  ساختهپرستي و هر گونه عبادت غير خدا را ملغي 

از پيغمبـر   نيز انكه نصاري از مسيح و مريم حاجت مي خواهند مسلمانانهمچن
صاف كـردن   درباره ي مردم بايد بدانند كه. و ائمه و اولياء حاجت مي خواهند

بناء و كتابت بر قبر و نيز نهي از گچكاري آن و نهي  نهي از و با زمين قبر سطح 
ديثي وارده شـده و حكـم   آن چـه احـا   قرباني كردن بر سراز نماز خواندن و يا 

  .شرع در اين موارد چيست
و  ،1را در اين كتـاب ذكـر خـواهيم نمـود     اين احاديثبعضي از ان شاء اهللا 

  .ايم ذكر نموده »جامع المنقول في سنن الرسول« در كتاب نيز رااز آن مقداري 
  

  گردند؟ ولياء به دنيا باز ميارواح ا آيا

_____________________________ 
 .كتاب حارض  ٢١٤  صفحة− ١
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ز آنـان توقـع   احاضر مـي شـوند و    قبر بزرگان دينسر مردم بر گروهي از 
 باور دارند؟ آيا اينگونه از مردم چه گمان مي كنند ،شفاعت و رفع حاجت دارند

و ساعت به ساعت از عالم باقي به عالم فاني بر مي گردنـد و   دم به دمكه آنان، 
اسـت، زيـرا    جهـل خامي و  ي هنتيج گمانقاضاي آنان گوش مي دهند، اين تبه 

خصوصا بزرگان دين كـه    گردد، بر نمي به آن اني رفت ديگرهر كسي از عالم ف
 #©¨L  :خداونـد فرمـوده  . از دنيا سير بودند و اعتنـايي بـه آن نداشـتند    ym #sŒÎ) u™!% ỳ 

ãΝèδ y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$#  tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθ ãè Å_ö‘ $# ∩®®∪  þ’ Ìj?yè s9 ã≅ yϑ ôã r& $ [sÎ=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù  àM ø.ts? 4  Hξ x. 4 $ yγ ¯ΡÎ) 

îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% ( ⎯ÏΒ uρ  ΝÎγ Í← !#u‘ uρ îˆy— öt/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ ∩⊇⊃⊃∪   ) وقتي كه ) المؤمنون سوره
چـه از  در آن تا، گردانگارا مرا باز پرورد: مي گويد، رسد فرا يكي از ايشانمرگ 

نـه   )كـه  دچنين مي دهجوابش را (دستم رفت عمل شايسته اي به جاي آورم، 
ايشـان   پـيش روي گوينـده ي آن اسـت و   است كه او كالمي ست اين نيچنين 

  .شوندمي گيخته تا روزي كه برانبرزخي است 
و  گردنـد بر نميدنيا  اين و آن به درخواستبه  ءبنابر اين ارواح انبياء و اوليا

نيستند و اگر بعضـي از دكانـداران مـدعي احضـار ارواح      هم ع فرمان كسييمط
و آنـان   بر ارواح انبياء و اوليا تسـلطي ندارنـد   ويند، ثانياًدروغ مي گ ند اوالًهست

ممكـن اسـت    ثالثـاً . اين دكانداران در آيند ه يكه تحت اراد آن هستند قويتر از
زيرا هر انساني  باشند ميكنند شياطين همزاد انسان  مي احضاربگوييم آنچه اينان 

بر وسوسه و لغـزش او   كه موكل همراه دارد آيد شيطاني نيز به ميبه دنيا  وقتي
ماند و آن شـيطان از   باقي مي شآدمي از دنيا رفت شيطان گامي كههنباشد و  مي

و  ،آگـاهي دارد  امـورش ي از ا هزتا انداآنجايي كه با صاحبش رفت و آمد داشته 
گويـد و   مـي  ي ميـت  هي را دربـار يزهايچد نكن مدعيان او را احضار مي وقتي كه

  ! و همان روح فرد احضار شده استكند ا احضار كننده گمان مي
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  مسلمان مدح و ذم گذشتگان است ؟ ي هآيا وظيف

D@@@@@bß@ŠÌ–Ï@áèÐãc@¿@ÕÛb¨a@áÄÇ: در وصف اهل ايمان ميفرمايد ؛امير 

áèäîÇc@¿@éãë…C  1شان كوچك استنظرشان بزرگ و غير از او در نظرخالق در.  
يـف وتمجيـد مـردم    دانسته و به تعر اعمال خود آنان خدا را حاضر و ناظر

 نمي دهند، و از بيم آنكـه مبـادا مغـرور و    ي هماهميت هيچبدان كاري ندارند و 
خودپسند گردند از تعريف و تمجيد و تملق مردم بيزار بوده و از آن نهـي مـي   

 عليه السـالم ند، چنانكه امير المؤمنين ده اند و فريب مداحان را نمي خوررده اك
D@@@@@@Lõbäq@Ýîà @ïÜÇ@aìärm@ýÏ: حي كـرد فرمـود  كسي كه از او مداآن جواب  در

bèöa…c@åß@ÎŠÏc@@ÖìÔy@¿@òîÔnÛa@åß@áØîÛgë@éãbzj@a@μg@ïÐã@ïuaŠ⁄C  ـ  امرا ب
ثنا خواني مكنيد تا خـود را نسـبت بـه خداونـد آمـاده كـنم و از        پسنديده ثناي
¿@D@oÛ@ïãhÏ@@ïÐã: تا آنكه فرمود ،حقوقي كه هنوز ادا نكرده ام برآيم ي هعهد

@@@éi@ÙÜßc@ìç@bß@ïÐã@åß@a@ïÐØí@æc@üg@ïÜÈÏ@åß@ÙÛ‡@åße@üë@Løİc@æc@ÖìÐi
@@@@LbäÐãc@åß@ÙÜ¸ü@bß@bäß@ÙÜ¹@LêË@l‰ü@lŠÛ@æì×ìÜ¾@†îjÇ@ánãcë@bãc@b¸hÏ@Lß
@@@@ñ–jÛa@bãbİÇcë@ô†bi@òÛýšÛa@†Èi@bäÛ†idÏ@éîÜÇ@bäzÜ•@bß@μg@éîÏ@bä×@b¾@bäuŠcë

óàÈÛa@†ÈiCN در (دانم و در كـارم ازخطـا ايمـن    ن خود را از خطا مصون نميو م
فرمايد كه از من بـر ايـن    نگهنيستم مگر اينكه خداوند مرا در برابر نفسم  )امان

كار تواناتر است همانا من و شما بندگان و مملوك پروردگاري هستيم كـه جـز   
اختيـار مـا   تحت  كهدارد  چيزي راآن  نيست، نسبت به ما اختيار دگاريراو پرو
رون آورد و به آنچه صـالح  يپروردگاري كه ما را از آنچه در آن بوديم ب. نيست

_____________________________ 
 .١٩٣خطبه ي  هنج البالغه , − ١
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ما بود وارد ساخت و گمراهي ما را به هدايت و نابينايي ما را بـه بينـايي مبـدل    
  .1تساخ

مدائن  فضايايرانيان در  وقتيمامي است كه ه مهمان اما ؛حضرت امير 
ايشان را مذمت كـرد و    و پياده شدند هآمد الشبه استقببراي تكريم و احترام او 

حال آيـا    او خود را معصوم نمي دانست،  راضي نشد كسي براي او كرنش كند،
راضي است كه مداحان و زيارتنامه خوانان او را غلو آميز مدح كنند و با تفصيل 

  !!و مبالغه به تعريف از او بپردازند و صفات خدايي برايش قائل شوند؟
ال خوبي و بدي گذشتگان به آيندگان مربوط نيست و آيندگان چنانكه به هر ح

بلكه هر كسـي مسـؤول اعمـال      خدا فرموده نبايد به مدح ويا ذم آنان بپردازند،
 y7خود مي باشد ù= Ï? ×π ¨Β é& ô‰s% ôM n= yz ( $ oλm; $ tΒ ôM t6 |¡x. Νä3s9uρ $ ¨Β óΟçFö; |¡x. ( Ÿω uρ tβθ è= t↔ó¡è? $ £ϑ tã 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆⊇∪  ) كارهايشــان بــراي   آن امتــي اســت گذشــته، )هالبقــرســوره
نـد،  ا هخودشان است و كردار شما براي خودتان است و شما از آنچه ايشان كرد

  .نخواهيد شد بازخواست
بنابر اين آيات، لعن و بدگويي از گذشتگان در اين زيـارت و يـا مـداحي و    

غو و بـرخالف شـرع اسـت، رسـول     چاپلوسي و افتخار به گذشتگان بيهوده و ل
بـه روي مـداحان خـاك     ZD@@laÛa@´ya†½a@êìuë@¿@ìryaCنيز فرموده صخدا 
  .2بپاشيد

ي ا هكسي كه جهاد نميكند به صرف مداحي از مجاهـدين گذشـته چـه بهـر    
به صـرف   برد؟ كسي كه از دنيا پرستي و شهوت پرستي دست برنداشته  خواهد

مسـلمين صـدر اسـالم     ي  ه؟ آيا وظيفـ مي بردي ا همداحي از اولياء خدا چه فائد
_____________________________ 

 .٢١٦هنج البالغه , خطبه ي  − ١
 . حديث اول  , ١٣٢ص  ١٢ئل الشيعه, ج وسا − ٢
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از مسلمين بعدي فقط تعريف و تمجيد  ه يعمل به احكام خدا بوده ولي وظيف
مخـالف يكـديگر دارد؟ كسـاني كـه دم از      ي برنامه ومگر اسالم د! آنان است؟

، و يا فالن امام مي زنند و به روش آنان عمل نمي كنند صپيروي رسول خدا 

از مـداحي و   هـا را پـر   كننـد و كتابهـا و مجلـس    ود عمـل مـي  بلكه به روش خ
آيا معتقدند كه ائمه نيز نسبت بـه پيـامبر يـا     ندا هاپلوسي و معجزه تراشي كردچ

دو  ممواامام و م ه يند؟ يا اينكه معتقدند وظيفا هامام پيش از خود چنين مي كرد
نيامـده؟   است؟ مگر عقائد و اعمال اسالم براي همـه يكسـان  مختلف  ي هطريق

چـه بـوده؟ آيـا اصـول      ؛موم فرق دارد؟ اصول دين علي امگر دين امام و م
اينها سؤاالتي است كه ملت مـا  ! دين اينان غير از اصول دين آن حضرت است؟

از وقتي كه ملت ما جهـاد را تـرك كـرده و از عـدالت       ند،رندا ي براي آنجواب
 نـد، ا هو زاري پيش گرفتاسالم گريه  رو فقط براي مجاهدين صد شدهروگردان 

اينـان   ،نـد ا همشمول ذلت و نكبـت شـده و از ملـل مترقـي جهـان عقـب مانـد        
آيا خدا را گول مي زنند يا . پندارند كه اسالم يعني چاپلوسي از رسول و امام مي

آيـا   خود را؟ و گمان مي كنند امام حاضر است و از اين بدعتها خوشنود است؟
ياتش با تملق مردم از خودش مخـالف بـوده،   ممكن است امامي كه در زمان ح

 هـا تملـق   هصـفح در مقابل قبر او بايسـتند و   )وفات(دهد پس از ممات دستور
شيعه نمايان پس از هزار سال به گمان اينكـه امـام از    حال كه! بخوانند؟ برايش

مداحي وتملق و چاپلوسي ايشان خشنود مـي شـود پولهـا خـرج مـي كننـد و       
  !مدرك مي تراشند؟شعارها و شعرهاي بي 

  آيا ساختن بارگاه سنت انبياء بوده است ؟

خبر  يين الهي به كلي بيستمگري كه از دين و آ ،مستبد ،سالطين خودخواه
هـا را   حها و گنبدها و ضريمرقداين  ،مردم اموال بودند و از پول حرام و غارت
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 هـا را پـر   هها و مقبـر مرقدمردم را به اين زر و زيورها جذب كرده و  ساختند و
لهـي را خـالي نمودنـد كسـاني از قبيـل سـالطين صـفويه و        اكردند و مساجد 

قاجاريه بودند كه جز عياشي و قتل و غارت ملت و خدمت به اجانب و ترويج 
تـرين   هحكومت آنان از عقب افتـاد  ي هو ايران به واسط كاري نداشتند  ،خرافات

الياتهـا پولهـا جمـع    هـا و م  هسـالطين از گـرفتن رشـو   . ممالك روي زمين شـد 
 ميان مردم به عـوض رسـيدن بـه رعيـت و     ميكردند و به منظور كسب آبرو در

هـاي بزرگـان تـا توانسـتند كاخهـا و گنبـدها و        هدر اطراف مقبر آبادي مملكت 
به فلك كشيده ساختند كه تمـام آن تبـذير و اسـراف و افـراط      سر يها هگلدست
خانه و النـه ندارنـد و بسـياري از    خصوصا در مملكتي كه اكثر ساكنانش   ،بوده

دهات آن آب ندارد و اكثر روسـتاهايش مخروبـه شـده و بسـياري از مـردمش      
 ،ها كردند هخرج مقبر در چنين اوضاعي اين ستمگران بي دين ميلياردها. بيكارند

يكـي  . نقره كاري و طال كاري و آئينه كاري تا گرفتهمرمر و نقاشي  ياز سنگها
ه بسياري از وزراء و اوالد و كسـانِ خـود را كشـت، شـاه     از سالطين خونريز ك

حضـرت   مرقـد  ي هشاه عباس است كه مـدفن او در سـمت قبلـ    ي هصفي نواد
 هـاي معـرّق   معصومه قرار گرفته و سقف و ديوارهاي آنجا مزين شده به كاشي

همـان شـاه    ه يقبر شاه عباس ثاني كه قبر او جنب مقبـر  يو ديگر. شده است
نا گرديده و صندوقهاي باز سنگهاي مرمر بسيار عالي ممتاز  كه صفي واقع شده

ساخته اند و شعراء براي تملق او را ـ نعوذ بـاهللا ـ     مذهب و الماس نشان بر آن
  :شاعري در تعريف او چنين گفته .باالتر برده اند پيامبراز 

ــ در ــام خ ـــاقانِ جـــاي  ارگاهـم ب
ــل درش   ــي زخي ــليمان غالم  س

ــ  ــت ب ــأ ـبهش ــود م @واي اورين ب
  

 اهـاس شـ ـر عبـ ـو جهانگيـ ـخدي 
 به اقبال شـه سـاخت ايـن بارگـاه    
 همين گشت تـاريخ آن قبلـه گـاه   
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بلكه عـالم نمايـان بـه    ، سالطين ستم مي كردند ولي مداحان وشعراء و ادباء
تمام سـاختمانهاي  . طمع پولشان با مداحيهاي كفر آميز آنان را تطهير مي كردند

سـالطين سـتمگر و    ساخته ي دسـت و گلدسته ها  و رواق ها و گنبد گاههابار

 حضـرت رضـا   گاهبارپهلوي كه اصال دين نداشت، براي . زراي خيانتگر استو
اتابك اعظم وفرزندش امين السلطان همـان كسـي     ،استدر ساخته  عليه السالم

هزار ليره از انگلستان گرفت تا قرار داد انحصاري رژي را با  است كه چهار صد
د، يعني بـدون اطـالع و رضـايت ملـت، قـرار داد      سازعقد نلستان مانگ يانگلها

تا اينكه ملت قيام كرد و بـا رنـج و زحمـت بسـيار      ،تنباكو و دخانيات را بست
آري همين وزير خائن صحن بزرگ حضرت معصومه . كند اطلتوانست آن را ب

و اديـب متملقـي    قبر خودش كرد جقم ساخته و فقط صدهزار تومان خر را در
كعبه را تجديد بنـا   ي هكه خان ؛با حضرت خليل الرحمن ـ   نعوذباهللاـ را  او 

  :در شعرش ميگويد كرده همرديف قرار داده  و
 بنا رشك آسـمان بـرينزمين شد از دو

@خليل رحمان گشت او بدان بنـاي قـويم  
  

 نـاي اميـ ـي بنـ ـل و يكـاي خليـنبيكي 
 نـاي متـين  بدين بامين سلطان گشت اين 

 

كرده، از آن جمله بـه هـرات    )كشتار(عباس اول چه قدر قتل نفسمثال شاه 
 محاصره كـرده و سـپس بـا    هكه يك شهر اسالمي بوده حمله و آنجا را چهار ما

را به قتل رسـانيد و پـس    ين هراتالشكر قزل باش خود تقريبا چهل هزار مسلم
بـود  سـيم و زر   و آنچه درهـم و دينـار   ند وناز فتح دستور داد شهر را غارت ك

در  ريختنـد،  )گهاى بـزر  هكيس(در جوالها جمع كرده و به حضور شاه آوردند و
 )گكيسه هاى بـزر (كتاب عالم آراي عباسي و ساير تواريخ آورده اند كه جوالها

را بر اشتران و استران حمل كردند و از هرات به مشهد آوردند و پـس از ورود  
سيم و زرها چـه   با كرد كهعلماء و بزرگان حاضر شدند، شاه مشورت  ،به شهر

سيم و زر و گلدسته و گنبد زريني با ايوان  حي ازبكند؟ گفتند خوب است ضري
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شاه دستور داد از همان سيم و زر غارتي . و صحني از آنها بسازند گاهبارطال و 
ند و نام شـاه را در اطـراف   نو گنبد و گلدسته هايي بنا ك گاهبار يصحن و سرا

حال آيا شاهي كه چهـل هـزار مسـلمان را كشـته     . 1ندايو گنبد منقوش نم مرقد
 ⎯tΒ :، مگـر خـدا نفرمـوده   داننـد  بهشتي مـي چگونه او را uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β 

…çνäτ !#t“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïμ ø‹n= tã …çμ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çμ s9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ïàtã ∩®⊂∪  
هر كه به عمد مؤمني را بكشد كيفرش دوزخ است كـه جاودانـه در    )ءالنساسوره (

و او را لعنت كند و برايش عذابي دردناك  خداوند بر او خشم گيرد آن بماند و
   .فراهم سازد

و جاي سؤال است كه اگر اطاقي دو عدد آجـر آن غصـبي و از امـوال زور    
ي كه از مال غارت و و رواق گاهبارباشد نماز در آن باطل است، پس چگونه در 

ي نماز  هدانشمندان در آنجا اقام و چرا ؟غصب ساخته شده مي توان نماز خواند
ساير مسـلمين فـرق     ي هخان امام با مگر در حكم شرع مرقدجماعت مي كنند؟ 

و  صحن طالي حضرت معصومه را فتحعلي شاه سـاخته  گنبد همچنيندارد؟ و 
در نجف نادرشاه از امـوال غـارتي    را ؛على  )طال كاري شده(هببارگاه مذّ

كه در جنگها از جمله حمله به مناطق شـمالي عـراق بـه دسـت آورده سـاخته      
_____________________________ 

مراجعـه كنيـد )انتشارات منوچهري( »ي برادران رشيل هسفرنام«١٠١  براي اطالع از اعتقادات شاه عباس اول به صفحة− ١
در حضور آندو  مهني كتاب آمده,  ٧٢ي  هو چنانكه در صفح »من تقريبا عيسوي هستم : رشيل گفته است«كه شاه به برادران 

مهني شاه عباس كه بايد رعيت را بنوازد و اين كار فراهم آورد و خرايب را آباد كنـد , در عـوض ايـن . نوشيده است رشاب 
كارها با شش هزار قشون و حرم و خرگاه براي عوام فريبي پياده به زيارت مشهد مي رود و بر رس هر دو فرسخ بايد خيمـه 

و فردا دو فرسخ ديگر طي كنند, شـش مـاه . ند تا شب در آغوش شاه باشندها جاي ده پا كنند و حرمرسا را در ميان خيم بر
باشـد و شـمعهاي  ؛مي خواهد ملك پاسـبان حرضـت رضـا چون اين مهه لشكريان را معطل كرده تا وارد مشهد شده 

دا با مقراض اين مرقد مهبط فرشتگان است مبا آيت اهللا زمانش به او تذكر ميدهد كه. اصالح كند) قيچی(گاه را مقراضبار
 =                                                                                                                                           !! پرهاي مالئكه آسيب ببيند

پس عربت . فاعتربوا يا اويل االبصار !!ند ا هآري چنني كساين به منظور فريب عوام براي مرقد ائمه رضيح و بارگاه ساخت= 
 .بگرييد ای صاحبان عقل
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يـا   مـي شـود   هـا خشـنود  بارگااز اين كاخهـا و   ءاوليا و ءانبيا آيا خدا و. است
شياطين و سالطين؟ آيا هر شاه و وزيري كه بايد مملكت را آباد و ماليات ها را 

 )كشاورزي و ايجاد محيط كار بـراي جوانـان  (فالحتصرف ترقي و صنعت و 

حق دارد اين كارهاي لغو و بيهوده را انجام دهد؟ آيا زمـاني كـه     مملكت نمايد
قـوا و سـاختن تـوپ و هواپيمـا بـود،       ه ياروپا مشغول تحقيق و اختراع و تهي

طـال   ه هـاي سزاوار بود سالطين ايران ثروت مملكت را صرف گنبد و گلدسـت 
د؟ آيا اين شاهان باشايران براي داشتن يك تفنگ محتاج به اروپا  وقتآن كنند و

ن شاهان ايو دانشمندان، مطيع عقل و شرع بودند و يا مطيع هوي و هوس؟ آيا 
جنايت و خيانت كردند و انحطاط بـه صـرف اينكـه اظهـار      با آن همه ءو علما

بـدالعظيم و شـاهزاده   شاهزاده عاحترام به ا بارادت به قبر امامان و امامزادگان و 
جبـران   ميتواننـد  حمزه و شاهزاده جعفـر و شـاهزاده قاسـم و شـاهزاده يحيـي      

د يا خير؟ اگر از شيخيه و صوفيه و يـا از مـداحان و   نكنبهاي كارشان را  زشتي
ميگوينـد آري ولـي قـرآن     خوانان و خادمان و فراشان و متوليان بپرسـي  روضه

   )رو خرافاتپييرو قرآن باشي يا پست كه حال اختيار با خود شما(.ميگويد خير
كـه ادعـاي    )كه در شهر شيراز اسـت (چراغ احمد بن موسي معروف به شاه

مـردم را بـه كشـتن داده،     جمعـي از  امامت كرده و با ابو السرايا خروج كرده و
توان براي او صحن و بارگاه بنا كرد و براي او زيارتنامه سـاخت و خلقـي را   مي

كرد؟ متأسفانه چون وي داراي گنبد و بارگاه زرين اسـت از   به اين كار مشغول
  !!بزرگان دين به شمار ميرود

آنـان را بـا    ،آري سالطين ستمگر براي دور ساختن مسلمين از حقايق ديـن 
مردم سواري بگيرند، و روحـاني نمايـان و    به بازي گرفتند تا از ،چنين خرافاتي

روح بخـش و   از آن طـرف احكـام   .دنـد دادكانداران نيز اين كارهـا را تـرويج   
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ضروري و حيات آور اسالم از قبيل امر به معروف و نهي از منكـر و جهـاد بـا    
كفار و وحدت و اتحاد مسلمين و مساوات و برادري و برابري به كلـي تعطيـل   

هاي گزاف كه يك زيارت مرقد امام برابر  هشد و اخباري رواج يافت پر از وعد
در حالي كه رسول خدا پـس   ،با رسول خدا است حج ربا صد هزار حج يا هزا

ر فالن قبر، گويي هزار حج ئجرت بيش از يك حج به جاي نياورده ولي زاه زا
غاليـان بـراي    آري جمعي از كذابان و جعاالن و مفسـدان و . به جا آورده است

به قوانين الهي به جعل حديث  ءسست كردن اسالم و كندن بنياد شرع و استهزا
ها پرداختند، تا كساني كه از قيامت و عذاب و حساب و كتاب ترس و نشر بدعت

حسـاب   و تـرس  دارند به اين اعمال بيهوده مشغول شده و خـود را از خـوف  
قيامت نجات دهند و با اين طاعات و حسنات موهوم مغرور شوند و به عصيان 

مال ديگر خود را به فراگيري حقايق دين الهي و بذل جان و  تر گردند و گستاخ
در جهاد في سبيل اهللا ملزم ندانند و با اعمالي كه جز تملق و چاپلوسـي نيسـت و   

ندارد خود را قانع سازند و اميدوار شوند  ديگري ي هجز نكبت و عقب ماندگي بهر
با اينگونـه روايـات   . خواهند كرده وامام زادگان از آنان طرفداري كه در قيامت ائم

يكـديگر اسـت    ارتباط مسلمين بـا  ي هوسيل جعلي قصد داشتند از عظمت حج كه
  .از تمام سنن شرعي برتر قرار گيردت يا سوگواري ركاسته و يك زيا

هر چه بود اين سياست استعماري كار و اثر خـود را كـرد، بـه طـوري كـه      
يا مجلس سوگواري شـده و   امروز بزرگترين عمل در چشم ملت ما زيارت قبر

مان جمالت شرك آميز و وزير و شريك چيزي كه بر معارف ملت ها افزوده ه
خواندن و  bjÛa@ê†í@ë@ñŠÃbäÛa@a@´Çòİبراي خداوند متعال تراشيدن و امامان را 

  !! حساب و كتاب قيامت را در دست هم مذهبان خود دانستن است
اسالم حقيقي كه موجب بيداري و عزت و شهامت و كسب  بايد دانست كه

لـذا از اسـالم راسـتين وحشـت      انروايان بودراه سالطين و فرم دانش است سد
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بـه ذلـت قبرپرسـتي و تملـق از      داشتند و به همين سبب مـردم را از آن دور و 
  .مزارها و چاپلوسي اموات وادار كردند

 در ميان مسلمين آغـاز شـد و   باري از زمان عباسيان ساختن مشاهد و مقابر

به راه افتادند  ءو صلحا ءلياهاي بسيار از يمين و يسار براي زيارت قبور او هقافل
كم آجري و آنگاه سيمين و زرين از هر سو به آسـمان   گلين و كم و ابتدا گنبد

ي يك سال كار كرد و دسترنج خـود را خـرج سـفر    ا هقد كشيد و هر فقير و بيچار
و يـا   پرداخـت كـرد  و يا بابت اجاره و سر قفلي موقوفات بي مدرك  نمود زيارت

ن هيئت امناء و نظـار و توليـت   افتخوران و عياشان با عنوميان ضريحها ريخت و م
جاهايي  وهمچنين به عناوين ديگر بردند و در )آستان قدس رضوى(امور موقوفات

آري سـالطين  . كيش و امثال آن خـرج هوسـراني و عياشـي كردنـد     ي همثل جزير
ي را خـال  ستمگر و دكانداران مذهبي مردم را به اين كارها سرگرم و جيب ايشـان 

ند كه هر كس مانند نگارنده چيـزي  ا هكردند و چنان مردم غرق اين خرافات شد
قـل  اشود و ال  دين و واجب القتل شمرده مي بر خالف آنان بگويد و بنويسد بي

  !!ها ملعون و مطرود خواهد بود گردد و از نظر بعضي نانش آجر مي
  قابل توجه ي نكته

و  ؛ي علـي   هرتگاهها در سـير و زيا مرقدهادر صدر اسالم اين گنبدها و 
» زيـارت «نبوده و چنانكه اسـتاد قلمـداران در كتـاب     صاصحاب رسول خدا 

وقتي عايشـه   صسال از وفات رسول خدا   ند، پس از گذشت سيا هخود آورد
رفـت،  » بكـر   عبدالرحمن ابن ابـي «ي حضرت رسول بر سر قبر برادرش  هزوج

شـده كـه رسـول      تكب عمليمورد مالمت اصحاب رسول واقع شد كه چرا مر
  از آن نهي كرده است؟ صخدا 

ي  هرا در همان مكاني كـه رحلـت فرمـود يعنـي در حجـر      صرسول خدا 
عايشه دفن كردند و تا زماني كه عايشه زنده بود يعني تا پنجاه سال هيچ كسـي  
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خـواهم قبـر رسـول خـدا را      كند و بگويد مي به حجره ي او نيامد كه در را باز
  . شود زيارت قبر مرسوم نبوده است  پس معلوم مي، زيارت كنم

متوفـاي سـال   (يكي از تابعين موسوم به ابوعمرو عامر بن شراحيل الكوفي 
اگر C@ص‰Dèã@a@Þì‰@æc@üìÛó@‹@åÇbí@äÛa@Ó@p‰ŒÛ@‰ìjÔÛa@ñ@: گويد مي) هجري 104

  . مكرد  از زيارت قبور نهي نكرده بود من قبر او را زيارت مي صرسول خدا 
هاي بعد به تـدريج پيـدا و زيـاد گرديـد، چـون       بدعت زيارت قبور در قرن

هاي مختلفي مثل يهود و نصاري و گبران و مجوسيان و بودائيان  همسلمين با فرق
و قبطيان رابطه برقرار كردند و در ممالك آنان مقابر فراعنـه و شـاهان از قبيـل    

و حتي  ايشان رواج گرفت انرا ديدند اين كارها مي 1كورش و داريوش و اهرام
ناميدنـد و شخصـيتهايي مثـل شـاهزاده     » شـاه «زادگان را   به منظور احترام، امام

الـدين و شـاهزاده ابـراهيم و شـاهزاده      حمزه و شاهزاده جعفر و شاهزاده جالل
و براي زيارت قبور آنان حركت كردند و متوليان و خادمان هـم  !! فالن زياد شد

ي مـذكور   هوانستند به اين كارها تشويق نمودند و امكنـ براي نفع خود هر چه ت
 اين مفت. خوران و امرار معاش آنان شد محل اجتماع بيكاران و گدايان و مفت

خوران نذورات زيادي از طال و نقره و پول و فـرش و اشـياء قيمتـي ديگـر از     
  !ندفروش گيرند و يا در صحن آن مزارها، قبرها را به قيمتهاي كالن مي مردم مي

از سوي ديگر دشمنان قرآن شروع به جعـل احاديـث بـراي ايـن كارهـاي      
حـج و يـا هـزار حـج شـمردند و       كردند و يك زيارت را بهتـر از صـد   بيهوده 

آوردند و غلوكنندگان و كذابان و جعـاالن    زيارتنامه و فضيلت زيارت به وجود
حدثين كه علـم  و از سوي ديگر برخي از منسوبين به م. اين اخبار را نشر دادند

و بـراي    چنداني نداشتند تصور كردند كه ايـن اخبـار صـحت و حقيقـت دارد    

_____________________________ 
يكي از آهنا هرم . اند هايي كه مرصيان قديم در نزديكي قاهره براي پادشاهان خود ساخته مانند اهرام مرص و يا مقربه − ١
 !!!.اند دهسال براي ساختن آن كار كر 20مرت است كه صد هزار كارگر مدت  146به ارتفاع » خئوپس«يا » خوفو«
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كسب ثواب و رضاي خدا اخبار جعلي را جمع كردند و گفتند كـه انجـام دادن   
ـ  )تساهل(اين كارها مستحب است و مسامحه ي سـنن   هدر دليل مسـتحبات و ادل

را بـه شـرك و خرافـات    وبا اين كار شيطان را خشنود و مـردم  !! اشكالي ندارد
مشغول كردند، حتي براي ساختن ساختمان قبر و تعمير آن اخبار جعل كردنـد  

خويش اين حديث را با از جهت سند و » زيارت«در كتاب » قلمداران« كه استاد
اند، اما پيش از پرداختن به حديث مذكور الزم اسـت  ا همتنش مورد نقد قرار داد

  .تعمير قبور بدانيمي  هنظر پيشوايان دين را دربار
  

  بناي قبور يدو تجد تعميرمربوط به  يثاحاد

ي رواياتي را كه در مذمت ساختمان و تـزيين قبـور وارد    هاگر بخواهيم هم
شده ذكر كنيم مطلب بسيار مفصل و طوالني خواهد شد، ليكن به مقـداري كـه   

نجـا  و بيداري آنان و اتمام حجت الزم اسـت در اي  حق جو، براي مردمِ منصف
  1:ذكر ميكنيم

ند كه رسول خدا ا هروايت كرد» وسائل الشيعه«شيخ صدوق و نيز مؤلف  -1
@DÓ@aëˆ‚nm@üð@ë@òÜjÓü@@a†vßL@@a@æhÏ@@μbÈm@@a@åÈÛ@…ìèîÛ@@sîy: فرمود ص

c@‰ìjÓ@aëˆ¥aáèöbîjã@†ubßC   ،قبرم را قبله گاه و محل توجه و مسجد قرار ندهيـد
نت نمود، زيرا قبور پيغمبران خود را مساجد قـرار  همانا خداي متعال يهود را لع

بنـابراين احـاديثي كـه در    ).  887، صفحه 65، باب 2وسائل الشيعه، ج . (»دادند
يهـود   كتب زيارت وارد شده و داللت بر قبله قرار دادن قبر امام دارد، ساخته ي

  !چسپانده اندالسالم  عليهمني است كه آنها را به دروغ بر ائمه آصفت 
_____________________________ 

 .ام  نيز مطالبي را در اين باب آورده) به بعد 440ص (» احكام القرآن«در  −١
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نقل كرده كـه عالمـه ي حلـي در    » مستدرك الوسائل«محدث نوري در  -2
@Dèãó@@ëc@ÔÛa@—–¯@æc@äÛa@@óäjí: روايت كرده صكتاب نهايه از رسول خدا 

@ëc@éîÜÇknØí@@åß@éãþ@éîÜÇòäí‹@†Ûabîã@@bi@òubyýÏ@oČî½@g@éîÛC   از گـچ   صپيـامبر
دنيـا اسـت و ميـت    زيرا اينهـا زينـت    1كاري قبر و نوشتن روي آن نهي فرموده

  ).1/127الوسائل، چاپ سنگي،   مستدرك. (»نيازي به آن ندارد
ÞbÓ@Z@@oÈ@@؛Dc@åÇ@@ß@@´äßû½a: و باز محدث نوري روايت كرده -3

@a@Þì‰ص@ÞìÔí@Z@@@ðÓ@aëˆ‚nmü@†îÇ@@‰ìjÓ@aëˆ‚nm@üë@a×@†ubß@á×@üë@á
ìîimØa‰ìjÓ@áC  قبرم : فرمايد مي صشنيدم كه رسول خدا : فرمود ؛يعني علي

را محل رفت و آمد قرار ندهيد و قبرهايتان را مساجد خـويش قـرار ندهيـد و    
، باب 1مستدرك الوسائل، ج .(هايتان را محل دفن مرده هايتان قرار ندهيد  خانه
  ). 132از ابواب دفن، ص  55

D@ü :روايت كرده كـه فرمـود   ؛از موسي بن جعفر » حر عاملي«شيخ  -4
c@ðÓ@aìÈÏŠm×Šr@pbuŠÐß@Éib•c@Éi‰c@åßC يعني قبر مرا بيش از چهار انگشت باز 

  ). 858از ابواب دفن، ص  31، باب 2الشيعه، ج  وسائل .(هم بيشتر باال نبريد از
روايـت   ؛و كتب معتبر ديگر از امام صادق  22ج » بحاراالنوار « در  -5
يعنـي   Dü@üë@áöbÓ@oãcë@lŠ’m@üë@Ôi@Ñİm@@ÝjmÉîÔã@õbß@¿C: ند كه فرمودا هكرد

هرگز ايستاده آب منـوش و هـيچ قبـري را طـواف مكـن و در آب پـاك ادرار       
، ص 1، از ابواب المزار كتـاب الحـج و ج   92، باب 10وسائل الشيعه، ج .(مكن
  ). 99، ص 2و سفينه البحار، ج  241

_____________________________ 
ف است كه نه تنها به مفاد اين حديث عمل نمي −١ شود, بلكه براي جلب توجـه ی عـوام, بـر سـنگ   جاي تأسّ

از آن اطاقي را بـه قـرب  و بدتر!! نويسند  آميزی در مدح و متجيد ايشان مي  علام و بزرگان مجالت طوالين اغراق
حيتـاج رضوري بـراي  كـردن سـكن و سـاير مـا  فـراهم  دهند كه اگر خمارج چنني بنايي رصف  اختصاص مي

 . حمرومني و مستمندان می شد قطعاً خشنودي حق متعال را به دنبال می داشت
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طالب روايت كرده   از جدش علي بن ابي ؛زيد بن علي بن الحسين  -6
c@òqýq@ÖìÏ@bçëŠ†m@æc@ïyb™þa@âì§@åÇâbí@@NNN@ص‰Dèãó@@a@Þì: كه فرمود

@‰ìjÔÛa@ñ‰bí‹@åÇ@bãbèãëC  كـردن گوشـتهاي    ما را از ذخيـره  صيعني رسول خدا

مسـند  .( و ما را از زيارت قبور نهي نمود.... قرباني بيش از سه روز نهي فرمود 
  ).االمام زيد، كتاب الحج، باب األكل من لحوم األضاحي

D@@@@lìÜÔÛa@†äÇ@bãc: كه خدا فرمـوده  صحديث معروفي است از پيامبر  -7
ä½aØò‰†ä½a@‰ìjÔÛa@ë@ñŠC  پـس  . »يعني من نزد دلهاي شكسته و قبرهاي ويـرانم

شـده و تجديـد بنـا شـده و      داده  بـه قبرهـاي زينـت    جل جاللـه  حضرت حق
  .كاري و طالكاري شده عنايتي ندارد و از آنها بيزار است آيينه

k–ª@@@صD@@@a@Þì‰@Ó: روايت شده كه فرمود ؛امام صادق  از -8
@õaŠ»@õbj–yC  وسـائل  . (»از شـن قرمـز رنـگ اسـت     صيعني قبر رسول خدا

شود تا زمـان آن    كه معلوم مي)  864، از ابواب دفن، ص 37، باب 2الشيعه، ج 
  .زينت و بنايي نداشته است صبزرگوار قبر رسول خدا 

D@@@åia@åÇ: ه از قدماي شـيعه اسـت روايـت كـرده    ق صنعاني كاعبدالرز -9
@a@Þì‰@æc@ëbص@èãó@@LÊ‰Œm@ëc@—–£@ëc@bèîÜÇ@jí@æc@´àÜ½a@‰ìjÓ@åÇ

hÏ@æ@‰ìjÓá×@@ÒŠÈm@ü@ÛaC  از  صيعني ابن طاووس روايت كرده كه پيامبر
زراعـت   كاري و يا بـر روي آن  اينكه بر قبر مسلمين بنايي ساخته شود و يا گچ

، نهي نموده و فرموده اند كه بهترين قبور شـما قبـري اسـت كـه شـناخته      شود
  ).3/506المصنف، .( »نشود

رسـول  «: نقل كـرده كـه  » ذكري«مرحوم آيت اهللا شريعت سنگلجي از  -10
گويد قاسم بـن محمـد    قبر فرزندش ابراهيم را مسطح نمود و نيز مي صاكرم 
م كـه مسـطح بـود و نيـز     و شـيخين را در حـالي ديـد    صاكرم  قبر نبي: گفت
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توحيـد عبـادت،   . ( »گويد قبر مهاجرين و انصار در مدينه منوره مسطح بـود  مي
  ).149انتشارات دانش، ص 

يعنـي قبـر را از    D@äî@Ë@åß@ÔÛa@aìäîİm@üé@C: فرمود ؛امام صادق  -11
، از ابواب دفن، 16، باب 2وسائل الشيعه، ج . (»كاري نكنيد خودش گل گل غير

  ).864ص 
aŒí@æc@ïèã…@@@@صD@@a@Þì‰@æcروايت كرده  ؛علي بن ابي طالب  -12

@laŠm@ÔÛa@ïÜÇ @éäß@xŠ±C  از اينكه بر قبر خاكي ريختـه   صيعني رسول خدا
از ابواب دفن،  34، باب 1مستدرك، ج .( »شود كه از خودش نيست نهي فرمود

  ).126ص 
ه كـه حتـي مقـداري    تا چه حد دقيق بـود  صمالحظه فرماييد رسول خدا 

خاك بر قبر نيفزايند، چه رسد به سيمان و گچ و سنگ مرمر و ديگـر سـنگهاي   
  !قيمتي

ما به اين اوامر اعتنا نميكنند بلكه بر قبرهاي بزرگان دين از جهـت    اما امت
مخارج چقدر افراط و اسراف ميكنند و كذابان و جعاالن براي تخريب اسالم و 

راي تعمير قبور جعل كرده اند كه ما متن و سند آن كردن مردم روايتي ب  سرگرم
  :را مورد بررسي قرار خواهيم داد
از كتاب مزار روايت شده از عبداهللا البلـوي   26در كتاب وسائل الشيعه باب 

كه فرمود  ؛عامر واعظ اهل حجاز و او از امام صادق  از عماره بن زيد از ابي
DÜÇ@bíï@ŞàÇ@åß@‰ìjÓ@Š×@Ï@bç†çbÈm@ë@áØ@@b¸d: گفت ؛به علي  صرسول خدا 

ÜÇ@…ëa…@åi@æbàîÜ@æbÇcó@‰ìjÓ@‰a‹@åßë@L†Ô½a@oîi@õbäi×@Û‡@Þ†Ç@áÙ@@@@laìq@éÛ
ny@éiìã‡@åÇ@xŠë@âý⁄a@òvy@†Èi@òvy@´Èjó@m‰bí‹@åß@ÉuŠíØ@á×@ém†Ûë@âìî

@éßcC هر كس قبور شما را تعمير كند و مجاور آنها گـردد، گويـا   ! يعني اي علي
المقدس ياري داده و هر كه قبـور شـما را    د را در ساختن بيت سليمان بن داوو
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اسالم و وقتي كـه   ي  هزيارت نمايد ثوابش معادل است با هفتاد حج پس از حج
گردد مانند روزي كه مادرش او را زائيده از گناهانش پـاك   از زيارت شما بر مي

  !!.»شود مي

. تن و مضـمونش اين حديث هم سند و راويانش مورد انتقاد است و هم مـ 
راوي اول آن عبداهللا بن محمد البلوي اسـت كـه علمـاي رجـال او را ضـعيف      

انـد نبايـد بـه      اند و او را دروغگو و جعال و مورد طعن دانسته و گفتـه  شمرده 
او روايت كرده از عماره بن زيد كـه بـه تصـريح علمـاي     . حديث او اعتناء كرد

ن شخص نقـل شـده تمامـاً دروغ    ايرجال چنين مردي وجود نداشته و آنچه از 
، حتي از خود عبداهللا بن محمد البلوي كه از او روايت كرده پرسيدند ايـن  است

مردي بود از آسـمان آمـد ايـن حـديث را گفـت و بـه       : كيست؟ گفت» عماره«
روايت كرده از ابو عامر واعظ حجـازي  !! اين موجود فضايي!!. آسمان بازگشت

شما را به خدا مالحظـه كنيـد از بركـت    . است الحال و مهمل كه او نيز مجهول 
اين حديث كه تنها حديث تعمير قبور نيز هست و كذاب جعالي روايت كـرده  
از فردي ناموجود و او از فردي مجهول، ممالك شيعه پر شده از گنبد و بارگـاه  
و صحن و رواق و طالكاري و موقوفاتي كه در آمدهاي كالنش براي حفظ آنها 

بند وبـار شـده اسـت، بـا       اي مفتخور و بي  و دكاني براي عدهبايد صرف شود 
ي زندگي هسـتند و   هاند و فاقد مايحتاج اولي اينكه اكثر مردم به تكه ناني محتاج 

  .ترين كشورها هستند از بيچاره از نظر صنعت هم عقب افتاده و
و بنگريد كـه  !! اند  جاي تعجب از علمايي است كه ناقل اين حديث مفتضح

مسـلمين بعـدي گمـان كردنـد ايـن گنبـد و       . انـد   بالها بر سر اسالم آوردهچه 
مجهـول،  » ابوعـامر «.حساب نبوده و مـدركي دارد   بارگاهها با اين تشكيالت بي

اطـالع از   اين حديث را به دروغ بر امام صادق بسته است كه مردم عوام و بـي  
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ر زمـان امـام صـادق    كتاب خدا باور كنند، ولي دزد ناشي به كاهدان زده زيرا د
مخفي بود و هيچگونـه آثـاري نداشـت و     ؛قبر حضرت اميرالمؤمنين  ؛

جايش نيز معلوم نبود، در نتيجه ساختماني نداشت تا كسي آن را تعمير كند تـا  
تعمير كـردن چيـزي زمـاني متصـور     ! با حضرت سليمان در ثواب شريك شود

مضمون اين حـديث ايـن    و اما. ي وجود داشته باشدا هشود كه ساختمان كهن مي
است كه شايسته ي مردم است كه مجاور قبر امـام شـوند و از كسـب و كـار و     

كننـده   صنعت باز مانند تا محتاج به ممالك ديگر شده و در نتيجه فقط مصـرف 
از . انـد  هباشند، چنانكه شعراء و مداحان سالطين نيز اين خيانـت را تـرويج داد  

  : در آن آمده استجمله در ديوان حافظ غزلي است كه 
  1قبر امام هشتم و سلطان دين رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش

شاعر پنداشته كه دين، شاه و سلطان و دربار دارد كه هر كـس بـه دربـار او    
رفته و بر در آن بارگاه مجاور شده ثـواب يـاري سـليمان بـراي سـاختن بيـت       

_____________________________ 
 :ـ مطع اين غزل چنني است ١

 پيوسته در محايت لطف اله باش                 ای دل غالم شاه جهان باش و شاه باش                 
 :به شاعر جوابی داده ام كه برخی ابيات آن چنني است» حافظ شكن « در كتاب 

 شاعــر اگـر غـالم شـدی بـی پنــاه بـاش                     دور از ثـواب و مهــدم افغــان و آه باش
 =                     عزت سزای بنده بود هــر كـه خـواه باش               رو بنـدگــی حــق بنمـــا نی امري طـوس      

 شاه جهان كـه بـود? يكی از شهان طـوس                     شاعر غالم او ز زر و سيــم و جــاه باش= 
 الـه باش حافـظ غالم شـاه جهـان گشتــه از طمــع                     شـاه جهـان رهـا كــن و عبــد

 حافظ چو ديد شاه جهان شيعه مذهب است                    گفتـا غالم او شـو و زر گيـر و شـاه باش
 گاهی تو شـه پرستی و گاهـی هوی پرست                     بگذر از اين دو رويی و با عز و جاه باش

 مـردمـان بـی كس و مضطـر پناه باشخواهـی اگر بـه كشـور دل خسـروی كنـی                     بـر 
 قرب امـام را تـو مكـن بت چـو بت پرست                      دنبـال كـار بـاش نــه در بـارگــاه بـاش
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هيچ دليل شرعي كه شركت در در صورتي كه ، المقدس و ثواب هفتاد حج دارد 
  .المقدس ثواب يك حج را دارد وجود ندارد ساختن بيت 

باري اين حديث مجعول به كاري بيهوده ترغيب كرده و مردم را بر معاصي 

ي كه اگر به زيارت قبر فالن امام رفتـي تمـام گناهانـت از    ا هحمل نموده به گون
اگر گناه به !! مادر زاييده شديگناه از  بين رفته و مانند روزي خواهي شد كه بي

شود، پس چندان خطرناك نخواهد بود، هر جنايتي بكنيم  اين آساني ريخته مي 
با يك زيارت استخوان از بار گناه سبك ميشويم زيرا مذهب چنين است كه بـا  

ي از ا هشوند، و ديگر هـيچ تـرس و واهمـ    يك زيارت، گناهان ناديده گرفته مي 
د داشت، و جهنم مخصـوص كسـاني اسـت كـه مقبـره و      روز جزاء و كيفر نباي
  !! گنبد و بارگاه ندارند

جاي سوال است كه اگر تعمير قبر اين همه فايده داشت و مشروع بود چرا 
سيدالشهداء ويا فرزند خـودش  » حمزه«براي عمويش حضرت صرسول خدا 

هـم  ابراهيم و يا ساير شهداء ساختماني بنا نكرد، وحتي روي قبر او يـك آجـر   
اقتدا كرد يا به سنت شاهان و مردم  صنگذاشت، آيا بايد به سنت رسول خدا 

  فريب ؟ عوام 
  مساله احترام اموات و زيارت قبور

الزم است بدانيم توجه به اموات در امم گذشته نيز رايـج بـوده و حتـي در    
هنگام دفن ميت براي خود آداب و رسومي داشته اند، غـذاي الزم و چـراغ در   

گذاشتند و اقبال و ادبار و دعا و نفـرين امـوات را در حـق     اموات مي ي  هدخم
آمده » جان ناس«تاليف » تاريخ جامع اديان«كتاب در. پنداشتند زندگان مؤثر مي 

اند كه آسمان كشوري است مانند زمـين   كه بعضي از اقوام قديمي عقيده داشته 
تواننـد بـه    كنند و مـي    داراي اشجار و انهار، در آنجا ارواح مردگان زندگي مي

زمين آمده و در خواب به مالقات آدميان بيايند و چون به خواب كسـي آمدنـد   
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. بايد براي آنان خوراكي تهيه كرده و بر سر مزار او ببرند و آتـش روشـن كننـد   
كردند  ي ارواح اجداد احترامي در حد ستايش رعايت مي  هآريانهاي قديم دربار

ي از مذاهب چون مذهب برهمـا در هنـد و چـين و    و همچنين تورانيان و بعض
كردند و حتي همسر ميت را بـا   بودا به تشريفات بيشتري براي اموات عمل مي 

و بعضـي از  . سـوزاندند  زينت و تجمل همراه جنازه حمل و با او در آتش مـي  
زدند تا در آن عالم يار و   ملل گردن كنيزان و غالمان ميت را پس ازمرگ او مي

  .ندا هاقوام قديمي نسبت به مردگان خود در بيم و يا اميد بود!! او باشند مددكار
دين اسالم كه توحيد خالص است زماني ظاهر شـد كـه سرتاسـر عـالم در     
تاريكي جهل و اوهام غرق بود و از روز اول با اوهام مبارزه كرد و امر كرد كـه  

قدير و تاثير امـور  به غير خداي سبحان به هيچ موجودي متكي نباشيم زيرا در ت
 الحاجـات  غير خدا هيچ چيز و كسي مؤثر نيست، غير خـداي تعـالي را قاضـي   

اي جز علم و ا هالحوائج ندانيم و بدانيم هيچ وسيل و باب )آورد كننده حاجاتبر(
ايمان و عمل صالح موجب نجات نيست و به چيز ديگر متوسل نشـويم و جـز   

و از زيارت اموات منـع فرمـود   . نيمخالق جهان چيز ديگري را مؤثر حقيقي ندا
جز براي عبرت و پند آنهم براي مردان، و درباره زنان در همـه حـال رفـتن بـه     

 D@@‰ìjÔÛa@pa‰aë‹@a@åÈÛC: فرموده صزيارت را نهي نمود چنانكه رسول خدا 
و از تعميـر و  . يعني خدا زناني را كه به زيارت قبور مي روند لعنت كرده است

كبيـر و مناجـات    نهي كرده چنانكه آن حضرت در دعاي جوشنتزيين قبور نيز 
ي  هيعني اي كسي كه قبور را ماي »يا من في القبور عبرته«: كند  با خدا عرض مي
  .»عبرت قرار دادي

پرستي پـس از چنـد قـرن مسـلمين را      ولي متأسفانه به تدريج روح موهوم 
$ : آلوده شدند، چنانكه خدا فرموده فراگرفت و باز به شرك  tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ Νèδ çsYò2 r& 
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«!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ tβθ ä.Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪   ) يعنـي و اكثـر مـردم بـه خـدا ايمـان       ) سوره يوسـف
  .»آورند مگر اينكه در حال شرك باقي مي مانند نمي

— #sŒÎ)uρ tÏ.èŒ ª!$# çνy‰÷nuρ ôN̈: و همچنــين فرمــوده r'yϑ ô©$# Ü>θ è= è% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

ÍοtÅzFψ$$ Î/ ( #sŒÎ)uρ tÏ.èŒ z⎯ƒ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ #sŒÎ) öΝèδ tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ ∩⊆∈∪   ) نـــي يع)ســـوره الزمـــر
شود دلهاي كساني كه به آخـرت ايمـان نيـاورده    هنگامي كه خدا به تنهايي ذكر 

ماننـد ذكـر ارواح امـوات و    (اند منزجر مي شود و چون ذكر غير از خـدا شـود   
  .»شاد مي گردند)نبياء و غير آنارواح اولياء و ا

در . پس حفظ يكتاپرستي كه به غيرخدا اميدوار نبايد بود بسيار مشكل است
رفتند مگر اينكه اين زيارت آنها را به ياد  صدر اسالم مردم به زيارت قبور نمي 

رفت مورد  آخرت بياندازد حتي اگر كسي جز به اين هدف به زيارت قبري مي 
  .تمالمت قرار مي گرف

در آخرين ساعات عمر شريف خـود بـا تضـرع و نالـه از      صرسول خدا 
خـدايا قبـرم را بتـي     D@@†jÈŽí@bäqë@ðÓ@ÝÈ£@ü@áèÜÛaC: كرد  درگاه الهي تقاضا مي

ترسـيد   پرستي مردم آشنا بود و مـي  زيرا به روح مرده . قرار مده كه عبادت شود
 صس از وفات رسـول خـدا   سفانه پأمت. مبادا امتش منجر به اين كارها گردند

فريب و زينتهـا   طولي نكشيد كه دكانداران صدها قبه و بارگاه با تجمالت عوام 
كاريها بر گور مردگان برافراشتند و ثوابها براي رفتن نزد آنها تراشيدند و  و آينه 

در نتيجه موقوفات و نذورات بر آن بارگاهها به حدي رسيد كه متصديان امـور  
ند كه نزديك به يك چهارم تمام امالك ايـران وقـف بـر گـور     اوقاف ادعا ميكن
و با آنكه هر در آمدى از راه اين بدعتها به دست آيد غير شرعي . مردگان است

و حرام است با اين وجود در هر شهرستاني ميليونها تومان پول در هر ماه به نام 
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كه مقدار كمـي   گيرند  پذيره و اجاره بهاي موقوفات باطله از فقراء و ضعفاء مي
شـود و بـاقي    خواني مي   از آن صرف تعمير قبور و ساير بدعتها از قبيل روضه

آن به مصرف تجمالت متوليان و هيئتهـاي نظـار و امنـاء و مسـتأجران و افـراد      
روز مستضعفين و فقراء دچـار   رسد و در نتيجه روز به   ديگري از اين قبيل مي

و همچنـين درآمـدهايي كـه از    . شـوند  فشار و بدهي و گرفتاري بيشـتري مـي   
شود كه بعضي از ايـن قبـور    ها حاصل مي   هفروش قبرهاي مجاور امام و امامزاد

  .شود بيش از چند صد هزار بلكه ميليونها تومان معامله مي 
زاده از قبيـل فـرش و     چند سال يكبار نذور و هداياي هـر امـام و امـام    هر

رسـد و پـول    ديگر در مزايده به فروش مي لوستر و طال و پنكه و اشياء قيمتي 
البته مضاف بر اينكه اكثر نذرها پول نقد است كه ، رسد آن به مصارف باطله مي 

شـود و اكثـر بلكـه      ريخته و يا از طريق امالك موقوفه حاصل مـي  ها   به ضريح
تمام قبور امامزادگان داراي چنين درآمدهايي هستند مانند حضرت معصومه در 

هـا تومـان پـول نقـد از راه نـذور و درآمـد موقوفـات          اهيانـه ميليـون  قم كه م
نان و لوازم ضروري حياتي خـود    غيرشرعي درآمد دارد، در حالى كه اكثر ملت

شده و براي يك سوزن و يا يك پيچ  را ندارند و اكثر دهات از بي آبي مخروبه 
ن از حماقـت  آيا اي. و مهري يك دستگاه دست گدايي به خارج دراز شده است

خبـري  . پاياني بر گورها نثار و يا وقف شود نيست كه همه روزه اموال زياد بي 
به چاپ رسيده است كه حاج آقاي  17/2/1351مورخ  8642ي  هدر كيهان شمار

ي او چندي يپش به سه ميليارد تومان رسـيد،   هحسين ملك كه رقم اموال موقوف
ي امـوال خـود را كـه در     همانـد  ي بهمن سال گذشته چهارصد ميليون تومان باق

ي ملك به صورت سكه، تابلوي نقاشي، فرش، دسـتخط فرمـان شـاهان و     هموز
ايـن امـوال و   . شد وقف آسـتان قـدس رضـوي كـرد      اشياء عتيقه نگهداري مي

. شـود  امالك براي متوليان و مفتخوران و بيكاران صرف عياشي و بدمستي مـي  
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ي ايـن   هنتيجـ . و برخالف شـرع اسـت   اصال وقف و نذر برگور مردگان بدعت
وقفها اين شده كه بسياري از اين موقوفات كه به صورت زمين بائر درآيد كه با 

شود، يعني اگر كسي صدمتر زمين وقفي براي   هاي كالن معامله مي  وجه پذيره

خانه ساختن اجاره كند بايد مثال صد هزار تومان پذيره آنهم بـدون دريافـت و   
. ازد آنهم براي زمين استيجاري كه بايد همه ساله اجاره نيز بدهداخذ رسيد بپرد

آيا چنين كاري ظلم نيست؟ به نظر ما موقوفات ايران نه تنها باقيات الصـالحات  
نيست بلكه دقيقاً باقيات الطالحـات اسـت، خـدا شـاهد اسـت كـه بسـياري از        

ش نيست شود كه مورد رضاي خدا و رسول ها صرف اموري مي   هموقوفات مقبر
در حالى كه دهها حديث در حرمت و كراهت اين كارها وارد شده اسـت و بـه   

، چه رسد بـه وقـف   در آنهاخصوص در نهي از تعمير و تزيين قبور و اعتكاف 
اي كـاش مـردم بـه جـاي     . نمودن امالك بر آنها كه مسلماً گناهش بيشتر است 

كردنـد   را پرداخت مي كردند، قرض مديونين اينكه مال خود را نذر اين قبور مي
كردند نـه اينكـه باعـث     زن را داراي همسر مي  شوهر و مردان بي  و يا زنان بي 

روز  شوند تا مفت خوران و عياشان به عيش و نوش بيشتري بپردازند و روز به 
عـالوه بـر ايـن زيانهـاي ديگـري ماننـد شـرك و        . فساد در جامعه بيشتر گردد

  .ودخرافات نيز دامنگير جامعه مي ش
گذاشـتن  » ذكـري «اند شهيد اول در كتـاب   چنانكه مرحوم قلمداران فرموده 

را فاقد دليل شـرعي، و تـرك ايـن كـار را      صيك قطيفه بر مرقد مطهر پيامبر 
دانسـت   يح نمي نيز در مساجد بناي زيادي را صح ؛علي . اولي دانسته است

ÜÇ@Šß@éãcó@dÏ@òÜíì@ñ‰bäß@@ÞbÓë@bèß†èi@Šß@Z@ü@؛D@ïÜÇ@åÇ: خوانيم چنانكه مي 
†v½a@|İ@Éß@üg@ñ‰bä½a@ÉÏŠmC  روايت است كه او بـر منـاره    ؛يعني از علي
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بلند مسجدي گذشت، دستور داد تا آن را خـراب كننـد و فرمـود نبايـد منـاره      
  .1»مسجد بلندتر از بامش گردد

، مـردم را آگـاه   بايد به فقهاء و علماي زمان ما گفت چـرا ماننـد شـهيد اول   
مرمرها و طالكاريهاي قبور، اسراف   كاريها و سنگ نيد كه اين زينتها و آئينهك نمي

المنفعـه كـرد و     و حرام و اتالف مال است و بايد آنها را صـرف كارهـاي عـام   
 صاي روي قبر رسول خدا  اگر انداختن پارچه . دستگيري فقراء و ضعفاء كرد

زيـر گنبـدهاي زريـن     اتالف مال است آن چندين ميليـارد تومـان امـوال را در   
  كردن چه حكمي دارد؟ دفن

باري ساختن چنين كاخها و زينتها براي قبور و خواندن جمالت كفرآميز و 
كم رواج پيدا كرد تا اينكه  الناس به تملق و چاپلوسي اين قبور كم  واداشتن عوام

و !! شـود  ي شيعه شده كه انكار آن كفر شمرده مي  در زمان ما جزو عقائد الزمه
گر كسي نفس بكشد دكانداران خرافات ديني او را تكفير كرده و دالئل عقلـي  ا

زننـد و از همـين     اندازند و هزاران تهمت ديگر به او مـي   و نقلي او را دور مي
پرسـتها    جهت است كه مبارزه و جهاد با اين بدعتها و خرافات از جهاد با بـت 

  .شود مطرود جامعه مي تر و مشكلتر است و هر كس حق را اظهار كند  سخت 
  ٢ذکر يك خاطره و بيان يك نکته

 21، يكي از آخوندها بـا اشـاره بـه آيـه     1*زماني كه اينجانب در زندان بودم
چگونه بر قبر ائمه اهل بيت كه از اصحاب : به من گفت » الكهف« سوره مباركه

كهف مقامشان باالتر است بارگاه نسـازيم و قبورشـان را مرمـت و تجديـد بنـا      
گويد بر گور اصحاب كهف مسجد ساختند؟ گفـتم   كنيم در حالي كه قرآن مي ن

_____________________________ 
 .ةطول املنار ة, باب كراه505, ص 3وسائل الشيعه, ج  −١
شـدن ايـن  علل زنداين  خمفي نامند كه يكي از اسباب خشم مسؤولني حكومت نسبت به اينجانب و يكي از −1*

 .بوده است» ...خرافات وفور «ناچيز تأليف و چاپ چند كتاب از مجله چاپ و حترير اول كتاب 
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آمده و بنا به » يتنازعون« اگر قرآن را قبول داري بدان كه اوالً در آيه شريفه لفظ
ــوده   ــه فرم ــريم ك ــرآن ك ــتور صــريح ق  β: دس Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# 

ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$#   )    يعنـي اگـر در    )59سـوره النسـاء آيـه
آن را به خدا و رسولش برگردانيد ) براي حل آن اختالف(چيزي اختالف كرديد

  .اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد
بايد تفحص كنيم كه قول كدام يك از دو گروه متنازع موافـق تعـاليم الهـي    

  .يما هن مورد ديگران و همچنين اين جانب به تفصيل سخن گفتاست و در اي
 öΝßγ: ديگر اينكـه در ايـن آيـه گـروه اول كـه گفتنـد       š/§‘ ãΜ n= ôã r& óΟÎγ Î/    يعنـي

در نظر خود حق را ياد كردند و نـام مبـارك   ، خدايشان به حالشان آگاهتر است
ي تمسـك  خداوند را آوردند، اما گروه دوم در نظر خـود بـه هـيچ دليـل شـرع     

  .كردن نظر خويش اصرار كردند  نكردند و فقط مستبدانه بر عملي
دانستند، ولـي   نيز اين آيه را مي  ؛و علي  صگذشته از اين پيامبر اكرم 

چرا چيزي كه گفتي از آيه استنباط نكردند و مطابق ميل تـو عمـل نفرمودنـد و    
و مقبره و ضريح براى كسي ضريح و بارگاه نساختند و مردم را به ساختن گنبد 

امر نفرمودند، حتي برخي از بزرگان اسالم را مخفيانه به خاك سپردند تـا مبـادا   
قبرشان مزار شود، همچنين از تعمير و تزيين قبور نهي مي فرموده اند؟ آيا مقام 

شـهيد شـد از سـيد     صحضرت حمزه سـيد الشـهداء، كـه در ركـاب پيـامبر      
  !براي آن بزرگوار مزار نساخت؟ صنصرالدين تهراني كمتر بود كه پيامبر 

D@@@@@b°Š™ë@òjÓ@áèîÜÇ@æˆ‚näÛ: آمـده و نفرمـوده  » مسـجد «ثانياً در آيه لفـظ  
a‰aŒßëC !!   آيا اين همه مقبره و گنبد و بارگاه در ايران و عراق كه بر قبـر ائمـه و

حتي فرزندان و نوادگان آنان ساخته شده است و تعـدادي از آنهـا در مكانهـاي    
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العبور قرار دارد و مردم براي زيارتشان رنج سفر را به جـان    صعبدورافتاده و 
خرند،مسجد است يا مسجد چيز ديگري است؟ آيـا ضـريح و بارگـاه امـام      مي 

  در مشهد مسجد است؟ ؛رضا 
زاده عبـداهللا و    زاده داوود و امـام   زاده زيد در بـازار تهـران و امـام    آيا مقبره امام

مسجد است، در مسـجد كـه   ... زاده صالح و   لدين و امامزاده قاسم و سيد نصرا  امام
آيا كسي قبل از ورود به مسجد نياز به اجـازه دخـول دارد؟ و   ! ضريح وجود ندارد

  !بگويد؟ DîÜÇ@âýÛaÙ@@bí@NNNCآيا الزم است يك صفحه زيارتنامه بخواند و
ر خواندن در مسجد شاه بازار تهـران بـار سـف    آيا كسي از اصفهان براي نماز

آيا كسي از خوزستان فقط به قصد نماز خواندن در مسجد كبود تبريز ! بندد؟ مي
جاي بسي تعجب است كه بسياري ! كند؟ يا مسجد سلطانيه زنجان عزم سفر مي

از مردم براي زيـارت مراقـد ائمـه يـا اوالد و احفـاد ايشـان بـار سـفر بسـته و          
مراقـد ائمـه را برتـر از     كيلومترها طي مسافت ميكنند بر اين اساس و اعتقاد كه

  !دانند مسجد مي
ها را كه هيچ شهر و دهـاتي   هزاد شما مقبره ي ائمه و امام : سپس به او گفتم

هـا و    از آن خالي نيست تغيير داده و مطـابق احكـام اسـالم بسـازيد و ضـريح     
ها را برداريد و به جاي آنهـا مطـابق تعـاليم اسـالم مسـجد بنـا كنيـد،          هزيارتنام

ساده و خالي از زينـت باشـد و مـردم را از     صه طبق سنت رسول مسجدي ك
دعا خواندن غير خدا در مساجد نهي كنيد، بنده خودم قبـل از ديگـران در ايـن    

  !يدا هكنم كه باني اين مسجد شد مساجد نماز ميخوانم و براي شما هم دعا مي
  

  بررسي آداب زيارت

ا آدابـي كـه در كتـب دعـا و     قبل از آنكه زيارات را بررسي كنيم بايد ديد آي
ند مدرك صحيحي دارد يا خير؟ در كتب زيارات ا هغيره براي زيارات قبور نوشت

» بحـاراألنوار «شيخ عباس قمـي و  » الجنان مفاتيح«شيخ طوسي و » مصباح«مانند 
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ابن قولويه مطالب و جمالت » كامل الزياره«طاوس و كتاب  مجلسي و كتب ابن
خبران  ند كه از مجعوالت بي ا هشرع و تاريخ نوشت و دستوراتي بر خالف عقل و

از قول امـام صـادق    ؛مثال در آداب زيارت امام حسين . و يا مغرضين است

نوشته كه چون خواستي داخل حائر شوي از دري كه جانب مشرق است داخل 
شو، در صورتي كه در زمان امام صادق قبر امـام حسـين سـاختماني نداشـته و     

وجود نداشته است به اين دليل كه در همان كتب مفاتيح و  درب شرقي و غربي
هركس نظر كنـد بـه   «اند كه حضرتش فرمود  بحار باز از قول امام صادق نوشته 

در . »سوي قبر حسين و فرزندش در بياباني كه خويشي و دوستي نزد آن نيست
ضمن آن زمان چون قبر نشانه اي نداشته پيدا كردنش نيز مشـكل بـوده اسـت،    

پس چگونه ممكن است امام بـه  ، يرا در آن زمان بارگاهي وجود نداشته استز
راوي گفته باشد از فالن در مرقد وارد بشو، به اضافه بسيار قبيح است كه خـود  

ما را ببوسد و  1*ي آيد بايد عتبه  ما مي  امام بگويد هر كس به منزل ما و يا مرقد
خواند، آنهم بـه مرقـدي كـه اصـالً     به در و ديوار بوسه بزند و اجازه ي دخول ب

در نتيجــه معنــي نــدارد كــه امــام بفرمايــد دو صــفحه  . وجــود نداشــته اســت
آيـا  !! دخول بخوان و تا وقتي كه اذن و اجازه صادر نشده وارد مشـو )زهاجا(اذن

خواسـته بـه منـزل      است كه هر وقت مي ؛اين كارها از روش و سنت علي 
اين دقيقاً مانند كسي !!. خوانده است؟ ي برود دو صفحه اذن دخول م صپيامبر 

است كه براي ديدن شاهان بايد اجازه ي دخول بگيرد و چندين سـاعت پشـت   
در بسته منتظر بمانند و شكي نيست كه در اسـالم فقـط سـنت و روش رسـول     

  . االتباع است ، نه روش شاهان واجب  صخدا 
ام صادق فرمـود يكـي از   اند كه ام  در بحار و مفاتيح و ساير كتب شيعه نوشته

ي بارگاه است، و از ديگر آداب زيارت رفتن نزد ضريح  آداب زيارت بوسيدن عتبه
_____________________________ 

 .است» عتبات«و مجع آن » درگاه و آستانه«به معني  −*
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ها را قرنها پس  و بوسيدن آن و خود را به آن چسبانيدن است، در حالي كه ضريح 
شـود   معلوم مـي . ندا هساخت  از زمان ائمه عليهم السالم سالطين جور و وزراء خائن

. نـد ا هئمه چنين سخناني بر زبان نيـاورد مان آنان جعل شده و إال أاين روايات در ز
  .معلوم نيست هدفشان از جعل اين آداب آنهم به نام دين چه بوده است

رود بايد غسل كنـد و دم درب آن   همچنين نوشته اند هر كس به بارگاه مي 
پيدا كند سپس پاي راست خـود را جلـو بگـذارد و    ) نرمي(بايستد تا رقت قلب

و دستور ديگر اينكه جايز است پشت بـه  . گونه ي راستش را بر ضريح بگذارد
ë@üë@Þìyü@@@@ë@æbÈn½a@aë@bi@üg@ñìÓg@@éîÛ!!(قبله رو به قبر امام نماز بخواند

óØn’½a،  و بـه خـدمتكاران و حفـاظ     .)ناه ميبـريم پخدايا از اينهمه غلوها به تو
كند، و به كساني كه در آن بقعه هسـتند  بارگاه پول بدهد يعني يك گداخانه باز 

در صورتي كه رسول خدا !! شود  صدقه بدهد كه ثوابش دو برابر محسوب  مي 
 22و حال اينكه در كتاب وسائل باب . »قبر مرا قبله قرار مدهيد« : فرموده ص

هـر كـس وصـيت و يـا     « : اند  در احكام طواف آمده كه پيشوايان اسالم فرموده
و مسجد الحرام دارد آن را به دربان و حاجب كعبه و مسـجد   نذري براي كعبه
  .1»ا آنجا را تبديل دكان گدائي نكندالحرام ندهد ت

_____________________________ 
ام اگر كيس براي كعبه نذر كند چون كعبه حمتاج نيست بايد آن نذر را به حاجياين بدهد كه زاد و توشه آنان متـ −١

= در  22بـاب » وسائل الشيعه«در . اند اند و يا بودجه خود را گم كرده  شده و يا دزد برده و يا اصال فقري بوده 
هر كس وصيتی يا نـذري بـراي كعبـه «: اند احكام طواف چندين روايت آمده كه امام پنجم و ششم فرموده =

هر كس حمتاج است به نزد او آمده و نذرش را بـه  نمود بايد به مسجد احلرام رفته و زوار كعبه را صدا بزند كه
بنابراين می توان دريافت كه هر كس بـراي . او پرداخت كند و به دربان و ُحّجاب كعبه و  مسجد احلرام ندهد

مساجد معموره كه احتياج به تعمري ندارد نذر يا وصيت كند بايد به زائـرين و وارديـن حمتـاج بپـردازد نـه بـه 
اب و شايد حكمت اين باشد كه يک عده مفت خـور معطـل و بيكـار بـه عنـوان خـّدام و خدمتكاران و ُحجّ 

 .حّجاب به وجود نيايد
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بنابراين تمام آن آدابي كه در كتب دعا و زيارات داللت بر اذن دخـول دارد  
آدابي است كه به دروغ بر امام بسته انـد، زيـرا در زمـان ائمـه گنبـد و رواق و      

چـرا  . و هنوز از پول حرام سالطين اين چيزها ساخته نشده بـود بارگاهي نبوده 

طاووس اين آداب و احكام را كه خـدا نـازل ننمـوده بـه      مجلسي و قمي و ابن 
نقـل  » محمد بن علي شـيباني «دين اضافه كرده اند؟ خود اينها در كتابهايشان از 

به زيارت  260من و پدرم و عمويم شبانه و پنهاني در سال «: اند كه گفت كرده 
رفتيم و ديديم كه قبر ميان بيابان است و دورش چنـد   ؛مرقد حضرت امير 

كـه سـال وفـات امـام      260پس تا سال . »سنگ سياه گذاشته شده و بنائي ندارد
حسن عسكري عليه السالم آخرين امام ظاهر شيعه است مرقـد حضـرت علـي    

يان ابن طـاووس  بارگاه و گنبد و رواق و صحني نداشته است، حال از آقا ؛
و شيخ طوسي و مجلسي و قمي بايد پرسيد كه چرا ايـن روايـات را راجـع بـه     

  ايد؟  رواق و مرقد از قول ائمه آورده
در مفاتيح و بحار در زيارت مطلقه ي حضرت اميـر از ابـن طـاووس نقـل     
شده كه چون قبه ي حضرت را ديدي چنين بگو، و چون بـه دروازه ي نجـف   

بخوان و چون به در صحن رسيدي چنان بگو، و چـون بـه   رسيدي فالن دعا را 
ات  يا أمير المـؤمنين عبـدك يعنـي اي اميرالمـؤمنين بنـده      «: رواق رسيدي بگو

اي و نـه   اين دستورات در زمان امام كـه نـه صـحني بـوده و نـه دروازه     !! »آمده
گنبدي چه معنايي داشته است؟ معلوم نيست اين مطالب در چـه زمـان از قـول    

  آيا آقايان ابن طاووس و مجلسي و قمي و شهيد و شيخ. ن جعل شده استاماما
طوسي حق دارند به سليقه ي خود بـه ديـن اسـالم چيـزي بيفزاينـد كـه از آن       

 صحال به عنوان استحباب باشد يا غيراستحباب؟ مگـر رسـول خـدا    ، نيست
يعنـي   Dμg@Þýy@†àª@Þýy@@@μg@âaŠy@éßaŠyë@òßbîÔÛa@âìí@@îÔÛa@âìí@òßbC: نفرموده
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ديگر . حالل محمد تا روز قيامت حالل و حرامش نيز تا روز قيامت حرام است
يعنـي هـيچ كـس     D@éîèãë@êŠßc@lŠÛa@åß@åí†Ûa@b¸g@Låí†Ûa@¿@ðc‰@üC: اينكه فرمود

اين دين از جانب خداست و امر و نهـيش نيـز   ، حق راي دادن در دين را ندارد
، پـس كسـي حـق نـدارد آداب و     ) 18/40وسائل الشـيعه،  . (»در اختيار اوست

  .احكام دين را كم و زياد كند
. نـد ا هعت مشغول و مغرور كردمتاسفانه مردم را از سنت رسول دور و به بد

D@@@bß@òÇ†jÛaë@a@Þì‰@å@bß@òäÛa: فرمود ؛روايت شده كه علي » كافي«در 
ê†Èi@t†yc@C   يعني سنت و آداب ديني اسالم همان است كه رسـول خـدا بـدان 

  .1عمل كرده و بدعت چيزي است كه پس از رسول خدا پيدا شده است
جاي بسي تاسف است كه علماء و مقدسـين بـراي اظهـار ارادت بـه ائمـه      

اند كار درستي انجـام    عليهم السالم اين آداب را روايت كرده و به غلط پنداشته
ند اين ا هردند گمان كا هآيندگان نيز بر اساس حسن ظني كه به آنان داشت. ميدهند

كارها از گفتار خدا و رسول و جزو دين است، مـثال در زيـارت ائمـه ي بقيـع     
اند كه در آداب اجازه ي دخول به بارگاه ايشان چنين و چنان بگو، حـال   نوشته 

كدام : پرسيد اگر واقعا امام به راوي چنين سخني گفته بود بدون شك راوي مي 
داننـد در زمـان ائمـه     اه نداشته و همه مـي  بارگاه؟ اصال در آن زمان قبرها بارگ

بارگاهي موجود نبوده و مسـلماً اجـازه ي دخـول خوانـدن در بارگـاه و مرقـد       
و بايد دانست كه به نص دين اسـالم  ! است )آورخنده (ناموجود بسيار مضحك

بنابر اين اطالق اسم حرم نيز ، غير از مكه و مدينه هيچ حرم سومي وجود ندارد
دو از بدعتها و خرافاتي است كه شايسته ي هر انسـان مسـلماني    بر غير از اين

  .است از آن اجتناب و خودداري كند

_____________________________ 
 .23, حديث 266, ص )چاپ جديد(بحاراالنوار, ج دوم  −١
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ند كه چون به زيارت رسول خدا رفتي ا هباز در زيارت قبر رسول خدا نوشت
منبر او را ببوس و نزد ستون حنانه چنين و چنان كن و ستون را به چشم خـود  

ودان رسـيدي چنـين و چنـان بگـو، اينـان      بمال و چون به در جبرئيل و زير نـا 

پندارند كه رسول خدا تازه از دنيا رفته و در و پيكر و ناودان و منبر و ستون  مي
بوده است؟ گويـا اينـان تـاريخ را نيـز      صهمان است كه در زمان رسول خدا 

ند كه در و درگاه و ستون زمان رسـول  ا هند و حداقل ساعتي فكر نكردا هنخواند
هزار سال است كه از بين رفته و چندين بار خـراب و تجديـد بنـا     خدا بيش از

گويي نعوذ باهللا خدا دين خود را به دست اينان داده كه هر چـه بخواهنـد   . شده
  !!.به آن بيفزايند
ها و بيـان    ههاي متن و راويان زيارتنام هپردازيم به مضمون و جمل اكنون مي 

اسالم و قرآن هست يا خير؟ اگر موافق  ميكنيم كه آيا مضمون آنها موافق قوانين
انـد و ايـن    آن را جعـل كـرده   ) غگوياندروو (شود كذابين قرآن نبود معلوم مي 

  .ها است هخود بزرگترين دليل بر جعلي بودن آن زيارتنام
  آيات الهي و جمالت زيارات

پـردازيم و چـون    هـا مـي    هبراي پاسخ به اين سؤال ابتداء به مـتن زيارتنامـ  
ها بسيار طوالني خواهد شد ناچار به بعضـي از    هتمامي جمالت زيارتنامبررسي 

تواننـد در مـوارد ديگـر بـه      جمالت آنها اشاره مي كنيم و خوانندگان خود مي 
  .ها را با كتاب الهي مقايسه كنند  قرآن مراجعه نمايند و مطالب زيارتنامه

 Dbë@äÛa@ñ‰bí‹öŠ@òäí†½a@¿@†çb’½aCدر كتاب مزار بحار در باب  1مجلسي -1
D×†yc@wy@a‡g@@bäm‰bíŒi@évy@án‚îÜÏ@á: روايت كرده كه فرمود ؛از امام صادق 

w§a@âb·@åß@ÙÛ‡@æþC  يعني هر يك از شما كه عبادت حج را به جاي آورد بايد
_____________________________ 

پردازيم, زيرا مطالب وي در كتـب سـاير حمـدثني شـيعه نيـز موجـود  در اينجا بيشرت به منقوالت جمليس مي  −١
 .است
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حال . كننده حج است  در پايان مناسك حج به زيارت ما بيايد زيرا اين كار تمام
كـرد بـه زيـارت     يا امام كه حج مي  ص خود پيامبر جاي پرسش است كه اوالً

رفت؟ مگر حج امام و مأموم فرق دارد؟ و چرا ايـن شـرط كمـال     چه كسي مي
  حج را خداوند در قرآن بيان نفرموده است؟

امام اين قدر متكبر نيست كه زيارت خود را كمال حج معرفـي كنـد ،    :ثانياً
 y7: زيرا خدا فرمـوده  ù= Ï? â‘#¤$!$# äοtÅzFψ$# $ yγ è= yè øgwΥ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ìãƒ #vθ è= ãæ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 

#YŠ$ |¡sù  )  يعني اين خانه ي آخرت را براي كساني قرار مـي  ) 83سوره القصص آيـه  
 Ÿξ: و نيـز فرمـوده  . »دهيم كه در زمين دنبال برتري نيستند sù (#þθ ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ 

ÞΟn= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’ s+¨?$# ∩⊂⊄∪  ) يعني از خودتان تعريف نكنيد كه خدا به حال ) سوره الـنجم
  .»اهل تقوي داناتر است

اگر امام اين كالم را گفته باشد براي زمان حيـاتش فرمـوده كـه مـردم      :ثالثاً
ولـي  ، بروند و از علم او استفاده كنند و براي زيارت قبر خـود نفرمـوده اسـت   

  !!.اند رت قبر گرفته راويان به غلط آن را دليل بر زيا
آيا ممكن است همه ي ايـن زيـاراتي را كـه مملـو از تعريـف و تمجيـد و       

را به خود اختصاص داده است ائمه گفته » بحاراالنوار«مداحي است و سه جلد 
باشند تا اينكه مردم بيايند مقابل قبر ما اين همه از ما تعريف و تملق كنند تا مـا  

اي غلوآميز در محكمـه ي عـدل الهـي پـارتي     خشنود شويم و با همين گفتاره
  ايشان شده از ايشان طرفداري نماييم؟) واسطة(

ZD@@åß@نقل كـرده كـه فرمـود    صمجلسي در همان باب از رسول خدا  -2
@bnîß@ë@bîy@ïã‰a‹×òßbîÔÛa@âìí@bÈîÐ‘@éÛ@oäC    يعني هر كس مرا در حيـاتم و يـا در

از ايـن حـديث چنـين    . بـود مماتم زيارت كنـد روز قيامـت شـفيع او خـواهم     
شود كه انتخاب شفيع به اختيار زوار است، ولي خدا انتخاب شفيع  برداشت مي 
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را فقط حق خود دانسته و اين حق را از مخلوق سلب كرده و در مورد شفاعت 
 /x.uρ ⎯ÏiΒ 77: مالئكه فرمـوده  n= ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω ©Í_ øó è? öΝåκçJ yè≈ xx© $ º↔ø‹x© ω Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& 

tβ sŒù'tƒ ª!$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ #©yÌötƒ uρ ∩⊄∉∪   ) يعنـي چـه قـدر زيـاد فرشـته در       )سوره الـنجم
آسمان وجود دارد كه شفاعتشان سودي نمي بخشد مگر پس از آنكـه خداونـد   

 Ÿω: و نيز فرمـوده .»براي كسي كه بخواهد و راضي شود اجازه شفاعت بدهد uρ 

ßìxΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ÿ…çνy‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯yϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çμ s9  ) يعني هـيچ شـفاعتي   ) 23سوره سباء آيه
نزد پروردگار براي كسي سـودي نـدارد مگـر بـراي آن كـس كـه خـدا اجـازه         

   :و در اين زمينه شاعر چنين ميفرمايد. »شفاعتش را بدهد
 ش خشنوداهاگر خداي نباشد ز بند

  

 ي پيغمبران ندارد سود شفاعت همه 
  

نوشـته  » عـدل الهـي  «در اينجا مطلبي را از بخش هفتم كتـاب   مناسب است
هر چند نظر وي در چند مورد از موضوع شـفاعت از  ، مرتضي مطهري نقل كنم

سوره المائده صحيح نيست و به همـين سـبب نيـز ايشـان      35جمله درباره آيه 
 283صفحه(مانند ساير ديگر آخوندها آيه ي شريفه را تا انتهاء ذكر نكرده است 

ي  هولي به هر حال برخي از مطالـب ايشـان دربـار   ) چاپ دهم كتاب عدل الهي
نوع نادرست شفاعت كه به داليل عقلـي و  : مي گويد، شفاعت قابل توجه است

نقلي مردود شناخته شده است اين است كه گناهكار بتواند وسيله اي برانگيـزد  
كه در پـارتي  درست همانطوري ، و توسط او از نفوذ حكم الهي جلوگيري كند
بسياري از عـوام مـردم شـفاعت    . بازيهاي اجتماعات منحط بشري  وجود دارد
 صباور دارند كه پيغمبر اكـرم  . انبياء و ائمه عليهم السالم را چنين مي پندارند

و فاطمه ي زهراء عليها السالم و ائمه اطهار خصوصاً امام  ؛و امير المومنين 
اراده ي ، گاه خدا اعمال نفوذ مي كنندمتنفذهايي هستند كه در دست ؛حسين 
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اعـراب دوران جاهليـت نيـز    . خدا را تغيير مي دهند و قانون را نقض مي كننـد 
آنـان  ، ند همـين تصـور را داشـتند   درباره بتهايي كه شريك خداوند قرار مي داد

گفتند كه آفرينش منحصراً در دست خداست و كسي با او در اين كار شريك مي
شـرك اعـراب جاهليـت    ، ه ي جهان بتها با او شراكت دارندنيست ولي در ادار

  .بود» الهيت رب«نبود بلكه شرك در » ربوبيت خالق«شرك در 
ميدانيم كه در ميان افراد بشر گاهي كسي موسسه اي به وجود مي آورد ولي 

ي آن را به ديگري واگذار مي كند يـا در اداره ي آن موسسـه خـودش بـا      هادار
درست مثل عقيـده ي مشـركين   ، رك دست به كار مي شودديگران به طور مشت

قرآن كريم به سختي با آنـان مبـارزه كـرد و    . درباره ي خدا و جهان اداره ي آن
مرتب اعالم نمود كه براي خدا شريكي وجـود نـدارد نـه در الوهيـت و نـه در      

، ي آن هاو به تنهايي هم پديد آورنده ي جهان است و هم تـدبير كننـد  ، ربوبيت
  .و پادشاهي جهان اختصاص به او دارد و او رب العالمين است ملك

مشركين كه مي پنداشتند ربوبيت جهان بين خدا و غيـر خـدا تقسـيم شـده     
، جلب رضا و خشـنودي اهللا باشـند  است بر خود الزم نمي دانستند كه در صدد 

، گفتند مي توان با قرابتها و پرستش هايي كه در برابر بت ها انجام مـي دهـيم  مي
هـر  ، هاي ديگر را به دست آوريم و نظر موافق آنها را جلب كنيم »رب«رضايت 

اگر رضايت اينها را كسب كنيم آنها خودشان بـه  ، چند مخالف رضاي اهللا باشد
  . نحوي مشكل را در نزد اهللا حل مي كنند

اگر در ميان مسلمانان هم كسـي چنـين معتقـد شـود كـه در كنـار دسـتگاه        
لطنت ديگري هم وجود دارد و در مقابل آن دست به كـار  س، سلطنت پروردگار

و اگر كسي گمان كند كه تحصـيل رضـا و   . است چيزي جز شرك نخواهد بود
خشنودي خداي متعال راهي دارد و تحصيل رضا و خشنودي مثال امام حسـين  

راهي ديگر دارد و هر يك از اين دو جداگانه ممكن است سعادت انسـان   ؛
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در اين پندار غلـط چنـين گفتـه    . گمراهي بزرگي شده است را تامين كند دچار
بـا چيزهـايي    ؛شود كه خدا با چيزهايي راضي مي شـود و امـام حسـين    مي

، راسـتي ، زكات، جهاد، حج، روزه، خدا با انجام دادن واجبات مانند نماز، ديگر

نيكي كردن به پدر و مـادر و امثـال اينهـا و بـا تـرك      ، خدمت به خلق، درستي
ولي امـام  ، شرابخواري و زنا راضي مي گردد، غيبت، ظلم، از قبيل دروغ گناهان
كاري به اينها ندارد بلكه رضاي او در ايـن اسـت كـه مـثال بـراي       ؛حسين 

حساب ! گريه كند و يا الاقل خود را به گريه بزند ؛فرزند جوانش علي اكبر 
گرفتـه   ل اين تقسـيم چنـين نتيجـه   به دنبا. امام حسين از حساب خدا جداست

زيرا بايد كارهاي زيـادي را انجـام   ، شود كه تحصيل رضاي خدا دشوار استمي
فقط ، آسان است ؛ولي تحصيل خشنودي امام حسين ، داد تا او راضي گردد

حاصل گردد او  ؛و زماني كه خشنودي امام حسين . گريه كردن وسينه زدن
حساب نمـاز و  . ددر دستگاه خدا نفوذ دارد و با شفاعت كارها را رديف مي كن

روزه و حج و جهاد و انفاق في سبيل اهللا كه انجام داده ايم همه تصفيه ميشد و 
  ! گناهان هر چه باشد با يك فوت از بين مي رود

چنين تصوري از شفاعت نه تنها باطـل و نادرسـت اسـت بلكـه شـرك در      
نيـز كـه بزرگتـرين     ؛ربوبيت به شمار آمده و به ساحت پاك امـام حسـين   

همچنانكه پدر بزرگـوارش  . ارش عبوديت و بندگي خداست اهانت ميشودافتخ
از نسبتهاي غلو كننـدگان سـخت خشـمگين مـي شـد و بـه خـداي متعـال از         

كشته نشد براي اينكه ـ العياذ باهللا ـ    ؛امام حسين . هاي آنان پناه مي برد هگفت
بـه وجـود    صدستگاهي در مقابل دستگاه خدا يا شريعت جدش رسول خـدا  

شهادت او براي ايـن نبـوده كـه برنامـه     . ورد كه راه فراري از قانون خدا باشدآ
بـرعكس وي بـراي اقامـه نمـاز و     ، عملي اسالم و قانون قرآن را ضعيف سـازد 

  .چشم پوشيده و به شهادت تن داد زكات و ساير مقررات اسالم از زندگي
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جـز بـر    آيا اين زيارتنامه هـاي موجـود  ! خواننده ي عزيز كمي انصاف بده
ي كه روضه خوان و يـا  ا هاساس همين تصور ساخته شده اند؟ و آيا تاكنون ديد

مداحي بر منبر سخني مغاير با اين تصور باطل بر زبان آورد و يا با آن مخالفت 
  و مبارزه كند و آن را خالف شرع بشمارد؟ 

در قسمت ديگري از همين بخش كتابش به نقل از » عدل الهي«باري مولف 
را  صقسمتي از خطبه ي پيـامبر  » شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد«وم جلد د

D@†yc@´i@ë@a@´i@îÛ@éãg@bäÛa@bèíc@:ذكر مي كند كه در اواخر عمر خود فرمود
@@@@@üë@ÊČ†Žß@ŞåflîčÇČ†í@ü@üc@L@ÝàÈÛa@üg@aŠ‘@éäÇ@ÒŠ–í@ëc@a@éi@éîmûí@Šßc@üë@kã

rÈi@ðˆÛaë@LåànŽß@Ş́ Čäàní@@@@@@LŽoíì@Žoî–Ç@ìÛë@Lò»‰@Éß@ÝàÇ@üg@ïväí@ü@Õ§bi
_oÌÜi@Ýç@áèÜÛa@C     يعني اي مردم بين خدا و هـيچ كـس رابطـه ي خويشـاوندي

وجود ندارد و هيچ رابطه ي ديگري هم كه موجب جلب منفعت يا دفـع ضـرر   
هيچ ، اينها را بدانيد تا هيچ كس ادعاي گزافي نكند، شود وجود ندارد جز عمل

قسم به خدايي كه مرا به راستي بـر انگيخـت   . ي خام در دل نپروراندكس آرزو
مـن  . هيچ چيزي جز عمل همراه با رحمت خدا سـبب رسـتگاري نمـي گـردد    

خدايا آيا آنچـه بـر   : آنگاه فرمود. خودم هم اگر گناه مي كردم سقوط كرده بودم
   من واجب بود بيانش كردم؟

  ندگان گرامي ميرسانم؛ اكنون چند مطلب هست كه آن را به عرض خوان
اوالً اگر به صرف زيارت كسي مستحق شفاعت شـود بايـد تمـام اصـحاب     

كه آن حضرت را زيارت كردند و همچنين تمام فسـاق و فجـاري    صرسول 
ند همه وارد بهشت و مشمول شفاعت گردنـد و ديگـر   ا هكه به زيارت قبرها رفت

  !!.قانون قرآن و عقاب و حساب لغو گردد
شفاعت آن چنان كه عوام آيات قرآن به افراد انسان حتي انبياء اجازه ثانياً در 
ي چنين صراحتي ندارد، بلكه حتـي نسـبت   ا هكنند داده نشده و هيچ آي خيال مي
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$ : به مـؤمنين شـفاعت را در قيامـت نفـي نمـوده و فرمـوده       yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ 

(#θ à)ÏΡr& $ £ϑ ÏΒ Νä3≈ oΨ ø% y— u‘ ⎯ÏiΒ È≅ ö7s% β r& u’ ÎAù'tƒ ×Πöθ tƒ ω ÓìøŠt/ ÏμŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©#äz Ÿω uρ ×π yè≈ xx©  ) ســــــوره

ايم انفـاق كنيـد قبـل از     يعني اي مؤمنين از آنچه روزي شما كرده  )254البقره آيه 
آنكه روزي فرا رسد كه در آن نه داد و ستد و نه دوستي و نه شـفاعتي دادرس  

  .انسان باشد
شـفاعت را منحصـر بـه خـدا نمـوده چنانكـه       ثالثاً بعضـي از آيـات قـرآن    

$ : فرمايـــد مـــي tΒ Νä3s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹Ïx© 4 Ÿξ sùr& tβρ ã©.x‹tFs? ∩⊆∪  ) ــوره سـ
شـويد كـه جـز خـدا سرپرسـت و شـفيع ديگـري         يعني آيا يادآور نمي )السجده

≅:نداريد؟ و فرموده è% °! èπ yè≈ x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd   )  يعنـي بگـو كـه     ) 44آيـه   سـوره الزمـر
  .تمامي شفاعت از آن خداست

رابعاً اگر از بعضي آيات قرآن چنين برداشت مي شود كه مالئكـه شـفاعت   
مي كنند بايد دانست كه اين شفاعت بعـد از اجـازه خداونـد بـوده اسـت و در      

توان انبياء و اولياء را بر مالئكه در كارهايي كه انجام  ضمن بايد دانست كه نمي 
كننـد    دهند قياس گرفت، مثال طبق قرآن مالئكه افراد انسان را قبض روح ميمي

. توان گفت انبياء و اولياء نيز چنين كاري را انجام مي دهند در صورتي كه نمي 
عالوه بر اين شفاعت مالئكه و انبياء و اوليـاء همـان رحمـت إلهـي اسـت كـه       

زيرا فقط خـدا  . شود ابالغ مي  له توسط مالئكه و شايد انبياء و اولياء به مشفوع 
آيات قـرآن نيـز   . به حال بندگان آگاه بوده و از رفتار و كردار ايشان مطلع است

  . اين مطلب را به صراحت تمام بيان مي دارد
@D@mc@åßó: فرمود صمجلسي در همان باب روايت كرده كه رسول خدا  -3

@ë@buby@òØß ßë@òßbîÔÛa@âìí@émìÐu@òäí†½a@¿@ïã‰Œí@ÇbÐ‘@éÛ@ojuë@aŠöa‹@ïãõbu@å
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@ojuë@åßë òä¦a@éÛ@ojuë@ÇbÐ‘@éÛC     يعني هر كس براي حج بـه مكـه بـرود و
و هر كـس مـرا   ! مرا در مدينه زيارت نكند من روز قيامت به اوجفا خواهم كرد

زيارت كند، شفاعتم براي او واجب ميگردد و هر كس شفاعتم براي او واجـب  
ببينيد اين راوي دروغگو چگونه به پيـامبر  . ميشود گردد، بهشت براي او واجب

زده كه رسول خدا فرموده هر كس به زيارت من نيايـد مـن بـه او جفـا      تهمت 
مگر رسول خدا جفاكار و با هر كـس او را زيـارت نكنـد دشـمن     . خواهم كرد

كنم هيچ عقلي اين سخن را بپذيرد و سخن خـدا را كـه    من گمان نمي ! است؟
Zπفرموده رسولم  tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪   ) اضافه بـر  . است را رد كند )سوره االنبياء

گويد هر كس كه رسول خدا برايش شفاعت كند بهشت براي او واجب  اين مي
پـذيرد و او را بـه بهشـت     شفاعت رسول خـود را مـي  ، ميشود يعني خدا ناچار

 ô⎯yϑ: ود فرمودهدرحالي كه خدا مطيع رسول نيست بلكه به رسول خ! برد مي sùr& 

¨,ym Ïμ ø‹n= tã èπ yϑ Î= x. É>#x‹yè ø9$# |MΡr'sùr& ä‹É)Ζè? ⎯tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇®∪   )يعني آيا كسـي  ) سوره الزمر
دهي؟ مفهوم آيه   كه فرمان عذاب بر او محقق شد مي تواني او را از آتش نجات

د نمي تواند كسي را كه به آتـش جهـنم خواهـ    صچنين است كه رسول خدا 
  پس اين حديث با قرآن موافقت ندارد و باعث گستاخي، افتاد او را نجات دهد

  .مردم خرافاتي و غرور آنان مي شود
D@@åß: فرمـوده  صمجلسي در همان باب روايت كرده كه رسول خـدا   -4

@¿@pbß lb§a@éÛ@ŠÈí@@´ßŠ§a@C  يعني هر كس در مكه و يا در مدينه بميـرد
ـ       اين ر» محاسبه نميشود ي كـه خـدا   ا هوايـت نيـز مخـالف قـرآن اسـت بـه گون

= £⎯n: ميفرمايــــد t↔ó¡oΨ n= sù š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟÎγ ø‹s9Î)  ∅ n= t↔ó¡oΨ s9uρ t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# ∩∉∪   ) ســــوره

يعني كساني را كه برايشان رسول فرستاده شده حتما مـورد سـؤال قـرار    )االعراف
  .نماييم مي  دهيم و حتما از پيغمبران سؤال و بازخواست مي 
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آيا خود رسول خدا كه در مدينه فوت شده مورد سوال و بازخواسـت قـرار   
شـوند   فرمايد كه حتي پيامبران مورد سؤال واقع مـي  مي گردد يا خير؟ قرآن مي 

به نظر ما مقصود دروغ گويـان ايـن بـوده كـه بـا جعـل       ! تا چه رسد به ديگران

  .روايات قرآن را از بين مردم دور كنند
D@@lbjznaباب نوزدهم موسـوم بـه بـاب    ، 10جلد ، لسي در وسائلمج -5

éi@ČŠß@å½@ŠÈ½bi@ÞëŒäÛa@C در مكاني بين مكه و  صروايت كرده كه رسول خدا
سپس خوابش برد تـا اينكـه آفتـاب    ، مدينه با يكي از همسرانش همخوابي كرد
از ايـن روايـت برداشـت كـرده كـه      . طلوع كرد و نماز آن حضـرت قضـا شـد   

بايـد  . ب است براي هر كس كه به حج ميرود در آنجا منزل كند و بخوابدمستح
پس از همخوابي خوابش بـرده و نمـازش قضـا شـده و      صگفت رسول خدا 

از مكاني كه در آنجا نمازش قضا شده متنفر است پـس نبايـد    صقطعاً پيامبر 
نكـه  و ديگـر اي . 1كسي در آنجا بخوابد بلكه بايد به سرعت از آن منطقه بگـذرد 

خواهند در آنجا با همسرانشان همخوابي كنند براي چـه بايـد    حاجياني كه نمي
آنجا بخوابند؟ آيا اين حديث استهزاء به دين نيست؟ جالـب تـر اينكـه وسـائل     

از امام رضا عليه السالم روايت كـرده كـه    291الشيعه در باب بيستم صفحه ي 
مخـوابي نكـرد   هر كـس از منزلگـاه معـرس گذشـت و ه    «: آن حضرت فرمود

الزم است بدانيم كه خداوند همخوابي را به اختيـار  !!!. »برگردد و همخوابي كند
 öΝä.äτ: مــؤمنين گذاشــته و فرمــوده !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 (#θ è?ù'sù öΝä3rO öym 4’ ¯Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï©  ) ســوره

_____________________________ 
» و  املصـنف 207, ص 3ج» وسـائل الشـيعه«ام, در  نيـز آورده » جامع املنقول يف سنن الرسـول«ر چنانكه د −١

قومـوا «: اي بـه ايـن مضـمون فرمودنـد  مجلـه قضـا شـد صچون نامز پيامرب اكرم آمده است كه  587, ص1ج
اما در ايـن . يزيداز مكانی كه در آن دچار غفلت شده ايد برخ»  فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة

 !!اگر از چنني مكاين گذشتيد و نخوابيديد دوباره به آن باز گرديد ىروايت آمده كه حت
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يعني همسرانتان كشتزارهاي شمايند، هرگونـه كـه ميخواهيـد بـر     )  223البقره آيـه  

  .شتزارهاي خود وارد شويدك
كننـد معـارف    خدا كند دشمنان اسالم اين مطالب را نخوانند وگرنه ادعا مي

  !اسالم چيزي جز اينها نيست
به امـام حسـين    صمجلسي در همان باب روايت كرده كه رسول خدا  -6
، يعني هر كس مـرا  Dbic@‰a‹@ëc@ïã‰a‹@åßÚ@bc@ëcÚ@‰a‹@ëcÚ@@NNNaC: فرمود ؛

يا برادرت و يا تو را زيارت كند شفاعت حق اوست و من كه رسول  ،يا پدرت
 ؛در اين حديث گويا امام حسين ! كنم خدايم او را از گناهانش خالص مي 

از كودكي منتظر مقدم زائران و چگونگي اجر آنان بوده و گويا رسول خدا غفار 
در حـالي  . الذنوب و يا شفاعت به دست او و خانواده ي او و زائرين او اسـت 

 β: فرموده صكه خدا در قرآن به پيامبر  Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫Ïè ö7y™ Zο§sΔ ⎯n= sù tÏøó tƒ ª!$# 

öΝçλm;   )  يعني اگر هفتاد بار برايشان طلب آمرزش كني باز هـم   ) 80سوره التوبه آيـه
  .زيرا خدا مطيع رسول و غيررسول نيست. خدا هرگز ايشان را نميĤمرزد

D@@‰a‹@åß: فرمـود  صي درهمان باب روايت كرده كه رسول خدا مجلس -7
ÜÇ@éß†Ó@ojq@éÈîÔi@¿@å§aó@âa†Óþa@éîÏ@ČÞŒm@âìí@ÂaŠ–ÛaC      يعنـي هـر كـس امـام

حسن را در بقيع زيارت كند، روزي كه قدمها در آن خواهد لغزيد، قـدم او بـر   
ش او آيا هر كس هر گناهي كرده به صرف زيارت لغز. صراط ثابت خواهد بود

ي اسـت كـه قـوانين خـدا را نقـض      ا هشود؟ آيا اين زيـارت رشـو   بخشيده مي 
كند؟ چرا اين ثواب فقط براي زيارت زمان ممات و قبـر امـام اسـت؟ چـرا      مي

  ي نداشته است؟ا هبراي زائر او در زمان حيات آن امام همام چنين بهر
 :روايت كرده كه فرمودنـد  ؛مجلسي در همان باب از حضرت جواد  -8

شكي نسيت . »هر كس متعمداً رسول خدا را زيارت كند پاداشش بهشت است«
كه تمام اصحاب آن حضرت به زيارتش نائل شـدند و در نتيجـه اهـل بهشـت     

گوييـد؟ مگـر اينكـه     بد مي  صخواهند بود، پس چرا شما به اصحاب رسول 



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
 

١٠٧

 

107

و ، صست نه زائـر خـود رسـول خـدا     كسي بگويد اين ثوابها براي زائر قبر ا
 ¨β: ينجاست كه بايد گفتا Î) #x‹≈ yδ í™ó©ý s9 Ò>$ yfãã ∩∈∪   ) سوره ص.(  

D@@åß: روايت كرده كه فرمـود  ؛مجلسي در همان باب از امام صادق  -9
žpŠÐË@ïã‰a‹@@ë@éiìã‡@éÛ @@aÔÏ@o¹@Cمـرا زيـارت كنـد گناهـانش      يعني هر كس

رت مـردم از خـودش   آيا امام اين قدر زيا. مي شود و فقير نخواهد مردآمرزيده 
را دوست دارد كه فرموده تمام گناهان زائرش كيفر ندارد و هـر كسـي كـه بـه     

گويند براي   علماي اقتصاد مي. خدمت او رسيده در حال مرگ غني خواهد بود
ايجاد رفاه بايد از قـوانين صـحيح اقتصـادي پيـروي كـرد ولـي راويـان چنـين         

حـال  !! د به زيارت قبور پرداخـت نيازي باي احاديث دروغي مي گويند براي بي 
  كدام صحيح است؟ قضاوت با خواننده است؟

به نظر ما دشمنان اسالم با اين روايات دين اسالم را موهون ساخته و مـردم  
زيرا زيارت قبر موجب آمرزش جنايات ، ندا هرا بر انجام گناهان با جرات ساخت

  .و گناهان ميشود
D@ŠÐÈu@‰a‹@åß: فرمود ؛كري در همين باب روايتي آمده كه حضرت عس

áÔ@éj–í@ë@éäîÇ@Ù’í@@êbicëC  يعني هركس حضرت جعفر و پدرش را زيارت
بايـد پرسـيد چـرا مردمـي كـه      . شود گيرد و مريض نيز نمي كند چشم درد نمي

چشـم درد   ؛شـدند و خـود علـي     ديدند، مريض مي را مي صرسول خدا 
بودند پس  صاز اصحاب پيامبر  گرفت و تعدادي از مهاجرين في سبيل اهللا كه

از وصول به مدينه بيمار شدند و تب كردند؟ با وجود چنـين روايـاتي چگونـه    
شود و زائر خـود پيـامبر آن هـم در حيـاتش      ي پيامبر مريض نمي هزائر قبر نواد

و ، اينها تماماً مخالف كتاب خدا ومخالف عقـل سـليم اسـت   ! مريض مي شود؟
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تو خود حديث مفصـل بخـوان از   . ين قبيل استروايات اين باب همه اش از ا
  ).مختصر(اين مجمل

  
  

  صارت رسول خدا يباب دوم از ابواب ز
مجلسي در اين باب رواياتي آورده كه مردم بايد به نـزد سـتون توبـه و     -1

بروند و آنها را ببوسند و چشم خود را بـه   صستون حنانه و منبر رسول خدا 
ن را كه باالي سر باب جبرئيـل بـوده زيـارت    آن بكشند و مقام جبرئيل و ناودا

هنـوز موجـود    صجاي پرسش است كه آيا آن ستونها و منبر رسـول  . نمايند
ند كه صدها سال قبل مسجد و ا هدانست است؟ آيا مجلسي و يا راويان ديگر نمي 

  !منبر و ستونها از بين رفته است؟
ر آنجا يعني در مجلسي در اين باب دعاهايي را ذكر نموده كه هر كس د -2

در مقابل حق تعالي بايد بايستد و از رسـول   صي رسول خدا  همسجد و مقبر
خدا تملق و تعريف كند و مقامهاي رسول را نعوذ باهللا به خدا گوشزد نمايـد و  

D@@ãg@áèÜÛaÙ@@oÜÓZ  öθ: در آخر به خدا بگويد s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$ y_ 

(#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù ©!$# txøó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰ỳ uθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∉⊆∪  @oîmc@ïãgë
@ïiìã‡@åß@bjöbm@aŠÐÌnß@Ùîjã@NNN@@a اگر آنان كه : اي يعني خدايا تو خود فرموده

خواستند و رسول  و از خدا آمرزش  ص به خود ستم كردند نزدت آمده پيامبر
يافتند همانا من   پذير و رحيم مي  ان طلب مغفرت كرد خدا را توبهنيز براي ايش

  .»الخ... ام  خواه و تائب از گناهانم به نزد پيامبرت آمده آمرزش
آيا اين آيه داللت دارد كه هر گناهكاري بايد براي آمـرزش گناهـانش نـزد    

ز گناهان م و اا هگويد من نزد پيامبر آمد  رسول خدا برود كه خواننده در آخر مي
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روند و گناهان خود را   كنم چنانكه مسيحيان نزد كشيش مي استغفار و توبه مي 
كنند؟ آيا اين بازي كردن با قرآن و تحريف معنوي  اظهار كرده و از آن توبه مي 

آن نيست؟ كجاي آيه فرموده كه هر كس گناه كرد براي آمرزش نـزد رسـول او   

ده هيچ نسبتي به اين موضوع ندارد بلكـه  اي كه در اين دعا ذكر ش  برود؟ و آيه
از خيانتهاي سازنده دعا بوده است براي اينكه اين آيه به سـبب منـافقيني نـازل    

 öθ: خداوند ميفرمايـد ، شد كه با يهود اختالف داشتند s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡àΡr& 

x8ρâ™!$y_ (#ρãxøótGó™$$sù ©!$# txøótGó™$#uρ  ÞΟßγs9 ãΑθß™§9$# (#ρß‰ỳ uθs9 ©!$# $\/#§θs? $VϑŠÏm§‘  ∩∉⊆∪ Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω 
šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4©®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù tyfx© óΟßγoΨ÷t/  §ΝèO  Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& %[ t̀ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% 

(#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ ∩∉∈∪   )خود ستم كردند نزد تو آمده يعني اگر آنان كه به  )سوره النساء
خواست خداونـد   خواستند و پيامبر نيز برايشان آمرزش مي و از خدا آمرزش مي

به پروردگارت كه  به هيچ وجه چنين نيست، قسم. يافتندپذير و رحيم مي را توبه 
Ĥورند مگر زماني كه تو را در اختالفات ميـان خـود قاضـي قـرار     آنان ايمان نمي

  .ز از قضاوت تو دلتنگ نبوده و كامال تسليم باشنددهند و در دلشان ني
مـن  ، بيا براي قضاوت بـه نـزد محمـد بـرويم    : سپس يهودي به منافق گفت

. من قضاوت محمـد را قبـول نـدارم   : ولي منافق گفت، پذيرم قضاوت او را مي 
اگر چند آيه قبل از اين آيـه شـريفه را مـورد مطالعـه قـرار دهـيم مييـابيم كـه         

’ ? öΝs9r& ts: ميفرمايـــد n< Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨ tΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé&  y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ 

y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌãƒ βr& (#þθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s%uρ (#ÿρâÉΔé& βr& (#ρãàõ3tƒ ⎯ÏμÎ/ ß‰ƒÌãƒuρ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ̄=ÅÒãƒ 

Kξ≈n=|Ê #Y‰‹Ïèt/  ∩∉⊃∪  #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm;  (#öθs9$yès? 4’n<Î) !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’n<Î)uρ ÉΑθß™§9$# |M÷ƒr&u‘ t⎦⎫É)Ï≈uΖßϑø9$# tβρ‘‰ÝÁtƒ 

šΖtã #YŠρß‰ß¹ ∩∉⊇∪  )كسـاني كـه بـه زعـم خودشـان       يعني آيا ديدي آن )سوره النساء
يم حال آنان ا هگفتند ما به تو و به آنچه بر تو و قبل از تو نازل شده  ايمان آورد
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خواهند محاكمه خود را نزد طاغوت ببرند در حالي كه آنـان   چنين است كه مي 
به گمراهي عميقي  خواهد ايشان را مامورند به طاغوت كافر شوند و شيطان مي 

وارد سازد و چون به ايشان گفته مي شود به سوي آنچه خدا نازل نمـوده و بـه   
بينـي كـه منافقـان آنهـا را از آمـدن بـه سـوي تـو          سوي رسول روي كنيد مـي  

 Ÿξ: سـپس فرمـود  . دارنـد  بازمي sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© 

óΟßγ oΨ ÷ t/  ورند مگر زماني كه تـو را بـين    قسمĤبه پروردگارت كه اينان ايمان نمي
كردند حاضر به  زيرا اينان كه ادعاي اسالم مي. »اختالفات خود قاضي قرار دهند

پذيرش قضاوت كعب بن اشرف يهودي بودند، اما بـه قضـاوت پيـامبر گرامـي     
شـرع را   اين به معناي آن بود كـه قـوانين و احكـام   !! راضي نبودند ص اسالم

نعـوذ   ـرا  صو يا رسول اهللا ! دانند قبول ندارند و آن را درست و عادالنه نمي
ايمـاني آنـان و     شناسند و اين خود آشـكارترين دليـل بـر بـي     عادل نمي  ـباهللا 

فرمايد نشـانه ايمـان پـذيرش     از اين رو آيه مي . بود صتوهين به پيامبر اكرم 
 صتوهين و ظلمي كه در حق پيامبر  حكم شرع است و ديگر اينكه براي رفع

روا داشته بودند و به ناحق او را غير عادل شمرده بودند، بايد بيايند و از رسول 
گرامي اسالم رضايت بخواهند و آن حضرت نيز به نشـانه گذشـت و رضـايت    

ولي آنـان چنـين نكردنـد، لـذا     . خويش از پروردگار برايشان طلب آمرزش كند
 óÚÌôã: ر اين آيـات فرمـود  خداوند به رسول خود د r'sù öΝåκ÷]tã   ايشـان   يعنـي از

اگر ايشان هنگامي كـه بـه خـود سـتم     «: فرمود 64سپس در آيه ي . گردان روي
كـه البتـه ايـن طلـب     . »الـخ ... آمدنـد   كردند، براي آمرزش از خدا به نزدت مي

در  باشـد نـه  كرده بودنـد مي  صآمرزش نسبت به آن توهين و ظلمي كه به پيامبر 
. مالحظه ميكنيد كه اصال آيه به سبب مؤمنين نازل نشده اسـت . مورد ساير گناهان

اوالً اين آيه در وصـف منـافقين اسـت، مگـر تـو      : و بايد به سازنده اين دعا گفت
  .ما هخدايا من به نزد پيامبرت آمد DÙîjã@oîmc@†Ó@ïãg@áèÜÛaC: گويي منافقي كه مي
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گناهي شد نزد قبر رسول بـرود و اصـال   ثانياً خدا نفرموده هر كس مرتكب 
كلمه قبر در آيه نيامده بلكه اين آيه متعلق به زمان حيات رسول است كه مـردم  

رفتند كه وظيفه ايشان در حيات رسول خـدا   در مرافعات و تنازع بايد نزد او مي

  .چنين بوده است
ـ       ه مالحظه فرماييد اين دعاساز منافق چگونـه بـا قـرآن بـازي كـرده و از آي

توحيد، شرك استخراج كرده و مردم را به شرك مي كشاند؟ دين اسـالم ماننـد   
مسيحيت نيست كه بگويد هر كس گناهي كرده نزد مخلوق برود تا چه رسد به 

ــوده  ــوق، بلكــه فرم ــر مخل  #sŒÎ)uρ y7: قب s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôã yŠ 

Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ  ) يعني اگر بندگانم از تو درباره من پرسـيدند   )186سوره البقره آيه
: و فرموده. من نزديكم و اگر كسي مرا به دعا بخواند دعوتش را اجابت مي كنم

 (#θ ãã ÷Š$# öΝä3−/u‘   ) و . يعني پروردگارتـان را بـه دعـا بخوانيـد     )55سوره االعراف آيه
 (#θ: و در جاي ديگـر فرمـوده  نفرموده پيامبر پروردگارتان را بخوانيد،  ãã ÷Š$$ sù ©!$# 

š⎥⎫ÅÁ Î= ÷‚ãΒ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# öθ s9uρ oνÌx. tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊆∪   ) يعني خالصـانه خـدا را   ) سوره غافر
 (#ρ: و فرموده. پسند داشتندكافران ناچه ر گا(به دعا بخوانيد ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$#  ) سوره

ــه   ــره آي  (#ρو ) 199البق ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘   )  ــه ــوح آي ــوره ن ــدا و از   ) 10س ــي از خ يعن
 öÏøó: النبيين فرمـوده  حتي به خود خاتم . پروردگارتان طلب آمرزش كنيد tG ó™ $#uρ 

šÎ7/Ρs% Î!  ) يعني براي گناهت آمرزش بخواه) 19محمد آيـه   سورهو  55سوره غافر آيه .
$! : و نيز فرموده yϑ ¯Ρr& ö/ä3ßγ≈ s9Î) ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ (#þθ ßϑ‹É)tG ó™ $$ sù Ïμ ø‹s9Î) çνρ ãÏøó tG ó™ $#uρ  )   سـوره فصـلت

يعني همانا كه معبود شما معبودي يگانه است، مستقيم به سوي او برويـد   )6آيه 
  .و نفرموده كه برايم شفيع بياوريد. و از او آمرزش بخواهيد
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ين اندازه اند و تا ا  آيا مجلسي و ساير محدثين شيعه به اين آيه توجه نكرده
  اند؟ تسليم راويان كذاب بوده 
طاووس و  از ابن  41در حديث  DkíŠÓ@åß@äÛa@ñ‰bí‹Cمجلسي در بحار باب 

بايست و او را  صشيخ مفيد بدون سند روايت كرده كه مقابل قبر رسول خدا 
پرسيم آيا رسول  مي. كن  با جمالتي كه در آن زيارت نقل شده تمجيد و مداحي

شود يا خيـر؟ و   ر مردم از تعريف و مداحي خوشنود و ممنون ميخدا مانند ساي
  آيا مانند خدا از احوال اين همه مردم و از تعريف شان با خبر است يا خير؟

مجلسي در همين باب روايت كرده كه بايد حـاجي بـه مدينـه بـرود و      -3
و جعفر را زيارت كند و بعد آنچه را كه سند نـدارد و شـيخ    ؛ي علي  هخان
بايد پرسيد مگـر خانـه حضـرت    . اند بخواند طاووس و ديگران گفته د و ابنمفي

و جعفر هنوز موجود است؟ آيا اين آقايان تا اين انـدازه حـق جعـل     ؛علي 
نامه دارند؟ مجلسي در اين باب و در ابواب ديگر هر دعـا و نمـازي را     زيارت

بـه آنهـا را    نما و يا آخوندي نوشته، گرد آورده است و عمـل   كه فردي مقدس
  !!تواند عبادت انشاء كند؟  آيا غيرخدا  هم مي!! داند  مشروع مي
  از دور صارت رسول خدا يباب ز

: ي به خدا عرض كردا هدر اين باب مجلسي روايت كرده است كه فرشت -1
خدايا مرا گوشي بده كه سخن بندگان را بشنوم، خدا نيز به او عطا كرد، و كـار  

صلي اهللا علي محمـد و  : گويد  مت ايستاده و هر كس مي او اين است كه تا قيا
 ؛و  ؛و : گويـد  رساند و رسول خدا هر دقيقه مي آله او به رسول خدا مي

  !!و كار او همين است... 
طاووس شهيد نقل كرده كه اگـر خواسـتي از دور رسـول      از مفيد و ابن -2

اسم رسـول خـدا   خدا را زيارت كني در جلوي خود چيزي شبيه به قبر بساز و 
را بر آن بنويس و غسل كن و سپس در مقابـل قبـر خيـالي بايسـت و چنـدين      
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آيا قبر خيالي هـم  !!! اند بخوان صفحه چيزهايي را كه آنان به سليقه خود ساخته
خدا كند عقـالي دنيـا كتـب مـذهبي مـا را      ! ارت و دعا و ثنا و مداحي دارد؟زي

  .اهند كردنخوانند وگرنه شريعت اسالم را استهزاء خو

مقـرّ  «: هـا ذكـر شـده كـه زائـر بگويـد       در ابواب مزار در اكثر زيارتنامه  -3
رجعت يعني امامان با دشمنان خود قبل . و به رجعت ائمه اقرار كند» برجعتكم 

گردند و هر امامي با دشمنان خـود جنگيـده و از آنـان      از قيامت به دنيا باز مي
كند  كشد و خانواده ي او را اسير مي يد را ميمثال امام حسين يز. گيرد  انتقام مي

ولي رجعت مخالف قرآني است كه !! كند  اند تالفي مي  و آنچه را كه آنان كرده
 §ΝèO /ä3̄ΡÎ) y‰÷è: فرمايـد  مي t/ y7 Ï9≡sŒ tβθ çFÍh‹yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ä3̄ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# šχθ èWyè ö7è? ∩⊇∉∪  

ميريد، سـپس   مي ) زندگي دنيا(ا قطعاً بعد از اين يعني سپس شم )سوره المؤمنون (
  .شويد محققاً شما در روز قيامت مبعوث مي 

هاي الهي وحسـاب و كتـاب و     كند پس وعده و اگر امام در دنيا تالفي مي 
فرمايد ظلـم و شـرك و    عقاب قيامت براي چيست؟ به عالوه خدا در قرآن مي 

باره ي بقاي يهود و نصاري تا قيامـت  كفر تا قيامت باقي خواهد بود چنانكه در
ــوده ∅ š: فرمــــ ÏΒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) #“t≈ |Á tΡ $ tΡõ‹yzr& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ (#θ Ý¡oΨ sù $ yàym $ £ϑ ÏiΒ 

(#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïμ Î/ $ oΨ ÷ƒ tøî r'sù ãΝßγ oΨ ÷ t/ nοuρ#y‰yè ø9$# u™!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#  ) 14سوره المائده آيه( 
ي از آنچـه  ا هيعني از آناني كه گفتند ما نصاراييم ميثاق گرفتيم سـپس آنـان پـار   

بدان تذكر داده شده بودند به فراموشـي سـپردند در نتيجـه در بينشـان تـا روز      
 ÏM: و فرمـوده . قيامت دشمني و كينـه انـداختيم   s9$ s% uρ ßŠθ åκu ø9$# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî 

öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ ß,ÏΨ ãƒ y#ø‹x. â™!$ t±o„ 4 χ y‰ƒ Í”zs9uρ #ZÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ 

!$̈Β tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ $YΖ≈u‹øóèÛ #\øä.uρ 4 $uΖøŠs)ø9r&uρ ãΝæηuΖ÷t/ nοuρ≡y‰yèø9$# u™!$ŸÒøót7ø9$#uρ 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#  
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يعني و يهود گفتند كه دسـت خـدا بسـته اسـت، بسـته بـاد        )64ه المائده آيه سور(
و ميانشـان تـا روز قيامـت    ... دستهايشان و به سبب آنچه گفتنـد لعنـت شـدند    

پس اگر امام زمـان و يـا سـاير امامـان بياينـد و همـه       . دشمني و كينه انداختيم
همه اسالم بياورنـد  بدكاران را مجازات كرده و بساط كفر و شرك را برچينند و 

  .اين مسأله با آيات فوق موافق نخواهد بود
  باب زيارت حضرت زهرا عليها السالم

وصيت فرمود كه قبر مرا از ديد  ؛حضرت زهرا عليها السالم به علي  -1
ولي مجلسي و ساير محدثين شيعه در كتب خود سـعي دارنـد   . مردم مخفي كن

هاي متعدد در  هنشده بايد زيارتنام معينكه قبر او را معلوم و معين كنند و چون 
 ؛نقـل كـرده كـه امـام صـادق      » كـافي «مجلسي از !! مكانهاي متعدد بتراشند

جاي سؤال است كه » نماز در خانه فاطمه بهتر از نماز در مسجد است«: فرموده
مگر خانه فاطمه هنوز پابرجا است؟ و چگونه خانه حضرت زهرا از مسجد كـه  

ش بيشتر است؟ پس چرا حضرت علي در مسـجد نمـاز   خانه خدا است فضيلت
نمـود؟ آيـا همـين روايـات باعـث       خواند؟ و عمل راجح و اولي را ترك مي مي

  شود؟ ها نمي هشدن رونق مساجد و پرشدن مقبر  تحقير مسجد و كم
اند كه رسول خدا فرمود هر كس بـه فاطمـه    درهمين باب روايت كرده  -2

DÜ•ó@îÜÇ@aÙC  او را مي آمرزد و در هر جاي بهشت كه باشم او بگويد ، خدا
بنابراين بايد بگوييم كه ما به مقام حضرت رسول رسيده . كند  را به من ابالغ مي

  DÜ•ó@îÜÇ@aÙCNAAگوييم  و در بهشت با او هستيم زيرا مي 
D@bí: اند كه در زيارت حضرت فاطمه عليها السالم بگو همچنين روايت كرده

äznßa@òäzn¾čÙ@ÔÜ@ðˆÛa@ačÙ@čÙÔÜ±@æc@ÝjÓ@Ûdã@bãhÏčÙ@@æg×Č†•@bäbäÓčÚ@@bänÔ§c@üg
@òîÛbÈÛa@éu‰†Ûbi@bäÔí†–niC@خدايي كه تـو را آفريـد امتحانـت    ! اي حضرت فاطمه

خواهييم كه اگر تو را تصديق  و ما از تو مي !! نمود پيش از آنكه تو را خلق كند
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حال اگر كسي بخواهد معني . برسانييم ما را با تصديق به درجه ي عاليه ا هكرد
اين جمالت را بفهمد كه چگونه خدا فاطمه را پـيش از آنكـه او را خلـق كنـد     

است يعنـي معنـاي    DäÈ½aó@ŠÇb’Ûa@åİi@¿Cاين مصداق : بايد گفت! امتحان كرده
  !داند اين كالم را فقط راوي مي

ت، كردن به درجات عاليه بـه دسـت حضـرت زهـرا نيسـ      ديگر اينكه ملحق
درجه هركسي وابسته به ايمان و عمل خود اوست، مگر كسي با دو كلمه تملق 

  !شود؟ و چاپلوسي به درجات عاليه ملحق مي
هـايي طـوالني كـه     همجلسي در اينجا و در بسياري از موارد ديگر زيارتنامـ 

و  چاپلوسي مي باشد از قول شيخ طوسي و صـدوق و مفيـد   مملو از تملقات و
انـد كـه ايـن     آنـان گفتـه   «: گويـد  ، و بعد مـي  ران نقل كردهطاووس و ديگ  ابن

ها از جانب خـدا و رسـولش نيسـت، بلكـه خـود مـان آن را مناسـب          هزيارتنام
ي خود و بـدون دليـل    هبسيار است، مگر كسي به سليق  مايه تعجب!! »يما هدانست

  !تواند هر چه را مناسب ديد به دين خدا اضافه كند؟ شرعي متقن مي 
حديثي در كيفيـت زيـارت حضـرت    : گويد مجلسي در همين باب مي  مثالً

مثال اين جمله !! ندا هزهرا وارد نشده ولي اصحاب ما اين زيارات را مناسب ديد
. uë‹ëò@ v§aë@ï•ìÛaò@čÙîÜÇ@âýÛaë@@@@wv§a@ñ†Ûaë@bí: اند را مناسب دانسته
ت باشـند، در  ند كه شوهر و اوالد فاطمه عليها السـالم حجـ  ا هيعني مناسب ديد

 Wξ: حالي كه قرآن فرموده پس از رسوالن الهي كسي حجت نيست ß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 •Β 

t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷è t/ È≅ ß™ ”9$#   ) يعنـي   )165سوره النساء آيه
اي آنهـا بـر  ] آمـدن [تا پس از ] فرستاديم[پيامبراني بشارت آور و هشدار دهنده 

  .مردم نزد خدا حجتي نباشد
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پـس از  : فرمايـد   نيز فقط انبياء را حجت دانسـته و مـي    ؛حضرت علي 
 صديگر حجتي نيست و بـا حضـرت رسـول     صپيغمبر ما حضرت محمد 

DÜÇ@wv§bi@áç†çbÈm@Ýió@@Léöbîjãc@åß@ñ¨a@åÛc: حجت بر مردم تمام شده است
bãŠÓ@L@émüb‰@Éöa…ë@ïÜàznßë@bãŠÔÏny@Ló@@@@†àª@bäîjäi@o·ص@@énČvy@C  بلكـه از

هايي كه بر زبان پيامبران برگزيـده نهـاد، مواظبـت و     بندگان با براهين و حجت
پيامبراني كه دارندگان امانت رسالت الهي بوده و قرنـي پـس از   . مراقبت فرمود
  .1»مي شدند تا اينكه حجت او با پيامبر ما تمام گرديد  قرني برانگيخته

قرآن را كه پس از رسوالن حجتي نيست قبول كرد يا سـخن   آيا بايد سخن
دانـيم و   تـر و بزرگتـر و عزيزتـر مـي     ديگران را؟ ما دين خدا را از هر چيز مهم

دانيم و راضي  حضرت زهرا و ائمه عليهم السالم را مروج و مبلغ وتابع دين مي
ند و حجت نيستيم كسي به عنوان اظهار ارادت به آنان، دين شان را كم و زياد ك

بتراشد و ترديد نداريم كه خود آنان نه تنها به اين سخنان راضـي نيسـتند بلكـه    
  .ندا  كامال با آن مخالف

  
  عيارت ائمه در بقيباب ز

مجلسي و شيخ طوسي و ابن طاووس از كسي كه نامي از آن ذكر نشده  -1
انـد كـه    اي نقـل كـرده    نامـه    زيارت 2از يكي از ائمه كه او نيز نامش ذكر نشده

D@@@¿@âaìÔÛa@bèíc: گويد در جايي چنين مي . بسياري از جمالتش ضد قرآن است
ÁÔÛbi@òíÛa@C    يعني سالم بر شما اي به پادارندگان عـدالت در ميـان مـردم، اي

كاش چنين بود و آن امامان بزرگوار عدالت را ميان مردم اجرا كرده بودند، ولي 
_____________________________ 

 .91البالغه , خطبه ی  هنج  −١
آيا سند دين و تكليف مؤمنني به اين سستي است كه از هر شخص نامعلوم و او نيز از امام نامعلومي اعالم به  −٢

 آهنا برسد?
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D@@âýÛa: گويد سپس مي . ن و مقهور بودندنشي متاسفانه چنين نشد و آنان خانه 
ìväÛa@Ýçc@bí@áØîÜÇôC   اگر مقصود از نجوي مناجات با خدا باشد اشكالي نـدارد

اگر مقصود از نجوي، اسرار الهـي   ولي بايد دانست كه منحصر به آنان نيست، و

باشد كه رسول خدا مخفيانه به ايشان آموخته، ايـن صـحيح نيسـت زيـرا ديـن      
خـدا بـه رسـولش    . خفيانه و زير خرقه نيست بلكه همگاني اسـت اسالم دين م

$!  :فرموده tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9  )گر براي همه ديم مو ما تو را نفرستا
  .»پس اسالم نه سرّي است و نه نجوائي«) 28سوره ي سبأ آيه ي ( )ى مردم

ما بـد كردنـد و شـما    يعنـي بـا شـ    D@@ŠÐÌÏ@áØîÛg@õïcëC@: گويد سپس مي
گوييـد؟   اگر ايشان گذشت كردند پس شما چه مـي  : بايد گفت. گذشت كرديد

سرايي و غوغـا و جنجـال و     چرا شب و روز به بهانه ي مظلوميت ايشان نوحه
خـان   ببخشد ولي شيخ علـي  كنيد؟ آيا درست است كه شاه   لعن و طعن برپا مي

يعنـي همانـا كـه     DãgØí†Ûa@áöbÇ…@á‰c@ë@å@×‰þa@æbC: گويد سپس مي ! نبخشد؟ 
اند ما   در صورتي كه خود ائمه فرموده. شما ستونهاي دين و اركان زمين هستيد

. تابع دين هستيم ، ما راهنماي دين هستيم نه ركن آن و نه اصل آن و نه فرع آن
ديگر اينكه اركان زمين يعني چه؟ و مقصود از اين همه تملق چيست؟ آيا ايـن  

ها به دستور خود أئمه است يا شما به ميل خودتان ايـن كـار    وسي تملق و چاپل
شوند و بـا ايـن     كنيد؟ آيا آنان با اين كلمات مانع از كيفر اعمال شما مي  را مي

كنند؟ و از   كلمات مطيع شما شده و از شما در محكمه عدل الهي طرفداري مي
را در آخـر  شود؟ اگر هدف شما چنـين نيسـت چـ     نظر مي  خطاياي شما صرف

D@@@@éßbÔ¶@ïu‰cë@u@b¶@ČŠÓcë@dİcë@ÒŠc@åß@âbÔß@aˆç@:گوييد همين زيارت مي 
i@êˆÔäní@æcë@˜ý¨aØá@C   يعني اين زائر در اين مقام كه ثناخوان و مـداح شـما

شده كسي است كه اسراف و خطا كرده و اكنون به جنايات خود اقرار كـرده و  
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آيا امام در . د و به واسطه شما نجات يابداز شما توقع دارد كه او را خالص كني
تواند به خدا بگويد از جنايات و گناهـان   جوف قبر حاضر و مطلع است و مي 

نظـر فرمـا، و خـدا هـم      و خطاها و اسرافها و خيانتهاي اين فرد  طماع صـرف  
يـا  ! پوشد؟ كند و از تمام قوانين كتاب خود چشم مي  فوري از امام اطاعت مي 

ها هيچگونه خبري ندارد و اصال در عالم برزخ بوده و از   از اين تملق اينكه امام
و از اهل اسـراف و خطـا و جنايـت بيـزار     ، شنيدن اين چرنديات به دور است

است، و بايد دانست كه خدا نيـز از قـانون خـود و از عـدالت و اجـراي كيفـر       
  .بردار نيست زشتكاران دست 

وجان خجالـت بكـش، مـداحي و    اي كاش كسي به چنين زائري بگويد عم
تملق را كنار بگذار، و به غير از خدا توجه مكن ، خدا تنها يـك راه نجـات بـه    

مگر . برايت گذاشته، برو توبه كن و اسراف و جنايات را ترك كن» توبه«عنوان 
امام مامور و موظف است كه از جانيان طرفداري كند؟ و مگـر مطيـع توسـت؟    

ي و چه اسالمي و چه كتاب و چه قانوني است كه آخر اين چه امامي و چه دين
  !ند؟ا هي و براي تو ساخته و پرداختا هكردتو خيال 

انـد تـا     باري مجلسي و طوسي و ديگران در اينجا بـراي زائـر دسـتور داده   
نمازهايي بخواند كه اين نمازها از جانب خدا نيست بلكه بـه دسـتور و گمـان    

  !!.ديگران است
D@@@ò‚ã@¿@p†uë: گويـد  ني ديگري آورده و مـي  مجلسي زيارت طوال -2

@bèm…‰ëdÏ@bäibz•c@pbÐÛûß@åß@ò¹†Ó×bèm†uë@bà@C    يعني ايـن زيارتنامـه را در يـك
ام در  نسخه قديمي كه از تأليفات اصحاب ما بوده يافتم و همان طور كـه يافتـه   

ي نه اسم مؤلف و نه اينكه كتاب مذكور از كجـا و از چـه مـدرك   . ام اينجا آورده
نوشته شده در دسترس اسـت، ولـي در آن زيارتنامـه جمـالت ضـد قرآنـي و       

: گويـد  خورد ، از آن جمله در تعريف أئمه مي  برهان به چشم مي  دروغهايي بي
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 Ÿω uρ Û‚ Îô³ç„ ’ Îû ÿ⎯Ïμ Ïϑ õ3ãm #Y‰ymr& ∩⊄∉∪  )كسـي را در  ] خداوند[يعني و )سوره الكهف
و حكم او شرك و مشـمول   و شراكت در ملك. كند حكم خويش شريك نمي 

 ÷⎦È⌡s9 |M: فرمايـد  اين آيه است كه خداونـد بـه پيـامبر مـي      ø.uõ° r& £⎯sÜt6 ósu‹s9 y7 è= uΗ xå 

£⎯tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒø: $# ∩∉∈∪  )يعني و اگر شرك بورزي يقينا كه عملت  )سوره الزمر
  .تباه مي شود و بدون هيچ شكي از جمله زيانكاران خواهي بود

ش ا هة شرك قابل آمرزش نيست، چگونه با ايـن زيارتهـا كـه نـه سـازند     گنا
  . دهند  معلوم است و نه سندي دارد مردم را به سوي شرك سوق مي

يعنـي   DÄÐy@ánãcò@@@@éîèãë@êŠßc@æ…bÈßë@éîyë@Ájèßë@êČŠC: گويد همچنين مي 
او هاي امر و نهـي    راز نگه داران او و محل نزول وحي او و معدن، شما امامان

≅  ö:فرمايـد  خدا دين سرّي آورده در حالي كه قرآن مـي   آيا واقعاَ! باشيد مي  à)sù 

öΝà6çGΡsŒ#u™ 4’ n?tã &™!#uθ y™  ) يعني پس بگو كه شما را به صـورت  ) 109سوره األنبياء آيه
نه آنكـه برخـي مطالـب ديـن را سـرّي فقـط بـه بعضـي از         . يكسان آگاه كردم

  .اشخاص اعالم نموده باشم
ر آنكه آيا اين سرّ بايد همچنان مستور و به صورت سرّي باقي بماند يـا  ديگ

؟ آنـان نبايـد   !اي برايشان دارد  نه؟ اگر آري، پس چه ربطي به مردم و چه فايده
و اگر قرار است در . فضولي كنند و انبياء و ائمه نيز حق ندارند آن را افشا كنند

  !!ن را سرّ بناميم؟كتابها نقل و به مردم تعليم شود ديگر چرا آ
األنبياء وحي قطع شـده اسـت، چنانكـه خـود      نكته دوم آنكه با وفات خاتم 

D@@@@ë@LÝŠÛa@éi@ïÐÔÏ: فرمـوده  ؛از آن جمله علي ، ندا هأئمه نيز اين را فرمود
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ïyìÛa@éi@án@C1يعني او را پس از همه پيامبران آورد و وحي را با او ختم نمود. 
دعي وحي براي امام و يا غيـر امـام باشـد از    م صپس هر كس پس از پيامبر 

  .بوده است و بس صاسالم خارج است و مهبط وحي فقط رسول خدا 
] خداونـد [يعني  DØà–Çë@òÏý‚ÜÛ@á×bjnualìãˆÛa@åß@áC: گويد همچنين مي 

اگر خـدا آنـان را بـراي    . شما را براي خالفت برگزيد و از گناه معصومتان كرد
در  ؛آنان موفق به خالفت نشدند و چرا علي  خالفت برگزيد پس چرا اكثر

داند و در مكتوب خـود   البالغه خالفت را به انتخاب مهاجرين و انصار مي  نهج
هر كس را كه مهاجرين و انصار بـراي خالفـت و امامـت انتخـاب     : فرمايد مي 

DÜÇ@aìÈànua@æbÏó@@bßbßg@êìČë@Ýu‰×b@ÙÛ‡@æ@@كنند خدا به آن خشنود است؛ 
ï™‰@C      ،يعني پس اگر بر شخصي اتفـاق كردنـد و او را امـام و پيشـوا ناميدنـد

و مهمتـر اينكـه آنـان نسـبت بـه خالفـت اظهـار        . »2رضايت خدا در آن اسـت 
ممكـن نيسـت خـدا كسـي را بـراي خالفـت       . كردند نيازي مي   رغبتي و بي بي

چنين  رغبتي خود را اظهار مي كند بلكه بايد صفتش بي  انتخاب كند كه او دائماً
D@@bß@aë×@@@@òÏý¨a@¿@ïÛ@oãb: باشد كه براي مقام الهي قيام كند نه آنكه بگويد

òi‰c@òíüìÛa@¿@üë@òjË‰C  يعني به خدا سوگند كه نه به خالفت رغبتي داشتم و نه
  .3به واليت نيازي داشتم

» و شما را از گناه معصوم كردد Dà–ÇëØlìãˆÛa@åß@áCديگر آنكه اگر جمله 
D@@¿@oÛ@ïãhÏ: فرمايد در خطبه خود مي  ؛د، چرا حضرت علي صحيح باش

Û‡@åße@üë@ïİc@æc@ÖìÐi@ïÐãÙ@ïÜÈÏ@åß@C   يعني خود را بـاالتر از خطـا نمـي  

_____________________________ 
 .133طبه ی البالغه, خ هنج −١
 .البالغه, مكتوب ششم هنج −٢
 .205البالغه, خطبه ی  هنج −٣
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: فرمايـد  مـي  » كميـل «و يا در دعاي  1دانم و در كار خويش از خطا ايمن نيستم
D…ë†y@œÈi@p‹ëbvnÏÚ@Šßaëc@œÈi@oÐÛbëÚC  ز يعني از برخي حدودت تجـاو

  .كردم و برخالف بعضي از اوامرت عمل نمودم

را بپذيريم و بدانيم كـه عصـمت بـه    Dà–ÇØa@á@Cعالوه بر اين، اگر جمله 
تواند گنـاه كنـد و ماننـد درخـت گُلـي       اراده خدا مي باشد، نتيجتاً شخص نمي 

است كه توان عصيان امر الهي را ندارد و اين فضيلت نيست و بـرخالف قـرآن   
و آيـه  . ن خداوند بشر را بين طاعت وعصيان مخير نمـوده اسـت  است كه در آ

كه در قرآن آمده و برخي به غلط آن را دليل بـر  ) 33سوره االحزاب آيه (تطهير 
در واقع منظور از آن طهـارت تشـريعي اسـت نـه     ، دانند  مي» عصمت تكويني«

و تكويني و لذا قبل و بعد آيه ي تطهير به تكـاليف شـرعي امـر و نهـي شـده،      
طهارت شرعي را خدا از همه ي مسلمين خواسته و همانطور كه به اهـل بيـت   

ــول  ــوده صرســ $ : فرمــ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7ø9$# 

ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪  )دا مـي خواهـد هـر    كه خـ  يعني يقيناً )33 سوره االحزاب آيه
و به همه مؤمنين نيز . شما اهل بيت دور سازد و پاكتان گرداند گونه پليدي را از

 ß‰ƒ:فرموده Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9  ) 2)6سوره المائده آيه .  
يعني خدا شما را  DÜšÏ@ëØä¦aë@ÊìäÛbi@áC: گويد و باز در اين زيارتنامه مي

 منظورش اين است كـه شـما  . بر ديگر انسانها در نوع و جنس برتري داده است
و اين در حالي است كه قرآن از زبان پيامبران مي ، از جنس و نوع بشر باالتريد

_____________________________ 
 .216البالغه, خطبه ی  هنج −١
ترمجه ايـن جانـب و يـا كتـب » رهنمود سنت در رد اهل بدعت«در مورد اين آيه بايد به كتب كالمي از مجله  −٢

نوشـته » تطهري و عالقه آن با عصمت أئمـه آيه«آيه به كتاب برای تفاصيل بيشرت در مورد اين    .ديگر مراجعه شود
در رد اهــل رهنمــود ســنت «ايــن كتــاب و كتــاب.عبــداهلادي حســيني, ترمجــه فاطمــة حممــدي مراجعــه كنيــد/د

قابـل  )www.ahlesonnat.com(بصورت الكرتونيكي در سايتهاي اسالمي از مجله سايت اهـل سـنت »بدعت
  ) نارش. (دسرتيس است
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 ôM: فرمايد s9$ s% öΝßγ s9 öΝßγ è= ß™ â‘ β Î) ß⎯øtªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ  )    يعنـي  ) 11سـوره ابـراهيم آيـه
≅ ö:فرمايـد  و نيـز مـي   . پيامبرانشان گفتند ما هم مثل شما بشري بيش نيستيم è% 

!$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ  ) يعني بگو كـه مـن بشـري ماننـد شـما       )110سوره الكهف آيه
ها گنجانـده شـده    هآيا مي بيني آن غلوي كه در حق ائمه در اين زيارتنام. هستم

است؟ تا جايي غلو كرده اند كه مقام آنها را از پيامبران الهـي بـاالتر بـرده و بـا     
  !.ندصريح قرآن به مخالفت برخاسته ا

بشري بوده از نـوع و جـنس ديگـران و امتيـازي بـر بقيـه        صرسول خدا 
نداشته است به جز آنكه در كنار بشر بودنش از جانب خداوند حق بر او وحي 

  .نازل مي شده است
: گويد و از ديگر جمالت كفر آميز و خرافات اين زيارتنامه اين است كه مي

DÇ…ëcØ@õbîjãþa@sí‰aìß@á×ë@òàØ§a@pìibnšmŠ½a@ÑîóC كه در آن شمشير علي ،
 ؛خواسـته علـي    را در رديف مواريث انبياء قرار داده است، و شايد مي ؛

بينينم كه در اينجا مفصل تملق و مداحي كرده  و مي. را از زمره انبياء قلمداد كند
و اين كاري است كه خدا از آن نهي نموده و هيچ امامي به ايـن كارهـا راضـي    

از آن حضـرت   ؛صفين يكـي از اصـحاب حضـرت علـي      وقتي در. نيست
D@@@ÄÇ@åß@Õy@åß@æg@á: ستايش كرد، جنابش از آن شخص منزجر شده و فرمود

ČÌ–í@æc@éjÜÓ@åß@éÈ™ìß@Ýuë@éÐã@¿@a@Þýu@@Û‡@áÄÈÛ@ê†äÇ@ŠÙ@@×@@@êaì@bß@Ý
NNN@†Óë×äÃ@¿@Þbu@æìØí@æc@oçŠØ⁄a@kyc@ïãc@á@@@@@oÛë@õbäČrÛa@Êbànaë@L@õaŠ

@a@†à¡×ÛˆÙC  كه جالل پروردگـار در خـود بـزرگ    يعني شايسته است كسي
بيند و مقام حق در دلش عظمت دارد، همه چيز جز حق در نظرش به سـبب  مي

پسندم كه از ذهنتـان بگـذرد كـه مـدح و       و من نمي... عظمت الهي كوچك آيد
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سـپاس آن خـدايي را كـه    ، دارم ستايش خويش و شنيدن ثناي خود را دوسـت  
  .ندا هالبته الزم به ذكر است كه تمام ائمه اين چنين بود. 1تمچنين نيس

عجيب است كه محدثين شيعه با چنين زياراتي كه پر از رسوايي است توقع 

ند كه در روزهاي خاصي ا هدارند همواره مردم به آنها مشغول باشند و لذا سعي 
قـرار  خوانده شود و بدين سبب تقريباً يـك پـنجم سـال را از ايـام مخصوصـه      

ي سـاخته و در  ا همجلسي در بحار از هر عالمي به سليقه خود زيارتنامـ ! ندا هداد
) زهاجـا (دانند تمام اذن كتابش آنها را جمع كرده است، حال آنكه اهل تحقيق مي

تاليف ابـن قولويـه   » كامل الزياره«مجلسي از . فاقد مدرك صحيح است دخولها
براهيم فرزند كوچك حضرت رسول هايي براي حضرت حمزه و ا هنيز زياراتنام

در همين جا از راوي جعالي و كذابي به نـام  ! ذكر كرده كه فاقد سند است ص
من و رسـول خـدا   «: فرمود ؛المؤمنين  روايتي آورده كه امير» سهل بن زياد«

در مسجد فضيح نشسته بـوديم كـه رسـول خـدا سـرش را در كنـار مـن         ص
ر شد و من دلم نيامد كـه سـر رسـول    گذاشت و خوابيد تا اينكه وقت نماز عص

خدا را حركت دهم و بر زمين بگذارم تا برخيزم و نمـاز عصـر بخـوانم، صـبر     
علـي  : كردم تا اينكه وقت نماز عصر فوت شد و رسول خدا بيدار شد و گفـت 

نخواستم شما را اذيت كـنم، سـپس   : نماز خواندي؟ گفتم نه، فرمود چرا؟ گفتم
له دستهاي خـود را بلنـد كـرد و گفـت خـدايا      رسول خدا برخاست و رو به قب

خورشيد را برگردان تا علي نماز بخواند، سپس خورشيد برگشت به وقت عصر 
اين راوي خواسـته بـراي   !! ي غروب كردا هتا من نماز خواندم، آنگاه مانند ستار

امام معجزه بتراشد، اما فكر نكرده كه مقام و خلوص علي عليه السالم را از يك 
تر قرار داده است، زيرا حضرت امير ترك نماز را كه حرام اسـت   پايينمسلمان 

_____________________________ 
  .216البالغه, خطبه ی  هنج −١
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مرتكب شده تا رسول خدا بيدار نگردد، آيا براي هيچ مسلماني هرچند ضـعيف  
الشـأن اسـالم چنـين      است در مورد پيامبر فداكار و عظـيم  االيمان باشد درست

قضـا شـود   گامي بر مي دارد تا آن حضرت راضي شود در آن كار نماز مـؤمني  
ولي او از خواب عصر خويش بيدار نشود، كه اين راوي جاهل درباره حضرت 

با معرفتي كه به احـوال   ؛يقيناً علي ! چنين داستاني ساخته است؟ ؛علي 
داشته بيش از ديگـران معتقـد بـوده كـه رسـول اهللا از قضـا شـدن         صپيغمبر 

را كـه نـه    نمازش ناراحت خواهد شد و قطعا حضرت علي، عصيان ترك نمـاز 
شـد و در يـك كـالم     هم موجب رنج و ناراحتي پيامبر ميمتضمن ثواب بود و 

شد، پس چگونه ممكـن اسـت    كاري بود مبغوض خدا و رسولش مرتكب نمي 
خداوند براي كسي كه مرتكب عصيان عمـدي تـرك نمـاز شـده، خورشـيد را      

ورشيد بازگرداند؟ ديگر آنكه زمان از دست رفته قابل برگشت نيست و چون خ
شـود،   غروب كرد و زمان عصر گذشت، با بازگشت مجدد خورشيد احياء نمـي 

شود، و اساساً   بلكه رجوع خورشيد در زمان ديگري غير از زمان قبلي واقع مي
تـرك نمـاز بـوده، ديگـر      صش در آن لحظه به خاطر پيـامبر  ا هاگر علي وظيف

هميـده كـه چـه    اين راوي دروغگو اصـال نف . لزومي به برگشت خورشيد نيست
جالبتر اينكه چرا هيچ يك از مردم متوجه بازگشت خورشيد و غـروب  ! بافد مي

عـالوه بـر ايـن آيـا     ، آن غلو كننده كذاب» سهل بن زياد«دوباره آن نشدند مگر 
™ t¤‚y: فرمايـد  حديث مذكور با قرآن كريم موافـق اسـت؟ خداونـد مـي     uρ ãΝä3s9 

}§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ È⎦÷⎫t7Í← !#yŠ  ) برايتان خورشيد و ) خداوند(يعني و ) 33سوره ابراهيم آيه
و نيـز  . ماه را كـه هـر دو در مسـير خـود در حركـت هسـتند، مسـخر فرمـود        

ــي ــد مـ  ß§ôϑ: فرمايـ ¤±9$#uρ “ÌøgrB 9hs)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊂∇∪  .Ÿω 
ß§ôϑ¤±9$# ©Èöt7.⊥tƒ !$oλm; βr& x8Í‘ô‰è? tyϑs)ø9$# Ÿωuρ ã≅ø‹©9$# ß,Î/$y™ Í‘$pκ̈]9$# 4 @≅ä.uρ ’Îû ;7n=sù šχθßst7ó¡o„ ∩⊆⊃∪  

يعني و خورشيد در قـرار گـاه خـود در حركـت اسـت، ايـن تقـدير         )سوره يس(
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نه شايسته خورشيد است كه به ماه برسد و نه شب از  ...خداوند چيره داناست 
  .ر آسمان در حركتندو همه ي آنها د، روز پيشي بگيرد

پس خداوند مقرر فرموده كـه خورشـيد بـا وضـع خاصـي حركـت كنـد و        

پروردگار بنا به مصلحت بندگان، ماه و خورشيد را مسخر فرمـوده كـه همـواره    
و اگر هر يك از كرات از موقعيـت  . بانظم و در مداري خاص حركت مي كنند

ظومات و مدارشان بـه  تمام منجا شود و يا حركتشان دگرگون شود  خود جا به 
خورد و وضع عالم دستخوش تغيير شده و بدون ترديد تمام اهل دنيا از  هم مي

توان اين قصه را براي يك فيزيكدان و  حال آيا مي . شوند آن تغييرات با خبر مي
  !شناس قرن بيستم تعريف كرد؟ هيا منجم و ستار

ملـق فـراهم كـرده و    هـايي پـر از ت   انـد زيارتنامـه    باري جاعلين تا توانسته 
اي از ابـراهيم فرزنـد     همثالً در زيارتنامـ . كتابهاي زيادي از پيش خود نوشته اند

اند كـه كـودك دو     البد چنين پنداشته! اند شفاعت خواسته  صپيامبر  ماهه 18
توانند او را فريب دهند و او  دل بوده و به راحتي مي   ساله، رقيق القلب و نازك

خوشـبختي و آمـرزش و   سخنان و تملقات ايشـان وسـيله    هم با گوش دادن به
DbjËa‰@@¿@ÙîÛg: و يا در زيارت حضرت حمزه آمده است كه! گردد سعادتشان مي

m‰bíŒi@ïÌnic@òÇbÐ’ÛaÙ@a‡ìÈnß@ïÐã@˜ý@iÙ@@@@@@oîäu@b¶@ïÜrß@bèÔzna@‰bã@åß
ÜÇó@ÜÇ@bènjİnya@Ûa@ïiìã‡@åß@bi‰bç@ïÐãó@ŠèÃÚ@@bÇŒÏ@@@@»‰@õbu‰@ÙîÛg@@ïi‰@ò

Ô‘@åß@Ùnîmcò@†îÈiñ@bjÛb@ÏØbÚ@@‰bäÛa@åß@jÓ‰@C م ا هيعني من زائر به سوي تو آمـد
رغبت دارم، از آتش به تـو پنـاه   و با زيارتم از تو به شفاعتت براي آزادي خود 

م ا هبرم از آن آتشي كه شخصي همچون من را به سبب جنايتي كه بر خود كردمي
م فـراريم و  ا هكه بر پشت خود به بار بسـت  مستحق آن شده است، از آن گناهاني

ام و طالب   م، به اميد رحمت پروردگارم از راه دوري نزد تو آمدها هبه تو پناه برد
  .آزادي گردن خود از آتشم
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اين جمالت تماما ضد دسـتور خـدا و فرمـان شـريعت اسـت، زيـرا قـرآن        

ري نخواهيـد و  فرموده به غير از خدا به هيچ كس پناه نبريد و از غيـر خـدا يـا   
شفاعت به خواهش شما و به اختيار غير خدا نيست و اگر پشت خود را از بـار  

اگـر توبـه كنيـد خـدا شـما را      . ديد به درگاه الهـي توبـه كنيـ   ا هگناه سنگين كرد
هيچكس حـق نـدارد در گنـاه    ، Ĥمرزد، و كسي را از گناهان خود آگاه نسازيدمي

چاره نادان خدا را رها كرده و قانون ولي اين بي. مردم تجسس كند و مطلع گردد
 ساز حضـرت حمـزه   . خدا و دستور و كتاب و آياتش را ناديده گرفتـه اسـت  

حل امور بـه دسـت آن حضـرت     خواهد و گمان كرده كه راه  آزادي خود را مي
خدا به گناهكار فرموده من در تمام احـوال بـا تـو هسـتم و از اعمـال و      . است

قدرات تو عالم و بر ضرر و نفع تو قادرم، ولي ايـن  گناهانت آگاهم و بر تمام م
نادان به آيات خدا توجه نكرده بـه قـول خـودش مسـافتي بعيـد را پيمـوده تـا        

خبـر    داند كه حضرت حمزه از دنيـا بـي   اما نمي ، حضرت حمزه را يافته است
رود، و با گناهكاران  است و با شهداي ديگر شاد وخرم به دارالسالم بهشت مي 

≅ :خدا به رسولش فرموده فقط به خـدا پنـاه ببـر   . بان كاري نداردو كذا è% uρ Éb> §‘ 

èŒθ ãã r& y7 Î/ ô⎯ÏΒ ÏN≡t“ yϑ yδ È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩®∠∪ èŒθ ãã r&uρ šÎ/ Éb> u‘ β r& Èβρ çÛØøts† ∩®∇∪  ) ــوره ســـــ
بـرم و پنـاه    از وساوس شياطين به تـو پنـاه مـي    پروردگارا: يعني و بگو) المؤمنون

 õ‹Ïè: و نيـز فرمـوده  . اينكه نزد من حاضر شـوند برم به تو از  مي tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çμ ¯ΡÎ) 

ìì‹Ïϑ y™ íΟŠÎ= tæ ∩⊄⊃⊃∪   ) يعني پس به خداوند پناه ببر، اوست كه شـنوا  ) سوره األعراف
  ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ) (#θãã÷Šr& ’În1u‘ Iωuρ à8Îõ°é& ÿ⎯ÏμÎ/ #Y‰tnr& ∩⊄⊃∪ ö≅è% ’ÎoΤÎ) Iω à7Î=øΒr& ö/ä3s9:و فرموده. و دانا است

#uŸÑ Ÿωuρ #Y‰x©u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅è% ’ÎoΤÎ) ⎯s9 ’ÎΤuÅgä† z⎯ÏΒ «!$# Ó‰tnr& ô⎯s9uρ y‰É r̀& ⎯ÏΒ ⎯ÏμÏΡρßŠ #́‰ystGù=ãΒ ∩⊄⊄∪  ) ــوره س
م و احـدي را شـريك او   خـوان  يعني بگو فقط پروردگـارم را بـه دعـا مـي    ) الجن
هرگز هيچ  كه يقيناً، بگو من مالك زيان و يا هدايت شما نيستم، بگو گردانم نمي

  .خداوند پناه نمي دهد و هرگز جز او پناهي نخواهم يافت] قهر[احدي مرا از 
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يعني  DČŠÐß@üë@ÊŒÐß@ü@ïg@ÙîÛg@ügC: فرمايددر دعايي مي صو رسول خدا 
مالحظـه  . پروردگارا هيچ پناهگاه و گريزگاهي جز به سـوي تـو وجـود نـدارد    

  !ندا هها گنجاند هالف قرآن در اين زيارتنامفرماييد چقدر خرافات و مطالب خ مي

D@@@@wöaì§a@kÜ@àc: گويـد   مـي  سهمچنين در زيارتنامه حضرت حمزه 
ê†äÇC امـا در واقـع   ! يعني خدا به من الهام كرده كه نزد حمزه طلب حاجت كنم

در  ؛امام سـجاد  !! خدا به او الهام نفرموده بلكه شيطان به او الهام كرده است
سـتايش   D@@@@@éîÛg@üg@òub§a@lbi@bäÇ@ÕÜËc@ðˆÛa@†à§aC: مي فرمايددعاي خود 

سزاوار آن خدايي است كه تمام درهاي طلب حاجت را به روي ما بست مگـر آن  
D@@kÜc@ü: و نيز در جاي ديگر فرمـود ، 1دري كه فقط به سوي او منتهي مي شود

Ùäß@üg@xŠÐÛa@C 2خواهم كردرا ن] در كارهايم[يعني جز از تو طلب گشايش.  
نـد كـه هـيچ وجـه     ا هباري خرافيون اعمال و زياراتي را براي قبور ذكر كرد

دانم چرا علمـاء بـراي حضـرت     نمي«: گويد صحتي در شرع ندارد، مجلسي مي 
ــراي  ابوطالــب و عبــدالمطلب زيــارتي در كتبشــان نيــاورده   انــد و همچنــين ب

!! »كه معـروف اسـت  و حضرت خديجه، با اينكه قبرهاي ايشان در م 3عبدمناف
زيرا ايـن زيارتنامـه هـا صـحتي     ، جواب اين سوال خيلي روشن و واضح است

نداشته و يا سازندگان زيارتنامه براي ساختن زيارتنامه براي ايشان فرصت كافي 
خـدا را  ! مگر بايد براي هر قبري كه معروف بود، زيارتنامه سـاخت؟ !! نيافته اند

بايست براي ابـوذر و    ذكر نكرده اند وگرنه ميشكر كه زيارتنامه اي براي اينها 

_____________________________ 
 .دعای اول, صحيفه ی سجاديه −١
 .»ابومحزه ثاميل«مفاتيح اجلنان, اواخر دعاي  −٢
مسلامن نبوده, ويل جنـاب جمليسـ تعجـب » عبد مناف«كنم كه  توجه خواننده گرامي را به اين نكته جلب مي −٣

  !!.كند كه چرا وي زيارتنامه ندارد? مي
  )نارش.(طالب هم بر اسالم از دنيا نرفتحتی ابو
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و همچنين براي صد و بيست و چهار هزار پيغمبر و اوالد ايشان و ... سلمان و 
براي آمنه و عبداهللا والدين رسول اسالم، وحضرت جعفـر، و مقـداد و عمـار و    

  !!ابن مسعود و مالك اشتر و غير اينان هزاران زيارتنامه بنويسند
العابـدين و خانـه امـام     نويسد در مدينه در منزل حضرت زين  باز مجلسي مي
هاي ايشان قرنهاست كه   هدانسته است كه خان گويا مجلسي نمي. صادق نماز بخوان

  .ل گرديده و حتي حدود آنها نيز معلوم نيستمنتق خراب شده و زمينش به ديگران
  »فضل نجف و آب فرات « انگيز  رتيباب ح

كه نجف كوهي بزرگتر از تمام كوههاي زمين بوده مجلسي روايت كرده  -1
است، چون در ايام طوفان نوح عليه السالم فرزند آن حضرت بـه آن كـوه پنـاه    
برد، خدا به آن كوه خطاب كرد كه آيا كسي از عذاب من به تو پنـاه مـي بـرد؟    

قطعه شد و تبديل به شن نرم گرديد و به طرف شام  كوه از ترس خطاب، قطعه 
مي پرسيم مگر كوه عصيان كرده بود، اگر مجرمي به كوهي !! اپديد شدرفت و ن

پناه برد آيا كوه مقصر است؟ در اين صورت بايد تمام كوهها از تـرس بـه شـن    
  !نرم تبديل شوند

بوده و هـر شـب در آن   » بانقيا«مجلسي روايت كرده كه نام زمين نجف  -2
نجـا گذشـت و شـبي    با فرزندش از آ ؛شد، چون حضرت ابراهيم  زلزله مي

ي رخ نداد، مردم تعجب كردنـد و گفتنـد چـه شـده كـه امشـب       ا هخوابيد زلزل
 ؛ند، مردم از ابـراهيم  ا هش آنجا خوابيدا هي نيامد، گفتند پيرمردي با بچا هزلزل

خواستند تا در آنجا بماند، ولي آن حضرت نپذيرفت وگفت اين زمين را به من 
خرم و آنجا را به قيمت هفت  من آن را مي د مال خودت، گفت خيربفروشيد، گفتن

اي خليـل الـرحمن بـراي چـه اينجـا را      : بز و چهار االغ خريد، فرزنـدش گفـت  
داني كـه خـداي   ساكت شو تو نميـ : ي؟ گفتا هفائد خريدي؟ نه زراعتي دارد و نه

حساب وارد  كند كه بدون عزوجل از پشت اين زمين هفتاد هزار تن را محشور مي
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بايـد  !!. كننـد  ز آنان براى مردم بسـيار شـفاعت مـي   و هر كدام اشوند  بهشت مي
بـدون حسـاب و سـؤال وارد بهشـت      دانست كه هيچ كس حتي انبياء و اوليـاء 

ــوده  نمــي = £⎯n: شــوند چنانكــه خــدا فرم t↔ó¡oΨ n= sù š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟÎγ ø‹s9Î)  ∅ n= t↔ó¡oΨ s9uρ 

t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# ∩∉∪  )ترديد ما از كساني كه رسولي برايشـان  يعني بدون  )سوره االعراف
  .كنيم كنيم و از پيامبران نيز بازپرسي مي فرستاده شده بازپرسي مي

بوده و بـا ايـن قبيـل احاديـث       ؤولپس اهل نجف نيز همچون ديگران مس
  .توان از كسي سلب مسؤوليت نمود نمي

 رفـت،  ؛فه به نزد امـام بـاقر   و باز روايت كرده كه مردي از اهل كو -3
نـه،  : كنـي؟ گفـت   آيا تو هر روز از آب فرات غسل مـي  : حضرت از او پرسيد

پس تـو از  : نه ، امام فرمود: هر سال؟ گفت: نه، فرمود: هر جمعه؟ گفت: فرمود
  .گوييم البد از اسالم هم محروم بوده زيرا اسالم خير است  مي! خير محرومي

ود از رودهاي دنيا در همين باب روايت كرده كه امام صادق فرمود دو ر -4
البد نهرهاي ديگـر  !! رود نيل و فرات ولي رود فرات شيعه است، مؤمن هستند

روايت كرده كه چهار مكان ايام  ؛و باز از امام صادق !!! اند همه كافر يا سني
المعمـور و نجـف و    بيـت ، طوفان از خدا ياري خواستند و خدا آنان را باال بـرد 

اند؟ ديگر آنكه اگر ا مكه و مدينه فرياد نكرده معلوم نيست چر!! كربال و طوس
  !اند؟ اند پس چرا هنوز روي زمين العمور باال رفته نجف وكربال و طوس يا بيت

مجلسي ادعا كرده كه از ويژگيهاي نجف اين است كه هر كس در آنجـا   -5
و دليـل مـتقن جنـاب مجلسـي     !! بميرد عذاب قبـر و حسـاب و كتـابي نـدارد    

شـود يكـي از ادلـه ي آقـاي مجلسـي       معلوم مـي  !! اند  ديده خوابهايي است كه
ايـي را آوردنـد در كوفـه روي      جناب ايشان نقل كرده كه جنـازه !! خواب است
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سكوي مقابل قبر حضرت مسلم گذاشتند يكي از حاملين جنـازه چـرتش بـرد،    
بيـا زود بـه حسـاب او    : گويـد  ديد كسي از دور با صداي بلند به ديگـري مـي   

ل از آنكه به سرحد نجف برسد كه ديگر براي محاسبه اعمـالش بـه او   برسيم قب
دسترسي نخواهيم داشت، اين مرد از چرت خود بيـدار شـد و فـوراً جنـازه را     
برداشتند و او را به نجف وارد كرد واز حساب و كتاب مـامورين الهـي فـراري    

گماشـته كـه    كفـايتي  گوييم نعوذ باهللا تقصير خدا است كه مامورين بي  مي!!! داد
كتـابي  شايسته  دهند، چنين خدايي واقعاً  بندگان را از محاسبه اعمال فراري مي

≅ ⎯tΒ ö: ولي خداي قرآن غيـر از ايـن اسـت و فرمـوده    !!! مثل بحار ميباشد yϑ ÷è tƒ 

#[™þθ ß™ t“ øgä† ⎯Ïμ Î/ Ÿω uρ ô‰Ågs† …çμ s9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪  )عني هـر  ي )سوره النساء
كس عمل بدي انجام دهد، بـه سـبب آن كيفـر داده مـي شـود و هـيچ ولـي و        

  .فريادرسي جز خدا نخواهد يافت
توانـد از    نـد و كسـي نمـي    ا هدر دستگاه خداي حقيقـي بنـدگان هـيچ كـار    

خوانها نيز كاري به قرآن ندارنـد، و    سفانه روضهأمت. حكومت و كيفر او بگريزد
جلسي است زيرا براي دكان شان مثـل ايـن خوابهـا    سر و كارشان با خوابهاي م

  !!.بسيار سودمند است
ها و   مجلسي در باب دوم همين قسمت به خيال خود با استناد به خواب -7

ثبات كند كـه مـدفن حضـرت اميـر     كنندگان خواسته تا اكرامات و روايات غلو
وي نيـز  البته اين اصـرار  ! كه تقريباً تا دو قرن مجهول بوده در نجف است ؛
وجه نيست زيرا اگر مدفن حضرت معلوم نگردد آن همه در آمد موقوفات و  بي

هاي طال و جواهرات وكاخهاي بسيار  نذورات و درهاي زرين و گنبد وگلدسته 
  !شود و بازار گروهي كساد مي !! ماند مهمل مي 

بـه نجـف رفـتم و    : گويد خالصي مي يكي از علماي معاصر به نام آيت اهللا 
ها و گنبد زرين و در و پيكر طال و سيمين و جواهرات ثمين را ديـدم   ه گلدست
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خوابيدي و لـذا رسـول     شما در زندگي روي خاك مي! يا اميرالمؤمنين: و گفتم
شما را ابوتراب خطاب كرد، در اين فكر بودم كه ناگاه بـوي متعفنـي    صخدا 

را از راه دور اي   بارگاه آن حضرت را فرا گرفت و معلوم شـد جنـازه گنديـده   

اند، در حالي كه اين كار از بزرگترين بدعتها است و رسـول    براي طواف آورده
انـد، و شـرع اسـالم      و ائمه عليهم السالم از طواف بر قبر نهي كـرده  صخدا 

پسندد، ولـي متصـديان امـور ديـن       حمل جنازه از شهري به شهر ديگر را نمي
اينگونـه  ... مانند نجف و مشهد و قـم و   اند تا در شهرهايي  مردم را آگاه نكرده
گذاريـد   چـرا مـي   : به خـدام گفـتم  ! هاي بسيار گزاف نخرند  قبرها را به قيمت

اي آقا : فضاي بارگاه را اينگونه خراب كنند، مگر اين شهر بهداري ندارد، گفتند
خبر نداري از چوبهاي همين تابوتهاي متعفن كه داراي ميكروب اسـت، جعبـة   

  !فرستند  سازند و به اطراف مي خرما مي 
  ؛باب فضل زيارت حضرت علي 

اند كـه خداونـد هـيچ     روايت كرده ... مجلسي و شيخ مفيد و ابن قولويه و 
يي از اين فرشتگان كارشـان  ا همخلوقي را بيشتر از مالئكه خلق نكرده است، عد

د و كننـ  اين است كه روزي هفتاد هزار از آنان به كعبه وارد شده و طـواف مـي  
بعد به قبر رسول خدا سالم كرده و سپس به قبر اميرالمؤمنين و سـپس بـه قبـر    

روند، و دوبـاره نوبـت بـه ايشـان      كنند و در آسمان باال مي امام حسين سالم مي
ي ديگر همه روزه تا قيامت براي ايـن كـار بـه    ا هرسد، و به همين تعداد عد نمي

ديث را جعل كـرده نظـرش ايـن    به نظر نگارنده هر كس اين ح!! آيند زمين مي
  !بوده تا مردم را تحريك كند كه هر روز هزار هزار بار به زيارت بروند

 D@bÏ‰bÇ@@éÔ¡Cباز در همين باب روايت كرده كه هـر كـس اميرالمـؤمنين را    
در حـالي كـه خـود    ! زيارت كند براي او ثواب صد هزار شهيد نوشته مي شـود 
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در جنگ «: فرموده ؛علي . د را داردامام يك بار شهيد شده و ثواب يك شهي
احد گروهي از مسلمانان به شهادت رسـيدند ولـي مـن شـهيد نشـدم، و عـدم       

D@@@@ñ…bè’Ûa@æhÏ@Š’ic: به من فرمود صشهادت بر من بسيار گران آمد و پيغمبر 
@öa‰ë@åßÙ@C      و نيـز   1»يعني بشارت باد تو را كـه در آينـده شـهيد خـواهي شـد

يعنــي از خداونــد منزلــت شــهداء را D‹bäß@a@Þdãõa†è’Ûa@Þ@C :فرمايــد مــي
شــود درجــه زائــر از  اگــر ايــن روايــت را بپــذيريم معلــوم مــي . 2خواســتاريم

زيرا اين روايت مقام شهيد را پايين آورده حال . بيشتر است )زيارت شده(مزور
آنكه مقام شهيد مقام بسيار وااليي است كه خدا آن را در كنار انبياء و صديقين ذكر 

  y7Í×̄≈s9'ρé'sù yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# zΝyè÷Ρr& ª!$# ΝÍκön=tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# t⎦⎫É)ƒÏd‰Å_Á9$#uρ Ï™!#y‰pκ’¶9$#uρ:ه و فرمـوده كرد

t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$#uρ  ) يعني آنان همراه كساني خواهند بود كه خداوند بـه  ) 69سوره النساء آيه
  .اء و صالحينپيامبران و صديقين و شهد] قبيل[آنان نعمت بخشيده از 

زنده بود كسي نگفت كه زيارت خـود امـام    ؛تا زماني كه حضرت امير 
كردند كه چـرا از   گفت مردم او را مالمت مي  ثواب يك شهيد را دارد و اگر مي

نزد خود به اسالم چيزي افزوده است كه از آن نيسـت، ولـي در قـرون بعـدي     
  !جاعلين روايات هر چه خواستند بافتند

ي ا هثواب حج و عمـر ، لي ديگري آمده كه با هر قدم برداشتندر روايت جع
ي  هثواب دو حج و عمـر ، دهند و در بازگشت نيز با هر قدم برداشتن به زائر مي

شـود در   هزار حـج بيشـتر مـي    بنابراين ثواب زائر از صد. مقبول خواهد داشت
  !حالي كه خود امام شايد ده حج نكرده باشد

_____________________________ 
 .156البالغه, خطبه ی  هنج −١
 .23البالغه, خطبه ی  هنج −٢
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م ديگر الزم نيست به جهاد بپردازيم و يا بـه حـج   اگر اين روايات را بپذيري
يعني در واقع با اين روايـات  !! برويم، فقط يك بار زيارت قبور ائمه كافي است

و مقصـد شـيطان و اسـتعمار هـم     ! ارزش يك قبر از خانه كعبه نيز بيشتر است

همين است، زيرا كعبه محل وحدت اسالم و مسلمين است، ولي قبرها موجـب  
  .شتت ايشان مي شودتفرقه و ت

  باب زيارات مطلقه

چنانكه گفتيم در ابواب زيارت صدها صفحه را به عنـوان مـدح و تملـق و    
ند تا مردم بيكار شب و روز را به بيهـودگي بگذراننـد و   ا هآداب زيارات پر كرد
ديگر آنكه خداي تعالي جبرئيل را امين وحي خوانـده و  . فقط زيارتنامه بخوانند

$ 8í: فرمـوده sÜ•Β §ΝrO &⎦⎫ÏΒ r& ∩⊄⊇∪  )مطـاع و  ] در ملكوت آسمان[يعني  )سوره التكوير
  .امين است

خواهـد بگويـد    مي  Dé™‰c@¿@a@´ßc@bíC: خوانيم ولي ما در اين زيارات مي 
كه امام امين خدا بوده ولي معلوم نيست در چه چيز امين خدا بوده اسـت؟ آيـا   

يا اينكه مورد ديگري منظـور اسـت؟ و   دين او را حفظ كرده و به كسي نسپرده 
يعني ائمه حجت خدا بر بندگانش هسـتند،  » و حجته علي عباده«: گويد بعد مي 

ولي چنانكه پيش از اين گفتيم به گفته قرآن بعد از انبياء و رسل حجتـي بـراي   
گوينـد كـه ائمـه      ها مـي  ولي اين زيارتنامه ) 165سوره النساء آيه (مردم نيست 
بايد معلوم شود كه ائمه بر اهـل زمـان خـود حجتنـد يـا بـراي       . حجت هستند

 كـه  انـد؟ اگـر بگوينـد    اند و ايشان را نديده   مردمي كه پس از صدها سال آمده
، كه بـا سـند صـحيح بـه مـا رسـيده باشـد        است ياخبار و آثار ،و دليل حجت

ضد و نقيض و باطل اسـت، آيـا    شانمشكلي حل نخواهد شد زيرا اخبار و آثار
  ن است حجت ضد و نقيض داشته باشد؟ممك
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 D@@âìÜÄß@@@Þëc@oãcC: گويد مي ؛همچنين در اين زيارت به حضرت امير 
توان باور كرد كه قبـل از حضـرت    مي  آيا واقعاً. يعني تونخستين مظلوم هستي

كنيم كه اين جملـه صـحيح    امير به هيچكس ظلم نشده باشد؟ حال ما فرض مي
اين كلمات آيا غير از ايجاد تفرقه و غوغا و  است ولي هدف از گفتن و نوشتن

تـوان در پـيش داشـته    ي ميا هطعن و لعن چيز ديگري هست؟ جز آن چه نتيجـ 
@D@n÷uÙ@@bÏ‰bÇ@@Ô¡Ù@@@ãd’i@aŠ–jnßÙ@@bí…bÈß: گويـد   ديگر اينكـه مـي   1باشد؟
öa†ÇþÙC ام و با  به زيارتت آمده ، يعني من با بصيرت و آگاهي كامل در حق تو

در حالي كه در اين زمان جز همين زائريني كه بـه نـام   ! دشمن هستمدشمنانت 
 ؛اند كسي دشمن علي  زيارت، اصول و فروع دين آن حضرت را تغيير داده 

هست، ولـي   ؛، زيرا ايمان به خدا و رسول و قيامت، اصول دين علي نيست
ي علـ . اين زائرين به نام مذهب اصول و فروع دين علي را كم و زياد مي كننـد 

دانست و خود را و يا ايمان به خـود و اوالدش را از    خود را تابع دين مي ؛
آيـا  ! دانند  ايمان به او را اصل دين مي، اصول دين نمي دانست، ولي اين زائران

شـوند و   خوانندگان اين زيارتنامه متوجه اين همه موهومـات و خرافـات نمـي    
  اند؟ فقط به جمالت مسجع آن قناعت كرده 

ن زيارتنامه پس از تملقات و مداحي بسيار، هدف خود را آشكار كرده در اي
شـايد گمـان   . دادن امام و وادار كردن او به شـفاعت اسـت   كه آن هدف فريب 

D@@@ïÛ@ÉÐ‘bÏ: گويد خورند، لذا مي كرده كه خدا و امام با اين جمالت فريب مي 
μg@i‰Ù@Ï@ðüìß@bíhÛ@æÙ@@@@bßìÜÈß@bßbÔß@a@†äÇ@C  سـرورم بـرايم نـزد    يعنـي اي

آيـا شـفاعت بـه    . پروردگارت شفاعت كن زيرا تو نزد خدا مقـام وااليـي داري  

_____________________________ 
آيد كه از آهنا براي اجياد خصومت و كينه در  جوي صفوي مي   اين مجالت فقط به كار سالطني خبيث و تفرقه −١

 .ميان مسلمني استفاده كنند
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اختيار زائر است يا اينكه به اختيار امام است؟ آيا خدا بايـد مشـخص كنـد كـه     
شناس  كدام بنده مقصري قابل شفاعت است يا ائمه؟ آيا امام هم مانند خدا بنده 

% ⎯tΒ #sŒ “Ï:اســت؟ خداونــد ميفرمايــد ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã ω Î) ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫t/ 

óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz  ) اجازه خدا  يعني چه كسي ميتواند بدون  )255سوره البقره آيه
  .داند در نزد او شفاعت كند، اوست گذشته و آينده ايشان را مي) براي ديگران(

ه ائمه و اين زائر بيهـوده طمـع كـرده و وقـت     شناسند و ن پس نه انبياء بنده 
  .كند  خود را ضايع مي

@D@@@@àbÏë@ïÜÇë@†àª@Õ¡ò: گويـد  اشكال ديگر اينكه در دعاي ديگري مـي 
ïöbie@´§aë@å§aë@Cآيا به حضـرت زهـرا   ! راستي ائمه چگونه پدران زائرند؟

ل كـرده  هـا را جعـ   هتوان پدر گفت؟ ما كه نميدانيم چه كسي ايـن زيارتنامـ    مي
كردن شيعه بوده اسـت؟ بعـد از ايـن      است؟ آيا مقصودشان گول زدن و مغرور

شيعيان  روايت ديگري جعل كرده كه هيچ كس از ؛زيارت، از حضرت باقر 
خواند مگر اينكه دعاي او در صفحاتي از نور كه محمـد   ما اين زيارتنامه را نمي
!! ماند تسليم شده و محفوظ مي ئم آل محمدرود و به قا  آنها را مهر كرده باال مي

كـردن آن    كند؟ زيرا باال رفتن و مهر  آيا با جعل اين روايات خواسته كه مسخره
به دست حضرت محمد و سپردن به قائم آل محمد كه آن را حفـظ كنـد بـراي    

اين حـديث   ؛اي دارد؟ عالوه بر اين زماني كه امام باقر  كننده چه فايده  دعا
ئمي وجود نداشته است تا دعاي او را نزد قائم ببرند و او آن را به راوي گفته قا

  !اند چگونه دروغ ببافند  هاي اين احاديث ندانسته  هبافند! را حفظ كند؟
@D†jÇ@áèÜÛaÚ@@Šöa‹ëÚ@@ÜÇëó: گويد بر خدا منت گذاشته و مي  14در زيارت 

×ê‰a‹ë@êbmc@å½@Õy@ïmdß@Ý@C@Èí حقي بر تو  ت كه به زيارت تو آمدها هخدايا بند
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آيا تـا  ! دارد زيرا براي هر واردي حقي بر مورودش هست كه بايد آن را ادا كند
  .توان زيارت كرد اين اندازه هم ندانسته است كه خدا را نمي 

خوانـده   D@@áî½a@kyb•Cالمـؤمنين را   در قسمتي از يك دعاي ديگـر اميـر  
را داغ  ومقصود او اين است كه حضـرت بـا عصـا صـورت مؤمنـان و كـافران      

و ايـن كـار   . گذارد كه فالني مؤمن و يا فالنـي كـافر اسـت     كند و نشان مي مي
كند؟ اگر براي شناساندن به خدا و يـا   ي است ، اين كار را براي چه مي ا هبيهود

به مامورين الهي باشد كه آنان احتياج به نشاني ندارند و اگـر بـراي شناسـاندن    
اي نـدارد و در   آنها هـيچ فايـده و نتيجـه    آنها به مردم است كه شناخت مردم از

قيامت نيز اين كار مفيد نيست زيرا مـؤمنين در آن روز روسـفيد و مجـرمين و    
  .كفار روسياه محشور مي شوند و به عالمت اضافي نيازي ندارند

 DãgÙ@ãgë@a@lbiÙ@@a@éuëCدهم كه  شهادت مي: در اين زيارت ميگويدباز 
و اين در حـالي اسـت   . و درِ خدا و صورت خداييدهم كه ت يعني شهادت مي 

DÈİÓ@bàÏØüë@lbvy@éäÇ@á@äÇ@ÕÜËcØ@éãë…@á: فرموده ؛كه خود حضرت امير 
jÛ@éãg@ë@lbiØß@ÝØ@¿ë@Læb@×@@@Éßë@Læaëcë@´y@Ý@×@@Čæbuë@ãc@ÝC    يعنـي هـيچ

حجابي شما را از خدا جدا نكرده و هيچ دري را بر روي شما نبسته است و او 
. 1هر وقت و زماني و با هر جن و انساني همراه و حاضر اسـت  در هر مكاني و

 DäÇ@éjv°@åß@éäîië@Ùäîi@ÝÈ¯@ëÙμg@Ù÷vÜí@ë@L@@Û@ÉÐ’í@åßÙ@@éîÛgC: و فرموده
ش كسي را حاجب قرار نـداده اسـت و بنـده را    ا هيعني خدا بين خود و بين بند

نيـز   ؛جاد و امـام سـ  . 2ناچار نكرده كه نزد خدا شفيع و ميانجي تقديم كنـد 
́@@DibiÙ: كند عرض مي jËaŠÜÛ@ìnÐßC  ِتـو بـراي آنـان كـه     ] رحمـت [ يعنـي در

_____________________________ 
 .195البالغه, خطبه ی  هنج −١
 .31البالغه, نامه ی  هنج  −٢
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ه ضد عقائد ائمه عليهم السالم در واقع مطالب اين زيارتنام. 1ميخواهند باز است
$ چنانكه در تفسير آيـه  » وجه اهللا يعني صورت خدا«و اما . باشدمي yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? 

§ΝsVsù çμ ô_uρ «!$#  )يعني به هر كجا كه رو كنيـد خـدا را همانجـا    ) 115وره البقره آيه س
روايـت   ؛زيـرا از حضـرت اميـر    ، اند وجه خدا توجه او است گفته ، مييابيد

شده كه وجه همان ذات او است، از آنجاييكه هر كس به هر جـاي توجـه كنـد    
و ولـي علـم   ، با صورت خود توجه ميكند لذا در مورد خدا نيز وجه گفته شده

و . ذات او استپس وجه او . درك خدا ذاتي است و به همه جا ذاتا توجه دارد
  .كنندگان برخالف اين حقيقت ذكر شود نبايد آن را پذيرفتاگر روايتي از غلو

در صورتي كه امام  D@áîÔn½a@ÂaŠ–Ûa@oãcC: گويد در اين زيارتنامه به امام مي
امام روزي حداقل پنج مرتبه سالك صراط مستقيم است نه خود صراط، زيرا آن 

$  :كـرده  خوانده و در قرائت نماز عرض مـي  نماز مي tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$#  
اگر امام خودش راه راست و صـراط  . پروردگارا ما را به راه راست هدايت فرما

. توانست از خدا بخواهد كه مرا به سـوي خـودم هـدايت كـن     مستقيم بود نمي
كـرده چنانكـه خـدا بـه او      ر نيز مردم را به صراط مستقيم هدايت ميخود پيغمب

 y7 :فرمايــــد مــــي ¯ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκtJ s9 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡uÅÀ «!$# “Ï% ©!$# …çμ s9 $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 Iω r& ’ n< Î) «!$# çÅÁ s? â‘θ ãΒ W{$# ∩∈⊂∪  )مانـا  يعني ه) سوره الشوري
كني، راه خدايي كـه آنچـه در آسـمانها و زمـين      كه تو به راه راست هدايت مي

  .گردد هست از آن اوست، بدانيد كه همه چيز به سوي خدا باز مي 

_____________________________ 
 .عای روز فطرصحيفه ی سجاديه, د −١
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راهنماي مردم به سوي صراط مستقيم بوده نه آنكه  صالنبيين  پس خود خاتم
از و راه مستقيم الهي ها به نم هشايد جاعالن اين زيارتنام! صراط مستقيم باشد، خود

  .ندا هاند و لذا اين جمالت را از پيش خود بافتا هكه دين او است معتقد نبود
@D@@@@…ìàÇ@bí@a@ñìÐ•@bí@ÙîÜÇ@âýÛa: گويد در قسمت ديگري از زيارت مي

åí†ÛaC     در حـالي كـه   ، و امام را صفوت اهللا يعني برگزيـده خـدا خوانـده اسـت
ون دين نيز طبـق فرمـايش رسـول خـدا     برگزيدگي مخصوص انبياء است و ست

  !رود نماز است و اگر ستون دين امام باشد با وفات امام ستون دين از بين مي
Da‡ìÈnß@iÙ@@@@@bènÔzna@‰bã@åß: گويد ي از اين زيارتنامه به امام مي ا هدر جمل
ÜÇ@oîäu@b¶ó@ïÐã@C@م و مستحق آتش ا هيعني از جنايتي كه در مورد خودم كرد
اگر چنين باشد كـه هـر كـس مسـتحق آتـش      !! برم م به تو پناه مي ا هدوزخ گشت

بردن به مخلوقي ديگر بتواند از كيفـر رهانيـده شـود، در ايـن      دوزخ بود با پناه 
عالوه بـر ايـن   . صورت خلقت نار و دوزخ و عقاب الهي ديگر مفهومي نداشت

حتـي بـه   ، خدا در چندين جا از قرآن فرموده از آتش جهنم به خدا پنـاه ببريـد  
كجاي قـرآن و سـنت دسـتور پنـاه     . رسول خود فرموده كه فقط به خدا پناه ببر

D@@dvÜß@ü@ðˆÛa@æbzj: فرمايد  مي صاند؟ رسول خدا  بردن به مخلوق را داده  
üë@éîÛg@üg@éäß@bväßC    يعني منزه است آن خدايي كه پناهگاه و نجـاتي غيـر از او

D@@@@@ü@åflß@bí@LéîÛg@üg@ÊŒÐß@ü@åflß@bí: رمايدو در دعاي ديگري مي ف. 1وجود ندارد
@@@@ÒŠ–í@ü@åflß@bí@LéîÛg@üg@éäß@bväß@ü@åflß@bí@Lìç@üg@óuŠŽí@ü@åflß@bí@Léi@üg@æbÈní

ìç@üg@õìÛaC  يعني اي آنكه جز به سوي او پناهگاهي نيست، اي آنكه جز از او
، اي آنكـه  درخواست كمك نتوان كرد، اي آنكه جز به او نمي توان اميد داشت

. جز به سوي او پناهگاهي نيست، اي آنكه جز او كسي نمي تواند دفع شر كنـد 

_____________________________ 
 .سيد بن طاووس» اقبال«مفاتيح اجلنان, از تسبيحات مربوط به اعامل روز عرفه, به نقل از كتاب  −١
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يـد  ا هرا نخوانـد  ؛آيا دعاهاي علي ). 90و 39و  38دعاي جوشن كبير، بند (
Dg@@ÒŠ–í@ü@ë@oãc@üg@¨bi@ïmdí@ü@éã: كند عرض مي  صكه به تأسي از پيامبر 

@oãc@üg@õìÛaC ز تو كسي نتواند خير و نيكي را بياورديعني پروردگارا همانا ج ،

ال «: كنـد  و در دعاي ديگر عرض مـي . 1و جز تو كسي بدي را برطرف نمي كند
يعني پناهگاه و وسيله نجاتي غيـر از خـدا   » إال إليه) منه(ملجأ و ال منجا من اهللا 

@D@éãg@áèÜÛa: مي فرمايد» الجن«سوره شريفه  22و با الهام از آيه ي . 2وجود ندارد
@a†znÜß@Ùãë…@åß@†uc@åÛë@†yc@Ùäß@ïã¯@åÛ@C  يعني خدايا هيچ كس نيست كه

و در دعايي ديگر . 3يابم از عذاب تو مرا پناه بدهد و جز تو هيچ پناهگاهي نمي 
D@@áèÜÛa: از خداوند تقاضا مي كنـد كـه  » الفرقان«سوره مباركه  68با الهام از آيه 

g@a@Éß@æìÇ†í@ü@åíˆÛa@åß@ÜÈuaëŠe@bC مرا از كساني قرار بده كـه  ! پرودگارا
و فرزند بزرگـوارش حضـرت   . 4خوانند با خداوند معبودي ديگر را به دعا نمي 

D@@áèÜÛa: كنـد  عرض مي» االسراء«سوره شريفه  56نيز با الهام از آيه  ؛صادق 
@¿@bßaìÓc@pŠČîÇ@Ùãg×Ü¹@ýÏ@éãë…@åß@ánàÇ‹@åíˆÛa@aìÇ…a@ÝÓ@oÜÔÏ@ÙibnØ@æì×’@Ñ

äÇ@ŠšÛaØýíì¤@üë@á@L@ÙÜ¹@ü@åß@bîÏ×êË@†yc@ïČäÇ@éÜíì¤@üë@ðŠ™@Ñ’@L@ğÝ•
aë@éÛeë@†àª@óÜÇ×ðŠ™@Ñ’C تو در كتابت گروهـي را ناپسـند   ! يعني پروردگارا

بگو اگر راست مي گوييد آن كساني را كه غيـر  : ي و به آنان فرموده ايا هشمرد
دار   د به دعا بخوانيد، آنان مالك و عهدهبريد به دادتان مي رسن از خدا گمان مي 

كردن ضرر از شما نيستند و نمي توانند چيزي را تغيير بدهند، پـس اي   بر طرف
آنكه غير از او هيچ كس زياني را از من برطرف نمي سازد و تغيير نمي دهد، بر 

_____________________________ 
 .صحيفه ی علويه, دعای روز دوم هر ماه −١
 .صحيفه ی علويه, دعای هتليل و دعای وارد شدن به مسجد −٢
 .»ثاميل ابومحزه«نان دعاي و مفاتيح اجل, صحيفه ی علويه, دعای روز بيست و چهارم هر ماه −٣
 .صحيفه ی علويه, دعای روز بيست و دوم هر ماه −٤
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بـه  . 1محمد و آل او درود بفرست و هر گونه زيـان و بـدي را از مـن دوركـن     
از دنيا به عالم باقي شتافته و در دنيا نيسـت كـه ايـن     ؛رت علي اضافه حض

خوردن از  غلو كننده به او پناه ببرد، آن حضرت در وصيت خود پس از ضربت 
D@@@õbäÐÛbÏ@åÏc@ægë@Lïß…@ïÛë@bãdÏ@Õic@æg: ابن ملجم خود را فاني شمرده و فرموده

@ð…bÈîßC باشم و اگر  مي اگر از اين ضربت زنده ماندم صاحب اختيار خون خود
خواهند با يك سلسـله   اين غلوكنندگان مي. 2من است  فاني شدم پس فناء وعده

ترسـيد و نالـه     كفريات و خرافات به نام امام كـه خـود او از عـذاب خـدا مـي     
كرد، خود را به بهانه او از كيفر نجات دهند و با عمل به بـدعتها از جنايـات    مي

  .لزهي خيال باط!! نظر شود شان صرف 
مجلسي در حديث پانزدهم از صفوان جمال روايت كرده كـه امـام صـادق    

چون به زيارت حضرت امير رفتي قدمهاي كوتاه بردار چون «: به او فرمود ؛
با هر قدمي براي تو صد هزار حسنه نوشته مي شـود و صـد هـزار گنـاه محـو      

يگـردد  ميگردد و براي تو صد درجه باال مي رود و صد هزار حاجتت برآورده م
، توجه داريـد كـه ايـن   !! و براي تو ثواب هر صديق و هر شهيدي نوشته ميشود

ثواب يك قدم است البد اگر تا به قبر برسد ثـواب ميلياردهـا صـديق و شـهيد     
ثواب يك شـهيد داشـته    ؛در صورتي كه خود حضرت امير !! خواهد داشت

ود از خـدا  چون يك بار بيشتر شهيد نشده است، و تمـام ائمـه در دعاهـاي خـ    
. كردند يعني ثـواب يـك شـهادت را    ثواب شهادت در راه او را درخواست مي 
جوياي آن قبـر شـدم و هـيچ    : گويد جالب است كه در اين حديث صفوان مي 

همين صفوان دربـاره زيـارت مرقـد    ، اما در حديث هيجدهم. اثري از آن نيافتم
ديـوار شـهر    چون گنبد را ديدي چنـين بگـو و چـون بـه    : گويد  مي ؛علي 

_____________________________ 
 .باب سوم در ادعيه ی عافيت و غريه) الباقيات الصاحلات(مفاتيح اجلنان  −١
 .23البالغه , نامه ی  هنج −٢
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شود ايـن   رسيدي چنان بگو و چون به در صحن رسيدي چنين بگو، معلوم مي 
در همـين  . نـد ا هحافظه بود جعاالن و كذابان همچون هر دروغگوي ديگري كم 

گويـد    ي نقل كرده كه حضرت امير خازن وحي اسـت و مـي  ا هحديث زيارتنام

ردگـارا بـر در تـو    يعنـي پرو  D@@ibjÛ@áèÜÛaÙ@@oÐÓëC: چون وارد شهر شدي بگو
را درِ خدا دانسته  ؛شهر را در خوانده يا علي  معلوم نيست كه درِ. ام ايستاده 
گويـد چـون وارد    سـپس مـي  ! به هر حال براي خدا در قائل شده است!! است؟

يعنـي   D†jÇ@´äßû½a@ßc@bí@ðüìß@ôaÚ@†jÇ@åiaëÚ@@nßc@åiaëÙC: صحن شدي بگو
D@@´ßc: گويـد  بعد مي! غالم علي شمرده استكه خود و پدران خود را به دروغ 

@åí†Ûa@âìí@æbí…@ë@´½bÈÛa@l‰C       امـين رب  ، در حـالي كـه طبـق دههـا آيـه قـرآن
العالمين صفت رسول خدا و ديان يوم الدين صفت حق تعـالي اسـت چنانكـه    

 tΠöθ :فرمايد مي tƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§øtΡ <§øuΖÏj9 $ \↔ø‹x© ( ãøΒ F{$#uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ °! ∩⊇®∪  )سوره االنفطار( 
يعني روزي كه هيچ كس براي ديگري كاري نميتواند بكند و فرمـان در آن روز  

  .از آن خداست
در حـالي كـه    DÜÇ@âýÛaó@@@Þaìyþa@kÜÔßë@ÞbàÇþa@æaŒîßC: گويد سپس مي

كتاب و قوانين شـريعت  ، چنانكه خدا فرموده، ميزان اعمال و حق و باطل افعال
% ª!$# ü“Ï:نـد فرمـوده  خداو، ؛نه علي ، است ©!$# tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ptø: $$ Î/ tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ  

) قـرآن (يعني خدا كسي است كه كتاب )25سوره الحديد آيه : نگا، 17سوره الشوري آيه (
  .و ميزان را به حق نازل كرد

! كنند؟ حال بايد پرسيد اعمال حضرت علي و پيامبر را با چه چيز ميزان مي 
بـه عـالوه   ! كننـد؟  ميزان است چگونه آن را با خودش ميـزان مـي    اگر خودش

خداوند براي هر امتي كتاب آسماني خود شان را ميـزان قـرار داده كـه در روز    
≅¨  3“ts?uρ.شـوند  قيامت هر يك از آنها به سوي كتاب خودش خوانده مي  ä. 7π ¨Β é& 
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Zπ uŠÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π ¨Β é& #©tçô‰è? 4’ n< Î) $ pκÈ:≈ tG Ï.  ) بيني كه هر امتـي بـه    يعني مي) 28سوره الجاثيه آيه
  .شوند زانو در آمده است، تمام ملتها به سوي كتابشان فرا خوانده مي 

كه در زيارتنامـه آورده اسـت، فقـط خـداي     » مقلب األحوال«و اما جمله ي 
انبياء و اولياء اختيار احـوال خـود را هـم    . متعال شايسته ي اين صفت مي باشد

≅ : خدا به رسـول خـود فرمـوده   . ندارند è% Hω à7 Î= øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ 

u™!$ x© ª!$#   ) يعني بگو كه مـن مالـك نفـع و ضـرري بـراي       )188سوره األعراف آيه
$! : و در جاي ديگـري فرمـوده  . خودم نيستم مگر اينكه خدا آن را بخواهـد tΒ uρ 

“Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yè øãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/  )  دانم با من   يعني بگو كه من نمي) 9سوره االحقاف آيـه
  .و با شما چه خواهد شد

توانـد   از احوال ديگران خبر ندارد و در نتيجـه نمـي   صوقتي رسول خدا 
احـوال  ! تواند اين كار را انجام بدهد؟ احوالشان را دگرگون كند، چگونه امام مي
 ظر خـدا اسـت و فقـط خـدا مقلـب     بندگان فقط در اختيار خدا و فقط تحت ن

  y#©9r&uρ  š⎥÷⎫t/ öΝÍκÍ5θè=è% 4 öθs9 :فرمايد خداوند به رسول خود مي. األحوال است و نه غير 

|Mø)xΡr& $tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd  !$̈Β |Mø©9r&  š⎥÷⎫t/ óΟÎγÎ/θè=è% £⎯Å6≈s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæηuΖ÷t/  ) ــوره سـ

اگـر تمـام آنچـه در    ، بين دلهاي مؤمنين الفت انداختيعني و خدا  )63األنفال آيـه  
ولي اين ، كردي نمي توانستي بين دلهايشان الفت بيندازي زمين است صرف مي 

  .خدا است كه بين ايشان الفت انداخت
به راسـتي  . األحوال فقط خداوند متعال است القلوب و مقلب  بنابراين مقلب 

تا صفات و اسماء خدا را به امام نسـبت  سازان اصرار داشته اند  چرا اين زيارت 
  دهند و مردم را به شرك بكشانند؟
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و حضـرت اميـر را    DìvČäÛaë@ČŠÛa@ÉßbëôC: گويد در همين زيارتنامه باز مي
شنونده سرّ و نجوي خوانده با اينكه اين صفت بنابه صـريح قـرآن مخصـوص    

= ãΝn:خداونـــد اســت چنانكــه فرمــوده ÷è tƒ öΝä.§Å™ öΝä.tôγ y_uρ ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ tβθ ç7Å¡õ3s? ∩⊂∪  

و . دهيـد ميدانـد  آشـكارتان و آنچـه را كـه انجـام مي     يعني پنهان و) سوره األنعـام (
= ãΝn: ميفرمايد ÷è tƒ $ tΒ šχρ •Å£ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷è ãƒ  ) 23النحل آيه  ،5هود آيه  ،77سوره البقره آيه 

: فرمايدو مي. داند ار ميسازند مييعني آنچه را پنهان ميكنند و يا آشك )76يس آيه  و
 (#ρ •Å r&uρ öΝä3s9öθ s% Íρ r& (#ρ ãyγ ô_$# ÿ⎯Ïμ Î/ ( …çμ ¯ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊂∪  )يعنـي   )سوره الملك

و . ها آگاه است هچه گفتارتان را پنهان سازيد و چه آشكار كنيد او از درون سين
 …çμ: ميفرمايد ¯ΡÎ* sù ãΝn= ÷è tƒ §Åc£9$# ’ s∀ ÷zr&uρ ∩∠∪   ) او هرگونه سرّ و پنهاني  يعني) سوره طه
 óΟs9r& (#þθ: فرمايدو مي. داند را مي çΗ s>÷è tƒ χ r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ óΟèδ §Å  óΟßγ1 uθ ôftΡuρ  )  سوره التوبـه

  .داند دانند كه خداوند راز و نجوايشان را مي يعني آيا نمي) 78آيه 
گر علي خدا است كـه اسـرار مـردم را    پرسيم م  حال با وجود اين آيات مي

از خيانتهـاي امـراء و    ؛آمـده اسـت علـي    » البالغـه  نهج«چنانكه در ! بداند؟
هـاي مـردم     هها و جاسوسان خود و يـا نامـ   فرماندارانش جز از طريق خبرچيني

يعنـي جاسوسـم    D@lŠÌ½bi@îÇ×μg@kn@àÜÈíC: نويسد شد چنانكه مي مطلع نمي
عبيـداهللا بـن   ، آن حضـرت  1.نمايـد  ه است و مرا آگـاه مـي  در مغرب برايم نوشت

المـال    عباس را به واليت بصره گماشت و هنگامي كه او مبلغي هنگفت از بيت
و نيـز منـذر    2.را اختالس كرد و چون حضرتش با خبر شد باالي منبر گريست

_____________________________ 
 .33البالغه, نامه ی  هنج −١
 .41البالغه, نامه ی  هنج −٢
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آوري صدقات انتخاب كـرد ولـي او امـوال مـذكور را       بن جارود را براي جمع
و حضـرت پـس از اطـالع از خيـانتش بـه او       1!و به معاويه ملحق شد برداشت
كـاري    يعني درسـت  DÏhäß@ïãČŠË@Ùîic@ý•@æÙ@Čãc@oääÃëÙ@éí†ç@ÉjnmC: نوشت

و ابوموسي  2.كني  پدرت مرا فريب داد و پنداشتم كه تو نيز از راه او پيروي مي
مد و چنانكه بايـد  اشعري را عامل كوفه كرد در حالي كه او ناموافق از آب در آ

ت قـرار داد، ولـي او   ئو كميل بن زياد را عامل هي! به آن حضرت خدمت نكرد
و  3.مقاومت نكرد و شهر را تسليم دشمن نمود و حضرت او را مـذمت فرمـود  

واليت فارس را به زياد بن ابيه سپرد ولي او از ياوران معاويه شد و بسـياري از  
ن هبيره را بـه عنـوان عامـل اردشـير     و مصقله ب 4.را كشت ؛طرفداران علي 

المـال را در ميـان    امـا او خيانـت كـرد و امـوال بيـت      ، خوزستان نصب فرمـود 
و قـيس بـن سـعد بـن عبـاده را كـه از مـردان         5!خويشاوندان خود تقسيم كرد

نمـامين از واليـت مصـر      كارآزموده و از ارادتمندان آن حضرت بود، به سـخن 
بكر را منصوب نمود كه تجربه ي الزم  د بن ابيمعزول فرمود و به جاي او محم

  .براي تصدي اين مسؤوليت را نداشت و در نتيجه مصر سقوط كرد
_____________________________ 

ت دارند و ارادتشان به او جمرد ادعا نيست و با زندگي و شخصيت آن امام را صادقانه دوس ؛آنان كه عيل  −١
املـال مسـلمني چقـدر  دانند كه آن حرضت نسبت به رعايت حـق النـاس و حفـظ بيـت  مهام آشنا هستند, مي 

شد و يا  املال رايض نمي  مورد چراغ بيت وسواس و دقت فراوان داشت و چنانچه معروف است به مرصف يب
املال اندكي بر ديگران ترجيح دهد, با اين اوصاف حمـال    نبود اقارب خويش را در استفاده از بيتحتي حارض

داد و با اين حال او را به عنـوان متصـدي امـور  است كه كمرتين احتاميل بر خيانت كيس در اموال عمومي مي
 .كرد مسلمني انتخاب مي 

 .71البالغه, نامه ی  هنج −٢
 .61ه ی البالغه, نام هنج −٣
 .44البالغه, نامه ی  هنج −٤
 .43البالغه, نامه ی  هنج −٥
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خـائن و يـا فاقـد    ، مي دانسته كه اين افـراد  ؛توان گفت كه علي  آيا مي 
صالحيتند و با اين وجود آنها را به مسئوليتهاي مهم منصوب كرده و بـه نـوعي   

. قطعاً چنين نيست، بايد گفت معاذ اهللا! ك بوده است؟در اعمال نادرستشان شري

  !پس اين اباطيل كه در اين زيارتنامه آمده است چيست؟
بايد دانست آن همه انبياء و مرسلين كه از دنيـا رفتنـد هيچگونـه زيارتنامـة     

  مـي ) 18زيـارت  (نداشته و ندارند، ولي مجلسي در كتاب مـزار زيارتنامـه اش   
انـد ولـي     ي درست كردها هاي زيارت آدم و نوح زيارتنامعلماي شيعه بر: گويد

انـد و سـزاوار اسـت بـراي      براي زيارت صالح و هود و ابراهيم چيزي نساخته 
انـد،   به نظر ما چون اين آقايان بيكار بـوده  ! ايشان نيز زيارتنامه اي درست شود

  !براي هر كس از دنيا رفته زيارتنامه اي رديف كرده اند
براي اثبات شفاعت براي حضـرت اميـر    18سازنده زيارت  جالب است كه

 Ÿωدر ضمن زيارتنامه اسشتهاد كرده بـه آيـه    ؛ uρ šχθ ãè xô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 4©|Ós?ö‘ $# 

Νèδ uρ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏG uŠô±yz tβθ à)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪   )يعنــي و جــز بــراي كســي كــه  )ســوره االنبيــاء
. ان از تـرس خـدا بيمناكنـد   خداوند از آن راضي باشد، شفاعت نمي كنند و ايش

به اضافه خدا . آيا ندانسته كه منظور از شفاعت كنندگان در اين آيه مالئكه است
در اين آيه شفاعت را موقوف به رضايت و اراده خـويش نمـوده اسـت نـه بـه      

ي مالئكــه و بنــدگانش، زيــرا خــدا مقصــري را كــه الئــق شــفاعت باشــد  هاراد
در  ؛خود حضرت علي . انش مطلع استشناسد و فقط او از احوال بندگ مي
گويـا سـازنده ي ايـن     1 .دانـد  البالغه آيه مذكور را مربوط بـه مالئكـه مـي     نهج

در  Dü@@æìÈÐ’íCالبالغه را هم نديده است، زيرا مرجع ضـمير در   نهج، زيارتنامه

_____________________________ 
 .91البالغه, خطبه ی  هنج −١
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از اين رو حضرت علي نيز آن آيات را مربوط بـه مالئكـه   ، آيه قبل از آن است
D@@@ÉîÐ‘@ýÏ: عالوه بر اين درباره شفاعت در روز قيامـت فرمـوده   .دانسته است

ÉÐ’í@C و اطاعت خدا را شـافع دانسـته و   . 1يعني شفعيي نيست كه شفاعت كند
خداونـد را شـفيع   يعني طاعـت   D‰†Û@bÈîÐ‘@a@òÇb@aìÜÈubÏÚ@ØnjÜáC: فرموده

@:فرمـوده و قـرآن را نيـز شـفيع دانسـته و      2.خود قرار دهيـد  وصول به خواسته
DÐ’ßë@ÉÏb‘@éãc@aìàÜÇaëŽ‘@òßbîÔÛa@âìí@æeŠÔÛa@éÛ@ÉÐ‘@åß@éãcë@ÉČčÐéîÏ@É@C يعني بدانيد

كه قرآن شفيع مقبولي است و همانا كسي كه روز قيامت قرآن بـرايش شـفاعت   
دانـد و عـرض    و در دعاي خـود خـدا را شـفيع مـي    . 3كند، پذيرفته خواهد شد

يعني خدايا تو شافع بندگاني DÓìÏ@†yc@îÛ@á@ÉÏb’ÛaëÙ@@áèãë…@Þì°@C@:كند مي
بنـابراين، ايـن زائـر     4.و كسي برتر از تو نيست تا ميان تو و ايشان حائـل شـود  

½D@@åمصـداق  ، يعني گناهان بسياري دارم DÏh@biìã‡@ïÛ@æ×arC: نادان كهمي گويد
šm‰aóC نيست و بايد برود توبه كند.  

DgãÙ@@Éàm×@@…Šmë@ïßý: گويد يدر همين زيارتنامه خطاب به آن حضرت م
@ïßýC     در حالي كه ما در صفحات گذشته اثبات كرديم كه ايـن جملـه باطـل
اند كه بشر همچون خدا شنونده ي همه ي اصوات  اين جهال گمان كرده . است
اگر انبياء تمام اصـوات را بشـنوند سرسـام خواهنـد گرفـت، مگـر ايـن        !! است

خداونـد  ، يي از كوه بيهوش بر زمين افتادحضرت موسي نبود كه با شنيدن صدا
 §yzuρ 4©y›θ:مي فرمايد ãΒ $ Z)Ïè |¹  ) و ائمه عليهم السـالم نيـز    ).143سوره األعراف آيه

_____________________________ 
 .195البالغه, خطبه ی  هنج −١
 .198البالغه, خطبه ی  هنج −٢
 .176البالغه, خطبه ی  هنج −٣
 .صحيفه ی علويه, دعای روز چهاردهم از هر ماه −٤
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گفتند از فهميدن سخنان ايشـان    در زمان حياتشان اگر چند نفر با هم سخن مي
در آن واحد عـاجز بودنـد چـه رسـد بعـد از مرگشـان، و اصـوال ايـن صـفت          

چنانكه در بسياري از ادعيه اين موضـوع آمـده اسـت، از    ، وص خدا استمخص

D@@@@@@åÇ@É@éÜÌ’í@ü@åß@bí: خوانيم  جمله در دعاي جوشن كبير كه چنين مي
@@@@@Þaû@éİÜÌíü@åß@bí@ÞìÓ@åÇ@ÞìÓ@éîèÜíü@åß@bí@ÝÈÏ@åÇ@ÝÈÏ@éÈä¹ü@åß@bí@É

õï‘@åÇ@õï‘@éjv°ü@åß@bí@Þaû@åÇ@C    ي او را از يعنـي اي آنكـه شـنيدن صـوت
و ، شنيدن ديگري باز نميدارد، و انجام دادن كاري او را از كار ديگر منع نميكند

ي او را از ا هو بر آوردن خواسـت ، گفتاري او را به گفتار ديگري سرگرم نمي كند
مسلماً ايـن  ) كبير  دعاي جوشن 99بند .(هاي ديگر به اشتباه نمي اندازد  خواسته

  .اي غير خدا قائل شدتوان بر  خصوصيات را نمي
يعنـي همانـا مـن بـه     D@Ûì‰@ïdi@pˆÇ@ïãgÙ@C: گويد در زيارت بيستم مي 

برم، در حالي كه خدا در قرآن مكررا فرموده كه به غير از   برادر پيامبرت پناه مي
  .من به كسي پناه نبريد

عبارت و مسجعي ديده است  مجلسي هر جا به گمان خود زيارتنامه خوش 
و از آن ، ري كرده و كتابش را پر از اينگونه خرافات كـرده اسـت  آن را جمع آو

زيارتي مليح و نمكـين اسـت ، سـپس    : گويد مي 22جمله در زيارت شماره ي 
و همچنـين  ، كنـد   زيارتي كه ساخته و پرداخته ي غلو كنندگان است را نقل مي

D@@ÜÇ@âýÛaó@@@Ûa@ë@áí†ÔÛa@Ý•þa@@ÊŠÐ: گويـد   در اين زيارت خطاب به امام مي
ÛaØáíŠ@LÜÇ@âýÛaó@¦a@ŠàrÛa@C  يعني سالم بر اصل قديم و فرع گرامي و سـالم

در اينجا علي عليه السالم را مانند نصاري وصف كرده كه . برميوه ي چيده شده
!! داننـد  را هم قديم و هم ميوه ي خلقـت و هـم فرزنـد خـدا مـي       ؛عيسي 

م بـه تعـدد قـدماء قائـل بـوده      نصاري به قدماي ثالثه قائلند، و گويا اين زائر ه
. ولي الزم است بداند به اجماع علماي اسالم، تعدد قـدماء شـرك اسـت   ، است
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ام كه شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر الكالم كه از مراجع بزرگ  شنيده 
شد و ديد همـين زيارتنامـه را    ؛شيعه است روزي وارد بارگاه اميرالمؤمنين 

ان را خواست و فرمـود كـه ايـن زيـارت شـرك      اند، كارگزار  در بارگاه آويخته
آن را برداريد و پاره كنيـد، آنـان نيـز بـه دسـتور او عمـل كردنـد، ولـي         ، است

متأسفانه پس از چند سال شيخ عباس قمي پيدا شد و همين دعاي باطـل را بـه   
همچنـين  !! عنوان زيارت ششم در مفاتيح الجنان نقل كرد و به دست عوام سپرد

D@óÜÇë :شرع دانسته و مي گويد)ذارانقانون گ(مه ائمه را مقننيندر همين زيارتنا
paìÜ–Ûa@bäîÜÇ@aì™ŠÏ@åíˆÛa@åí†‘aŠÛa@òàöþa@C يعني سالم بر آن اماماني كه نماز را

 Ÿω:در صورتي كه خداوند مي فرمايـد . بر ما واجب كردند uρ Û‚ Îô³ç„ ’ Îû ÿ⎯Ïμ Ïϑ õ3ãm 

#Y‰ymr& ∩⊄∉∪  )كند  در قانونگذاري خود شريك نمي يعني و كسي را )سوره الكهف .
 Èβ: و فرموده Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬!  )  يعني هيچ كـس غيـر از خـدا     )57سوره األنعام آيـه

ــم  ــدارد حــق حك ــوده. دادن را ن  tí: و فرم uŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $ tΒ 4©œ»uρ ⎯Ïμ Î/ % [nθ çΡ 

ü“Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4©y›θ ãΒ uρ #©|¤ŠÏã uρ   )  13سوره الشوري آيـه( 
يعني خدا براي شما ديني را تشريع فرمود كه نوح را به آن سـفارش كـرد و آن   
همان ديني است كه به تو وحي كرديم و آن همان دينـي اسـت كـه ابـراهيم و     

 و واضح اسـت كـه مرجـع ضـمير در    . موسي و عيسي را به آن سفارش كرديم
 & ÷Πr:و همچنين فرمـوده . است كه در آيات قبلي ذكر شده است »اهللا» «شرع لکم«

óΟßγ s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$#  )  ــه ــوره الشــوري آي ) 21س
يعني آيا براي مشركان شريكاني هست تا برايشان دين و آئينـي را بياورنـد كـه    

  .ي آن را نداده است خدا اجازه
بنابراين تشريع و گذاشتن احكام، مخصوص خدا است و هيچ پيشـوايي بـه   

  .عنوان دين حق قانونگذاري در دين را ندارد
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المنتهـي و آدم و   ةدر همين زيارت حضرت علي را شـجره طـوبي و سـدر   
 ساز از او  آن امامي كه اينگونه آن زيارتنامه!! نوح و عيسي و موسي دانسته است

وصف مي كند ، امامي است كه بنا به مكتب وحدت وجود، همـه چيـز اسـت،    

. خدا عين خلق و خلق عين خالق و علي خود موسي و موسي خود علي اسـت 
  !پناه بر خدا از اين كفريات و خرافات

́@@@D@ÜÇ@âýÛaó: گويد و در همين زيارت نيز مي n½a@a@ÝjyC     يعنـي سـالم بـر
، را قبول ندارد ؛علي ، نويس است كه زيارتنامه چنين پيد. ريسمان قوي خدا

از جملـه  . مكرراً فرموده است كه ريسمان الهي قرآن است ؛زيرا خود علي 
به كتاب خدا چنگ بزنيـد كـه حبـل     DØi@áØîÜÇÏ@a@lbnh´n½a@Ýj§a@éãC: فرموده

DéãhÏ@æeŠÔÛa@aˆç@Ýr¶@a†yc@ÁÈí@@éãbzj@a@ægë@@@a@Ýjy: و فرموده 1.متين است
´n½aC    يعني همانا كه خداوند سبحان به احدي همچون اين قرآن عطـا نفرمـوده

پس آن حضـرت قـرآن را    2.است، همانا كه قرآن ريسمان متين پروردگار است
داند كه هم خود علي و هم ديگران بايد بـه   حبل اهللا و ريسمان محكم خدا مي 

هر  ؛و هم بر ضد كالم امام  ولي اينان هم بر ضد كالم خدا. آن چنگ بزنند
توان فهميد كه اينان تا چه حد كـالم   از اينجا مي . اند اند بافته   چه خود خواسته

  .را قبول دارند و ارادتشان به ائمه چگونه است ؛علي 
$ :خدايتعالي در وصف عظمت قرآن فرمـوده  ¯ΡÎ) çμ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡u™öè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 

šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪ …çμ ¯ΡÎ)uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tG Å3ø9$# $ uΖ÷ƒ t$ s! ;’ Í?yè s9 íΟŠÅ3ym ∩⊆∪  )يعني مـا   )سوره الزخرف
اين قرآن را براي تعقل و فهم شما عربي قرار داديم و اين قـرآن نـزد مـا علـي     

فرماييـد كـه در ايـن آيـه ي شـريفه       مي   مالحظه. و با حكمت است) واالمقام(
_____________________________ 

 .156البالغه, خطبه ی  هنج −١
 .176بالغه, خطبه ی ال هنج −٢
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قـرآن را  ، آن است، ولـي زيارتسـاز جاهـل   دو صفت براي قر» حكيم«و » علي«
دانسـته اسـت و    ؛تحريف كرده و اين آيات را در وصـف حضـرت علـي    

DÜÇ@âýÛaó@@@@‡@ðˆÛa@püü†Ûa@kyb•@×ª@¿@a@Š@Ø@@@ÞbÔÏ@pbíŁa@á: گويد مي

μbÈmZ @…çμ ¯ΡÎ)uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tG Å3ø9$# $ uΖ÷ƒ t$ s! ;’ Í?yè s9 íΟŠÅ3ym ∩⊆∪   !!   هـدف  ببينيد چگونـه بـراي
اسـم  ، خود با قرآن بازي كرده و علي و حكيم را كه دو صفت قرآن مـي باشـد  

انـد   جالب است با اينكه اسالم را خـراب كـرده   ! فرزند ابوطالب قرار داده است
بـه عقيـده ي نگارنـده اگـر     !! ولي در تمام اين زيارات تقاضاي شـفاعت دارنـد  

تيار خداست نـه بـه اختيـار    شفاعت به اخ«: فرمود شد و مي   فرضاً امام زنده مي
در حقيقت اينان شفاعت ! كردند  با آن امام دشمني مي» من و نه به انتخاب شما

اند تا هر گناهي را به راحتي مرتكب شوند، در حـالي كـه    را براي خود ساخته 
خود حضـرت علـي در ضـمن دعاهـاي خـود      ، ائمه چنين ادعاهايي نداشته اند

Dìm@å¾@pìu‰@†Óë@@ïmbÏë@†äÇ@ïÛ@ÉÐ’í@æc@éãbyhi@ïmbîy@¿@ïãü: عرض مي كند
éãaŠÐÌiC  يعني به كسي كه در زندگيم با احسانش مرا سرپرستي كرد اميد دارم كه

و در دعـاي كميـل    1.با آمرزش و غفرانش هنگام مرگ بـرايم شـفاعت فرمايـد   
يعنـي   D@ë@ÚŠ×ˆi@ÙîÛg@lŠÔmc@ïãg@áèÜÛac@@i@ÉÐ’nÙ@μg@Ðã@ÙC: كند  عرض مي
جويم و خودت را در پيشـگاهت    من با ذكر تو به سويت تقرب مي! پروردگارا
D@@@ÔÜ@ÝjÓ@Þëþa@oãcÙ@@@@@ŠçbÄÛaë@áç†Èi@ŠŁaë: و مي گويـد . گيرم شفيع مي 

@áèÓìÏNNN@@@ÓìÏ@†yc@îÛ@Lá@ÉÏb’Ûaë@áèäÇ@ÉÏa†ÛaëÙ@@@@nšjÓ@¿ë@áèãë…@Þì°Ù@
áçaìrßë@áèjÜÔäßC اي و پـس    هتو اولي و قبل از مخلوقاتت بود! يعني پروردگارا

دافع گرفتاريهايشـان بـوده و شـفيع    ... ي ا هاز آنان نيز خواهي بود و بر آنان چير
آناني، كسي برتر از تو نيست تا ميان تـو و آنـان حائـل شـود و جـاي رفـتن و       

_____________________________ 
 .صحيفه ی علويه, دعای مناجات −١
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كنيـد آن حضـرت    چنانكه مالحظه مي  1.جايگاهشان در قبضه ي قدرت توست
نيـز   ؛العابـدين    جدين زينحضرت سيد السا. خداوند را شفيع دانسته است
‘D@@@@@òÇbÐ’Ûa@Ýçdi@oÜÏ@oÈÐ‘@ægë@NNN@@¿@ÉÐ:كند  در دعاهاي خود عرض مي

@ôbíbİ×ßŠÙ@@NNNÜšÏ@ïÛ@ÉÐ’îÜÏ@ÙîÛg@ïÛ@ÉîÐ‘@üÙ@C يعني اگر شفاعت خواهم
كـرم و بزرگواريـت را در خطاهـايم    ! پروردگـارا .... پس سزاوار شفاعت نيستم 

شگاهت ندارم پس بگذار فضل وكرم تـو بـرايم   هيچ شفيعي در پي... شفيع فرما 
Dü@@ÙîÛg@ïÛ@ÉÐ’í@ÉîÐ‘@NNN@éîÛg@d¦c@‡ýß@üë: كند و نيز عرض مي  2»شفاعت كند

äßÙC  يعني هيچ شفيعي كه در نزد تو برايم شفاعت كند ندارم و هيچ پناهگاهي
  .3»كه از تو بدان پناه ببرم نيست

اد و بـه أئمـه ارادت داشـتند ايـن     سازان اگر به خدا و قرآن اعتق اين زيارت 
ساختند، به سبب همين زيارتنامـه هـا اسـت كـه مـذاهب       زياراتنامه ها را نمي 

مي شود، و به كلمات همين زيارتنامه ها براي   باطنيه و شيخيه و صوفيه تقويت
متاسفانه مردم متوجه نيستند كـه ايـن   . كنند  ادعاهاي باطله ي خود استشهاد مي

 ؛آنچه غلو كنندگان در وصـف علـي   . قلبي و ضد قرآن استزيارتنامه ها ت
اند تماماً در اين زيارتنامه هـا آمـده اسـت، مـثال در ايـن زيارتنامـه        جعل كرده 

يعني سـالم بـر مولـود     DÜÇ@âýÛaó@Ûa@¿@…ìÛì½aØ@õbàÛa@¿@xëŒ½a@òjÈC: گويد مي
  !»كعبه و كسي كه عقد ازدواجش در آسمان بسته شده است

در كعبه اشاره شده است  ؛زيارتنامه تقلبي به تولد حضرت علي در اين 
و ما براي اطالع خواننـدگان از حقيقـت ايـن قضـيه، الزم اسـت بـدان بيشـتر        

_____________________________ 
 .صحيفه ی علويه, دعای روز چهاردهم هر ماه −١
 .صحيفه ی سجاديه, دعای توبه و طلب آن −٢
 .صحيفه ی سجاديه, دعای بعد از نامز شب −٣
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اي كـه بـه چنـين     دريابد كه هر روايت يا زيارتنامـه  ، بپردازيم، تا خواننده خود
بـدان كـه   . تمساله اي استناد كرده باشد، از امام نيست بلكه از جعل كذابان اس

اسـت و ايـن    DŽ‰Şl@@éÛ@Ý•c@ü@‰ìè’ßCدر كعبه يكي از مصاديق  ؛تولد علي 
آنقدر فضايل و خصايل واال  ؛ماجرا پايه ي مستحكمي ندارد، حضرت امير 

  .دارد كه هيچ نيازي به تراشيدن چنين فضايلي ندارد
در كتاب  رّعلمايي چون ابن عبدالبD@@lbz•þa@òÏŠÈß@¿@lbÈînüaC بـن  و ا

در فصـل  » مسـلم «و » بخـاري «و  D@òibz–Ûa@Œîî·@¿@òib•⁄aCحجر عسقالني در 
اند، ولـي ايـن    را آورده  ؛با اينكه فضايل و برتريهاي علي  ؛مناقب علي 

 ؛ند، حتي ابن أبي الحديد كه ارادتـش بـه اميرالمـؤمنين    ا هكردماجرا را ذكر 
در اينكه محل «: گويد مي) Dwèã@Š‘ éËýjÛaC )1/5جاي هيچ شبهه اي ندارد، در 

پندارنـد   تولد آن حضرت كجا بوده است اختالف است، بسياري از شيعيان مي 
كــه آن حضــرت در كعبــه والدت يافتــه اســت، ولــي علمــاي حــديث ايــن را 

پذيرند و عقيده دارند كه حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بـن عبـدالعزي    نمي
رك مـوثقي در ايـن مـورد وجـود     اگر مـد . »بن قصي در كعبه متولد شده است

  .كرد الحديد از ذكر آن سرپيچي نمي  داشت، قطعاً ابن أبي مي
با اينكه ذكر » مولد أميرالمؤمنين صلوات اهللا عليه«شيخ كليني در كافي در باب 

فرزنـد هاشـم   ، كرده آن حضرت نخستين كسي است كه پـدر و مـادرش هـر دو   
  .ي نكرده استا هكعبه هيچ اشاراند ولي به والدت آن حضرت در خانه  بوده

تاريخ «در باب  ؛عالمه مجلسي در كتاب بحار األنوار در جلد مختص به علي 
آوري كـرده اسـت كـه     روايـت جمـع    38» والدته و حليته و شمائله صلوات اهللا عليه

در خانـه أبوطالـب داللـت     ؛حديث دوازدهم و پانزدهم آن بر تولد حضرت امير 
با اينكه همگي در مقام بيان فضـائل آن   36الي  27و  25الي  22و  18دارد و احاديث 

  .ميباشند، اما داللتي بر تولد آن حضرت در كعبه ندارند حضرت 
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در كعبه عالوه بر اينكه در ماه تولد آن  ؛در روايات مربوط به تولد علي 
نـام  » يزيد بن قعنـب «نظر نيست، بلكه از فرد مشركي موسوم به  حضرت اتفاق 

پذيرند ولـي روايـاتي    شده است و عجيب آنكه برخي، سخن مشرك را مي برده

كه سند آن پاك از نام اين مشـرك اسـت از جملـه همـان روايـت دوازدهـم و       
  !پذيرند پانزدهم را نمي

شد، الزم بود كه جز يزيـد بـن    در كعبه متولد مي  ؛ديگر آنكه اگر علي 
بودند و در روايات فضـايل،   قعنب مشرك، ديگر اهالي مكه نيز آن را نقل كرده

ال  ؛شد و يا اينكه علويان و اوالد و احفـاد علـي     نظر نمي از ذكر آن صرف 
  .كردند  أقل در مقابل رقباي خود به اين مساله استناد مي

را بـا  » بحـار األنـوار  «به هر حال، ما به عنوان نمونه دو روايـت از روايـات   
البته اگر خواننده به سـاير  . كنيم ترجمه و انشاي حاج شيخ عباس قمي ذكر مي

در كتاب مجلسي مراجعه كند خواهد ديـد كـه    ؛روايات وارد در تولد علي 
  . روايات ديگر نيز بهتر از اين دو نيست

هاشـم و    روزي عباس بن عبدالمطلب با يزيد بن قعنب و با گروهي از بني
ودنـد، ناگـاه فاطمـه    عبدالعزي در برابر خانه كعبه نشسته ب جماعتي از قبيله بني 

در شـكم   ؛بنت أسد به مسجد وارد شد در حالي كه حضرت اميرالمـؤمنين  
ايشان نه ماهه بود و درد زاييدن فاطمه را فرا گرفته بود، سـپس در برابـر خانـه    

مـن بـه تـو و بـه هـر      ! پروردگـارا : كعبه ايستاد و نگاهي به آسمان كرد و گفت
م ا هي ايمان آوردا هر كتابي كه نازل گردانيدي و به ها هپيغمبر و رسولي كه فرستاد

، ما هو فرمايشات جدم ابراهيم خليل را كه بنا كننده خانه كعبه است تصديق كرد
بنابر اين به حق اين خانه و به حق آن كسي كه اين خانه را بنا كرده است و بـه  

گويـد و بـا سـخن     حق اين فرزندي كه در شكم من است و با من سـخن مـي   
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مونس من گرديده است و يقين دارم كه يكي از آيات جالل و عظمـت  گفتنش 
چرا پيامبر اكـرم  . (توست از تو مي خواهم كه والدت او را بر من آسان گرداني

گفت و در خانه كعبه والدت نيافت؟ و چـرا    در شكم مادرش با وي سخن نمي
: گفتنـد عباس و يزيد بن قعنـب  ) خورد؟  هاي بهشتي نمي  هحضرت آمنه از ميو

ديديم كه ديوار عقب كعبه شكافته شد، ، هنگامي كه فاطمه از اين دعا فارغ شد
سـپس بـا   ، هـاي مـا پنهـان گرديـد      هفاطمه از آن رخنه داخل كعبه شد و از ديد

قدرت خدا شكاف ديوار به هم پيوست و چون خواستيم در كعبـه را بگشـاييم   
امـر از جانـب خـدا واقـع      دانستيم كه اين، هر قدر سعي كرديم در گشوده نشد

چرا يزيد مشرك اين كار را به حساب خدايان داخل كعبـه نگذاشـت، در   (شده 
و فاطمه ) دادند  حالي كه مشركين مكه بيشتر امور را به خدايان خود نسبت مي

ها و بازارها اين قضيه را نقـل    هاهل مكه در كوچ. سه روز در اندرون كعبه ماند
كردند و ابراز تعجب ميكردند  ها اين حكايت را ياد مي هكردند و زنها در خان مي

چرا جز غلو كنندگان و كـذابان و امثـال يزيـد بـن قعنـب ايـن خبـر را نقـل         (
تا اينكه روز چهارم فرا رسيد، آنوقت همان موضع از ديوار كعبه كه !) اند؟ نكرده

ن آمـد  شكافته شده بود، براي بار دوم شكافته شد و فاطمه بنت اسد از آن بيرو
را در دست خويش داشت  ؛طالب  و فرزند خود اسد اهللا الغالب علي بن ابي

به راستي كه حق تعالي مرا از ميان خلق خـود برگزيـد و   ! اي مردم: گفت و مي 
اند برتري داد، زيـرا حـق تعـالي آسـيه      بر زنان برگزيده اي كه قبل از من بوده 

در مكاني كه ، حق تعالي مي كرد و او در پنهاني عبادت، دختر مزاحم را برگزيد
و . عبادت خدا در آنجا جز براي ضرورت سزاوار نبود، يعنـي خانـه ي فرعـون   

را برايش آسان گردانيد و در  ؛مريم دختر عمران را برگزيد و والدت عيسي 
بيابان درخت خشـك را تكـان داد و رطـب تـازه بـراي او از آن درخـت فـرو        

آنان برتري داد و همچنين بر جميـع زنـان    و حق تعالي مرا بر هر دوي. ريخت
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ديگـر  ! پرسيم آيا بر آمنه نيـز برتـري داد؟   مي (عالميان كه پيش از من بوده اند 
آنكه اگر چنين است چرا خداوند در كتاب خود از آن دو ياد فرموده ولي هـيچ  

زيرا مـن فرزنـدم را در ميـان    ! ؟)اي به فاطمه بنت اسد نكرده است  گونه اشاره

م و از ا هام و سه روز در آن خانه ي محتـرم مانـد    برگزيده او به دنيا آورده خانه
ها و غذاهاي بهشت تناول كرده ام و هنگامي كه خواسـتم از آنجـا بيـرون      ميوه

بيايم آن هم در هنگامي كه فرزند برگزيده ام بر روي دستم بـود هـاتفي مـرا از    
چرا هاتفي (ا علي نامگذاري كن غيب ندا داد كه اي فاطمه اين فرزند بزرگوار ر

به درستي كـه مـنم كـه خداونـد     !) از غيب به حضرت آمنه نام پيامبر را نگفت؟
و بهـره كامـل از عـدالت    ، ام و او را از قدرت و جالل خود آفريـده  ، علي اعلي

و او را ، ام و نام او را از نام مقدس خود اشتقاق نموده ، ام  خويش به او بخشيده
و او ، ما هو امور خود را به او واگذار كرد، ام ه خود تاديب نموده به آداب خجست

 و ،محترم من متولد شده اسـت ه و در خان ،ام را از علوم پنهان خود مطلع كرده 
و بتهـا را خواهـد    ،خواهد گفـت  اذان بر روي خانه من كسي است كه يناو اول

مـرا بـه عظمـت و    و ، و آنها را از باالي كعبه به زير خواهد انـداخت ، شكست
آيـا پيـامبر اكـرم قبـل از آن     ( ، مجد و بزرگواري و يگـانگي يـاد خواهـد كـرد    

و اوست !) ؟و مجد و بزرگواري ياد نكرده است حضرت، خداوند را به عظمت
كـه   صامام و پيشواي بعد از حبيب من و برگزيده بر جميع خلق من محمـد  

ل كسـي كـه او را   و او وصي او خواهـد بـود، خوشـا بـه حـا     ، رسول من است
و واي به حال كسـي كـه فرمـان او را اطاعـت     ، و او را ياري كند، دوست دارد

  .و او را ياري ندهد و انكار حق او نمايد، نكند
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متولـد   ؛المـؤمنين   و در بعضي روايات آمده است كه چون حضرت امير
و ، شد ابوطالب او را بر سينه خود گذاشت و دست فاطمه بنت اسـد را گرفـت  

  : سپس ابو طالب با اين اشعار گفت، ي با هم به ابطح آمدندهمگ
ïu†Ûa@ÕÌÛa@a‡@bí@l‰@bí@
@@@@ïšÔ½a@ÙàØy@åß@bäÛ@´i@

@ @

@@@ïš½a@wÜnj½a@ŠàÔÛaë@
@@–Ûa@a‡@áa@¿@ôŠm@a‡@bß@

@ @

مضمون اين اشعار چنين است كه اي پروردگاري كه شب تار و ماه روشـن  
يـان كـن كـه نـام ايـن كـودك را چـه        ي، براى مـا ب ا هدهنده را آفريد و روشني 
پس ماجراي اينكه هاتفي نام آن حضرت را در داخل كعبه به فاطمـه  (بگذاريم؟

ناگاه چيزي مانند ابر از روي زمين پيدا شد و نـزد  !) بنت اسد گفته، دروغ است
به سينه خود چسـبانيد و بـه    ؛ابوطالب آمد، ابوطالب او را گرفت و با علي 

  : شد ديد لوح سبزي است كه در آن نوشته شده است خانه برگشت، چون صبح
ï×ŒÛa@†ÛìÛbi@bàn–– 
@óÜÇ@ƒßb‘@åß@ébÏ@

  

 ëï™ŠÛa@k‚nä½a@ŠçbİÛa@
@@@ïÜÈÛa@åß@Õn‘a@óÜÇ@

  

ي ا هيعني شما دو نفر ابو طالب و فاطمه به فرزند طـاهر و پـاك و پسـنديد   
ـ  ، مشرف گرديديد ام او را پس نام بزرگوار او علي است و خداوند علي اعلـي ن

سپس ابوطالب نام آن حضرت را علي نهاد و آن . از نام خود اشتقاق كرده است
لوح را در زاويه راست كعبه آويزان كرد و تا زمان هشام بن عبدالملك در آنجا 

  .1!همچنان آويزان باقي ماند تا اينكه او را پايين آورد و سپس ناپديد شد
شايسته نيست كه اين گونه داسـتانها  (ها   كنيد كه در اين افسانه مالحظه مي 
، زن عموي آن حضرت صقبل از نزول وحي بر پيامبر اكرم ) را حديث بناميم

شـناخته و از   بسياري از انبياء و اولياء را كه در قرآن نام شان مذكور است مـي  
اخباري كه در كتاب خدا به آنها اشاره شده، مطلع بوده است، در حالي كه قرآن 

= šù:فرمايـد  مـي   صار انبيـاء سابـق به رســول خــدا   درباره اخب Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& 
_____________________________ 

 .142و  141, ص 1منتهي اآلمال, شيخ عباس قمي, ج  −١
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É=ø‹tó ø9$# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ |MΖä. !$ yγ ßϑ n= ÷è s? |MΡr& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% #x‹≈ yδ  )   سوره هـود آيـه
كنيم، نه تو و نه  از اخبار غيب است كه به تو وحي مي ) معلومات(يعني آن  )49

اشـكاالت ايـن روايـات    .دانستيد از اين اخبار چيزي نمي ، پيش از وحي قومت

  .كنيم  بيش از اينهاست ولي ما به همين مقدار اكتفا مي
در  ؛نكته ي ديگر آنكه روايت كنندگان احاديث متعلـق بـه تولـد علـي     

محمد بن فضيل و مفضل و اسدي و نخعي و : األنوار كساني هستند از قبيل بحار
جهول الحالي از قبيل زكريا بن يحيي و عبداهللا بـن محمـد و يـا افـراد     يا افراد م

مهملي كه در كتب رجال ذكري از آنـان در ميـان نيسـت، از قبيـل ابوحبيبـه و      
و احمد بـن محمـد   ) ربيقي(عمرو بن الحسن القاضي و احمد بن عمر الربيعي 

ولـي را  بن ايوب و يا كساني هستند چون سهل بن احمد و محمد بن سنان كه ا
شيخ طوسي تضعيف كرده و ابن الغضائري فرمـوده ضـعيف و جاعـل حـديث     

  .كند  است و از مجاهيل روايت مي
 D@@íúŠÛaë@…†ÈÛa@¿@Ý•ì½a@Ýçc@pbiaìuòCو درباره دومي شيخ مفيد در رساله 

اين حـديث  «: درباره حديثي كه يكي از روات آن محمد بن سنان است، فرموده
اطمينان نيست و در سند آن محمـد بـن سـنان وجـود      شاذّ و نادر بوده و مورد

بودن و ضعف وي اختالفي نداريم  در متهم ) شيعيان(دارد كه مطعون است و ما 
  . شود و هر حديثي كه طريق روايت آن چنين باشد، در دين به آن عمل نمي 

درباره وي مطالب زير را ، استاد قلمداران نيز با مراجعه به كتب معتبر رجال
  : وري كرده استگردآ

Ýu‰@ìç@@@: فرمـوده اسـت   252نجاشي در كتاب رجال خـود صـفحه   ) الف
μg@oÐnÜí@üë@éîÜÇ@ÞìÈí@ü@a†u@ÑîÈ™@@éi@…ŠÐm@bß@N  ،يعني او بسيار ضعيف اسـت

  .شود وبه او اعتماد نميشود و به آنچه كه به تنهايي روايت كرده نيز التفاتي نمي
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oÐnÜíü@ÞbË@æbä@åi@†àª@@@@@@: ستابن الغضائري درباره ي او فرموده ا) ب
éîÛgN شود  يعني او شخصي غلو كننده است و به گفتارش اعتنا نمي.  

از ايـوب بـن نـوح     33شيخ ابو عمرو كشي در كتاب رجـال خـود ص   ) ج
يعنـي   Ýznc@üæc@@@@æbä@åi@†àª@sí…byc@ðë‰cN@:فرمود آورده است كه او مي 

از  427و در ص. روايـت كـنم   دانم كه احاديث محمد بـن سـنان را    حالل نمي
حمدويه بن نصير از ايوب بن نوح نقل كرده است كه محمد بن سنان در هنگام 

ام و  م هيچ يك را از كسي نشـنيده ا ههر چه حديث برايتان گفت: مرگ گفته است
  !!!ما هسماعي در كار نبوده است و روايت نيست بلكه چنين يافت

او را در قسم ضـعفاء آورده   505ابن داوود در كتاب رجال خود صفحه ) د
ïç@b¸bÏ@b÷î‘@oq†y@b¾@Ç@aëëŠm@ü@: گفت و نوشته است كه محمد بن سنان مي 

×@@ÖìÛa@åß@éní‘a@kn@Nحديثهايي كه برايتان [يعني از من حديثي روايت نكنيد
و هر چه در آنهـا بـود برايتـان    [خريدم  فقط كتابهايي بود كه از بازار مي] ما هگفت
يعنـي غالـب    ÜÇ@kÛbÌÛaó@@@…bÐÛa@érí†yN@@: ، سپس ابن داوود فرمـوده ]تمگف مي

  .و علماي رجال متفقند كه وي از كذابين است. احاديثش فاسد است
األنوار بـه    در بحار ؛عالوه بر اينها، روايات متعلق به تولد حضرت علي 

قدري رسوايي دارد كه حاشيه نويس كتاب، آقاي محمد بـاقر بهبـودي پـس از    
حضرت، ناچـار اينگونـه اعتـراف     جيه اختالف روايات در مورد ماه تولد آنتو
بر هيچ محقق مطلعي پوشيده نيست كه گروهـي از علمـاء و روات   : كند كه مي

كردنـد، در  پيشـگويي مي  چون آينده گذشتگان را از خالل قصـه هـا و اسـاطير   
پـردازان    لك قصهتاريخ پيامبر و ائمه عليهم السالم و ديگران نيز كتبي بنا به مس

در ] اي قصـه [آنان از حديثي صحيح كه بيش از پنج سطر نبـود،  . تصنيف كردند
كنيـد يكـي از آنـان از     مالحظه مـي  ] ازاين روايت كه.[پرداختند پنجاه سطر مي 

قبيل ابو الحسن بكري در كتاب األنوار در ماجراي والدت پيـامبر و ازدواجـش   
احت و بالغت و ديگر آرايه هاي ادبـي  تواند فص با حضرت خديجه هر چه مي 
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تواند شعر و آنچه كه قوه خيال و ذوق شريف ادبي بـه او   به خرج داده و تا مي 
 صرا كـه مناسـب شخصـيت پيـامبر     ] و خيالي[كند و صور عجيب  الهام مي 

كه روايـات آن را   ؛و اين قصه هاي والدت علي . افزايد پندارد به آن مي  مي

در اين روايـات  . وري كرده است از همين قبيل مي باشدآ مصنف  ثبت و جمع 
را بـه عنـوان قابلـه ي آن حضـرت      صبينيد كه يكي از آنان رسـول خـدا    مي

كند تا در   حجه ذكر مي  و ديگري والدت آن حضرت را ماه ذي. كند تصوير مي
و ديگري . تسميه روز ترويه و روز عرفه و روز عيد قربان وجهي لطيف بتراشد

 ؛و ديگري براي آن حضـرت  !! فدبا را مي » رم بن رغيب بن الشيقنامقصه مث
و شكي نيست كه ايـن اعمـال و   ! كند نزد هر گروهي اسامي عجيبي اختراع مي 

  .1پردازان است نظاير آن از خرافات قصه 
D@@ÜÇ@âýÛaó@@@åß: گويـد   پردازيم كـه مـي   مي  23اينك به ادامه ي زيارت 

ČŠ‘žoÏ@ß@éiØäß@ë@òóC سالم بر آن كسي كه مكه و مني به بركت او شرافت  يعني
در صورتي كه خود آن امام بـراي كسـب ثـواب و كسـب درجـات بـه       !! يافت

مكـه   رفت و فرزندانش نيز براي كسب شرافت پياده بـه سـوي    زيارت كعبه مي
نيز بـراي كسـب ثـواب و     ؛ابراهيم  حتي د، ونكن فرفتند تا كعبه را طوا  مي

هاي آن را بـاال آورد آنچنانكـه خـدا از او مـدح كـرده و      تقرب بـه خـدا سـتون   
øŒÎ)uρ ßìsùötƒ ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) y‰Ïã#uθ:فرمــوده s)ø9$# z⎯ÏΒ ÏM ø t7ø9$# ã≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î)uρ  ) 127ســوره البقــره آيــه (

هـاي كعبـه را بـاال      اعيل پايهاسم] كمك[يعني به ياد آور هنگامي كه ابراهيم با 
 y7:فرمايد ومي. آورد مي Ï9≡sŒ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θ è= à)ø9$# ∩⊂⊄∪  

يعني حكم اين است كه هر كس شعائر خداوند را بزرگ دارد، ايـن  ) سوره الحج(
اعـم از پيـامبر و   ، ميبينيم كه خداوند بر همـه . بزرگداشت نشانه تقواي دلهاست

مناسك حج و رفـتن  . را تعظيم كنند امام و ماموم، واجب فرموده كه شعائر الهي
_____________________________ 

 .به بعد 42ی صفحه ی  , حاشيه؛املؤمنني جلد خمتص به امري» بحاراألنوار «  −١
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، به مكه و طواف بين صفا و مروه از شعائر الهي و به دستور رب العالمين است

@šχ :چنانكــه فرمــوده، و ســاخته و پرداختــه دســت ايــن و آن نيســت ô‰ç7ø9$#uρ@

$ yγ≈ oΨ ù= yè y_@/ä3s9@⎯ÏiΒ@ÎÈ∝ ¯≈ yè x©@«!$#@@Ie@w§a@ê‰ìí@é٣۶@H  تـان از  يعني شـتران قربـاني را براي
 ¨β:و ميفرمايـد . ايـم  شعائر خداونـد قـرار داده    Î) $ x¢Á9$# nοuρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ← !$ yè x© «!$#  

  .يعني همانا كه صفا و مروه از شعائر خداوند است) 158سوره البقره آيه (
نيز واجب بوده  ؛شعائر الهي شعائري است كه انجام آن بر حضرت امير 

قير اين شـعائر را نـدارد مگـر ايـن زيارتنامـه      است و هيچ مسلماني جرأت تح
  !!المذهب سازان مجهول  

فرمايد معجزه كار خداوند است كه براي تصديق نبوت انبياء آن را  قرآن مي 
كند و در واقع معجزه يك فعل الهي است نه فعـل انبيـاء، ولـي ايـن      ايجاد مي 
لـو كننـده بـراي    ساز با اتكاء به روايت سـهل بـن زيـاد آن كـذاب غ     زيارتنامه 

@DÛaÜÇ@âýó@šÔÏ@à’Ûa@éÛ@pČ…‰@åßó :گويد حضرت امير معجزه تراشيده و مي
ñý–Ûa@åß@émbÏ@bßC  نماز عصـر خـود را    ؛اي كه علي  كند به قصه و اشاره مي

عمداً عقب انداخت تا نماز او قضا شود و خدا براي او خورشيد را برگرداند تـا  
ر صفحات قبل اين روايت و جوابش را بيان و ما د، نمازش را در وقتش بخواند

D@bß@ô…cساز نفهميده است كه چه ببافد و به جاي گفتن  ولي اين زيارت . كرديم
ñý–Ûa@åß@émbÏ@C گفتهDšÔÏó@émbÏ@bßCN  ند تا ا ههاي خود فكر نكرد اينان در ساخته

در اند مقصد را نمي رساند، زيـرا قضـاي نمـاز     بفهمند آن عبارتي را كه ساخته 
بـا   ؛قصد داشته بگويد كه علي ، ساز جاهل  خارج وقت است ولي زيارتنامه

  .بازگشت خورشيد نمازش را داخل وقت شرعي ادا كرده است
D@@ÜÇ@âýÛaó@@@@a@Ýíëdm@ê†äÇ@åß@Ø@á: گويد باز بر ضد كالم خدا چنين مي 

âc@ê†äÇë@éib’n½aë @ÛaØlbnC    ه را يعني سالم بر آنكه تأويل آيـات محكـم و متشـاب
در صورتي كه خدا تأويل كـردن را فقـط بـه    !! الكتاب نزد اوست مي داند و أم 
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متشابهات اختصاص داده است و آيات محكم نيازي به تأويل ندارد، ولـي ايـن   
عالوه بر اين خـدا در  !! آيات محكم را نيز تأويل پذير دانسته است، زيارت ساز

نيـز   ؛حضـرت علـي   قرآن تأويل متشابهات را مختص بـه خـود شـمرده و    

Dë@@òiëŠš½a@…†Ûa@âbznÓa@åÇ@áçbäËc@åíˆÛa@áç@áÜÈÛa@¿@´‚aŠÛa@æc@áÜÇa: فرموده
⁄a@lìîÌÛa@æë…bß@òÜà @‰aŠÓ@@áèÏaÇa@a@†àÏ@Llìva@kîÌÛa@åß@êÐm@aìÜèu

Čë@LbàÜÇ@éi@aìİî°@bß@Þëbäm@åÇ@ŒvÈÛbió@Šm×@@szjÛa@áèÐÜØí@@bàèîÏ@ÕàÈnÛ@bàè
@åÇ×éèä@bì‰C    يعني بدان كه راسخان در علم آن كساني هستند كـه خداونـد

آنها را با قبول و اقرار اجمـالي بـه آنچـه غيـب و پنهـان اسـت و تفسـيرش را        
نياز ساخته است و پروردگار آنـان را   دانند، از فرو رفتن در اسرار نهاني بي  نمي

عجـز و نـاتواني    خبرنـد، بـه    ستوده است زيرا در برابر آنچـه از تفسـيرش بـي   
خويش اعتراف مي كنند و ترك تعمق و كنجكاوي در آنچه خداوند تحقيـق آن  

كه در اين خطبـه  ، 1را بر عهده ايشان نگذاشته است، رسوخ در علم ناميده است
$ حضــرت اشــاره فرمــوده بــه آيــه  tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# 

tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘  ) ــه ــل آن را  )7ســوره آل عمــران آي ــي تأوي يعن
گويند بـه   داند و راسخان در علم مي  جز خداوند هيچ كس نمي ) آيات متشابه(

  .همه ي آن از جانب پروردگار ما است، آن ايمان آورديم
ه راسخين در نيز فرموده ك ؛كنيد حضرت علي  پس چنانكه مالحظه مي 

ما . كنند كساني هستند كه به عجز خود در تأويل آيات متشابه اقرار مي علم آنان 
  .يما هتوضيح داد» تابشي از قرآن « اين مسأله را در كتاب 

 (#θ:الزم به ذكر است كه حق تعالي در وصف خود فرمـوده اسـت   ßsôϑ tƒ ª!$# 

$ tΒ â™!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ…çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6ø9$# ∩⊂®∪  )يعني خداوند آنچه را كـه  ) سوره الرعد
_____________________________ 

 .91البالغه, خطبه ی  هنج  −١
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الكتاب نزد   دارد و أم كند و آنچه را كه بخواهد ثابت نگاه مي  بخواهد محو مي 
را به حضـرت   D@âc@ê†äÇ ÛaØlbnCولي اين زيارتنامه ساز متقلب جمله ي . اوست

  !!و قرآن را ناديده گرفته است  علي نسبت داده
نبـأ  «را  ؛كه علي  DÜÇ@âýÛaó@@áîÄÈÛa@djäÛaC: گويد مي  باز در اين زيارت

 أدانسته است و باز با قرآن بازي كرده است، زيرا قرآن در سـوره ي النبـ  » عظيم
اهل مكه در موضوع قيامـت اخـتالف داشـتند    : فرمايد  كه در مكه نازل شده مي

ي آنـان   هركردنـد، خداونـد دربـا     ي از آنان وقوع قيامت را انكار مـي ا هبلكه عد
ــود  §Νtã tβθ:فرمـ ä9u™!$ |¡tFtƒ ∩⊇∪  Ç⎯tã Î* t6 ¨Ζ9$# ÉΟ‹Ïàyè ø9$#  ∩⊄∪ “Ï% ©!$# ö/ãφ Ïμ‹Ïù tβθ àÎ= tG øƒèΧ  ∩⊂∪ ξ x. 

tβθ çΗ s>÷è u‹y™ ∩⊆∪  )كنند از آن خبر بزرگي كـه   و جو مي يعني از چه پرس ) سوره النبا
 tΠöθ:فرمايـد  و مـي . در آن اختالف دارند؟ آري به زودي از آن آگاه مي شوند tƒ 

ã‡xΖãƒ † Îû Í‘θ Á9$# tβθ è?ù'tFsù % [`#uθ øùr& ∩⊇∇∪  ) يعنـي آن روزي كـه در صـور    ) سوره النبـأ
  .آيند مي ) به سوي ما(گروه  دميده مي شود و گروه

و در سـوره ص  . را قيامت دانسته اسـت » نبأ عظيم«ميبينيم كه قرآن مراد از 
≅ ö: رمايـد ف به بعد مـي  55پس از شرح دوزخ در آيات  è% uθ èδ (#îσt7tΡ îΛ⎧ Ïàtã ∩∉∠∪ ÷Λä⎢Ρr& 

çμ ÷Ζtã tβθ àÊ Ì÷è ãΒ ∩∉∇∪   يعني بگو آن خبري است بزرگ كه شما از آن روي گردان
  .هستيد

مكي بوده و در آن وقت در مكـه بـر سـر    » النبأ«الزم به ذكر است كه سوره 
% “Ï: كسي اختالفي نداشته است كه خدا بفرمايـد  ؛علي  ©!$# ö/ãφ Ïμ‹Ïù tβθ àÎ= tG øƒèΧ 

∩⊂∪  )يعني چيزي كه در آن اختالف دارند )سوره النبأ.  
: فرمايد علويه در دعاي روز دوشنبه ميدر صحيفه  ؛به اضافه خود علي 

DáîÄÈÛa@djäÛa@ÏČŠÇ@ðˆÛa@†à§aC        يعنـي سـپاس آن خـدايي را كـه مـرا از خبـر
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شود كـه ايـن زيـارت    علوم ميبنابراين م. ه من شناساندبزرگ آگاه كرد و آن را ب
  .؛هاي خود حضرت امير  هند و نه از گفتا هسازان نه از قرآن اطالع داشت 

D@ÜÇ@âýÛaó@@@@ÜÇ@æbjÈrÛa@kb«ó@@@äß: گويد همچنين در همين زيارت مي

ÛaØÏìòC   ايـن  . يعني سالم بر آنكه بر روي منبر مسجد كوفه مخاطب اژدهـا شـد
اژدهايي چنـدين  : ني هست كه مي گويندقصه پرداخته ي دست آن غلو كنندگا

آيـا  .  سـخن گفـت   ؛بار به مسجد كوفه آمد و سر خود را باال برد و با علي 
كسي نيست كه به اين خرافاتي بگويد چرا وقتي اژدها وارد شهر شد مردم شهر 

دانستند كه  مگر مي ! و چرا مانع  او نشدند؟! و افراد مسلح به او حمله نكردند؟
چگونـه كسـي نترسـيد و اوضـاع مسـجد بـه هـم        ! خنراني دارد؟اژدها قصد س

عصا به فرمـان خـدا    ؛نخورد؟ به اضافه يك يا دو بار براي حضرت موسي 
آوردن  تبديل به اژدها شد و آن همه غوغا در جهان برپـا كـرد و باعـث ايمـان     

ساحران فرعون شد، ولي از اين اژدها كسي باخبر نشد و آن را نقل نكـرد جـز   
سـخن گفتـه اسـت؟     ؛ثانياً چرا اين اژدها با علي ! ساز خرافاتي ارت اين زي

فايده اين كار در چيست؟ اگر هدف از آن ابراز معجزه بوده است كه بـا بـودن   
قرآن كه معجزه كافي و باقي است به معجزه ديگري احتياج نيست، چنانكـه در  

از قبيـل   سوره مباركه اإلسراء وقتي مشـركين از پيغمبـر درخواسـت معجزاتـي    
در جـواب   خدا بـه پيغمبـر   ،ندكرداي از زمين   آوردن چشمه  شكافتن و بيرون

خواهيـد مـن نـاتوانم زيـرا مـن        بگو اگر اين چيزها را از من مي :فرمود ايشان
كارهـاي لغـو و   انجـام دادن  خواهيد خدا از  بشري بيش نيستم و اگر از خدا مي

ه تحقـق يافتـه و اگـر آنـان قصـد      با وجود قرآن، معجـز زيرا . است بيهوده منزه
  .كردند جويي داشتند بايد به قرآن توجه و در آن دقت و تأمل مي   حقيقت
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يعني سـالم   DÜÇ@âýÛaó@énÐîÜ@ë@é™‰c@¿@a@´ßcC: گويد مي 23در زيارت 
در صـورتي كـه خـدا خليفـه و جانشـيني      . بر امين خدا در زمين و بر خليفه او

ست كه از مكاني برود و يا بميرد و خدا از ايـن امـور   خليفه براي كسي ا. ندارد
به اضافه خدا جا و مكان ندارد تا كسي بتواند خالفت او را بر عهده . منزه است

توانـد كـار خـدا را     توان به كسي سپرد و كسـي نمـي    بگيرد و مقام خدا را نمي
’  :انجام دهد و اگر خدا به مالئكه فرمـوده  ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz  )  سـوره

مقصـود خليفـه   ، دهـم  اي قـرار مـي    يعني همانا من در زمين خليفه  )30البقره آيه 
و . عالم جـن بـر زمـين وجـود داشـته اسـت      ، زيرا قبل از آدم، گذشتگان است 

مالئكه نيز كه مخاطب ايـن آيـه بودنـد چنـين     DÐîÜC@Nيا  DÐîÜò@ïÛCنفرموده 
و بـا  ، ه جاي موجودات قبلي جانشيني خلق كنـد خواهد ب فهميدند كه خدا مي 

≅ ã:آن علمي كه از خونريزي جن در زمين داشتند به خـدا عـرض كردنـد    yè øgrBr& 

$ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$#  )  يعني خـدايا آيـا در زمـين    ) 30سوره البقره آيـه
نـد؟ چگونـه جانشـين    دهي كه در آن فساد و خونريزي مي ك كسي را قرار مي 

آيا خداوند موجود خـونريز و مفسـدي   ! خدا چنين سفاك و مفسد خواهد بود؟
، البته تمام اين امت نيز خليفه ي گذشـتگانند ! گزيند؟ را به جانشيني خود بر مي

 θ:اما كسي خليفه ي خـدا نيسـت چنانكـه فرمـوده     èδ uρ “Ï% ©!$# öΝà6n= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz 

ÇÚö‘ F{$#  )و . يعني اوست كه شما را خليفگان زمين قـرار داد ) 165م آيه سوره األنعا
 uθ:شود در حاليكه فرموده بايد دانست كه خليفه خدا كافر نمي  èδ “Ï% ©!$# ö/ä3n= yè y_ 

y#Í×̄≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ⎯yϑ sù txx. Ïμ ø‹n= yè sù …çνãøä.  ) يعني اوست كه شـما  ) 39سوره فاطر آيه
ر داد پس هر كس كـافر شـود زيـان كفـر او بـر خـود       را خليفه روي زمين قرا

از اين آيات چنان پيداست كه خداوند براي خود خليفه اي ندارد نه بـر  . اوست
 31نيـز در نامــه   ؛و حضـرت علـي   . روي زمـين و نـه هـر جـاي ديگــري    
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البالغه در وصيتي كه به امام حسن فرموده او را خليفه ي مردگان دانسـته و   نهج
  Dpaìßþa@òÐîÜCN: فرموده است

•DÜÇ@âýÛaó@@paŠçbÔÛa@paŒvÈ½a@kyb: گويد همچنين در همين زيارت مي

Üa@åß@ïvä½aëØpb@C بخش  يعني سالم بر صاحب معجزات چيره كننده و نجات
زيـرا خـدا بـه رسـولش     ، گويا اين انسان قرآن را ناديده گرفته اسـت ! از مهالك

معجـزه كـار خـدا    ، خـودت بيـاوري  ي از پيش ا هتواني معجز فرموده كه تو نمي
مايـل   صخواستند و پيـامبر   و در جواب آنان كه معجزه مي. بشراست نه كار 

آوردن برخي از معانـدان معجزاتـي غيـر از قـرآن ظـاهر شـود،        بود براي ايمان 
  βÎ)uρ tβ%x. uã9x.  y7ø‹n=tã öΝåκÝÎ#{ôãÎ) ÈβÎ*sù |M÷èsÜtGó™$# βr& z©ÈötGö;s? $Z)xtΡ ’Îû ÇÚö‘F{$# ÷ρr& $Vϑ̄=ß™ ’Îû :فرمود

Ï™!$yϑ¡¡9$# ΝåκuÏ?ù'tFsù 7πtƒ$t↔Î/ 4 öθs9uρ  u™!$x© ª!$# öΝßγyèyϑyfs9  ’n?tã 3“y‰ßγø9$# 4 Ÿξsù ¨⎦sðθä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎫Î=Îγ≈yfø9$# ∩⊂∈∪  
ت، ايشان بر تو دشـوار و نـاگوار اسـ   ) روگرداني(يعني و اگر اعراض) سوره األنعام(

بي در زير زمين حفر كن و يا نردباني در آسمان بگـذار تـا   تواني نق پس اگر مي
نمايـد،   خواهد ايشان را بر هدايت جمـع مـي  براي آنان معجزه بياوري و اگر خدا ب

 #$!©  (#θä9$s%uρ Ÿωöθs9 tΑÌh“çΡ Ïμø‹n=tã ×πtƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯ÏμÎn/§‘ 4 ö≅è% χÎ):و فرمـوده . پس از جاهالن مباش

î‘ÏŠ$s% #’n?tã βr& tΑÍi”t∴ãƒ Zπtƒ#u™  ) ي از ا هيعني و گفتنـد چـرا بـر او معجـز    ) 37سوره األنعام آيه
  .شود بگو خداوند بر نازل كردن معجزه قادر و توانا است پروردگارش نازل نمي
كننده آن خداست   تر اينكه قرآن خودش معجزه است و نازل  و از اين واضح

$ :و بدين سبب خداوند فرموده، نه پيامبر ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$#  )  9سوره الحجر آيـه( 
 β: و فرمـوده . يعني همانا كه ما قرآن را فـرو فرسـتاديم   Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ 

$ uΖø9̈“ tΡ  ) ايم شكي داريد يعني و اگر در آنچه كه نازل كرده )23سوره البقره آيه.  
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خـداي  . د آن بياورنـد توانند يك سوره مانن و اگر همه انبياء جمع شوند نمي
$ :فرمـوده  ؛بـاره معجــزة صالــح     تعالي در سوره اإلسـراء در  oΨ ÷ s?#u™uρ yŠθ ßϑ rO 

sπ s%$ ¨Ζ9$#  ) و فرمـوده . يعني و ما شتر را به ثمود داديم) 59آيه: $ uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. #YŠöt/ 

$ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡tö/Î) ∩∉®∪  )آتش فرمـان داديـم كـه بـراي     يعني ما به ) سوره األنبياء
  . پس كار خود حضرت ابراهيم عليه السالم نبود. ابراهيم سرد و سالمت باش

چون عصا را انداخت و عصا تبديل به اژدها شد، فرار  ؛حضرت موسي 
$ tΑ:كرد و لذا خدا فرموده كرد و اگر كار خود موسي بود فرار نمي  s% $ yδ õ‹è{ Ÿω uρ 

ô#y‚s? ( $ yδ ß‰‹Ïè ãΨ y™ $ yγ s?uÅ™ 4’ n<ρ W{$# ∩⊄⊇∪  )آن را بگيـر و  ) اي موسـي (يعنـي ) طـه  سوره
  .گردانيم نترس ما آن را به حالت اوليه اش باز مي

اند براي آن است كه خـدا    واگر معجزه را به أنبياء عليهم السالم نسبت داده
. كرد تا نبوت ايشان را تصديق كـرده باشـد   به دعاي ايشان معجزه را ايجاد مي 

كرد و خـدا بـه اراده    دعا مي ؛مثالً حضرت عيسي . كردند فقط دعا مي آنان 
كرد چنانكه  خود مرغ گلين را به مـرغ حقيقي تبديل كرده و يا مرده را زنده مي 

 ãβθ:در قرآن فرموده اسـت  ä3u‹sù #MösÛ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# ( . . . Ä©ór é&uρ 4’ tAöθ uΚ ø9$# Èβ øŒÎ* Î/ «!$#  )  سـوره

و مردگـان را  ...يعني پس به اذن خدا تبديل به پرنده خواهد شد ) 49آل عمران آيه 
  .كنم  به اذن خدا زنده مي

همين مجلسي كه اين خرافات و كفريات را اينجا آورده در باب نفي الغلـو  
روايـت كـرده كـه     ؛از حضـرت رضـا   » بحار األنوار«جلد هفتم چاپ قديم 

سـازاني    اين زيارت. »ا بوده استمعجزات كار انبياء نبوده بلكه كار خد«: فرمود
اند گفته هـاي حضـرت     زنند نرفته  و پيروي از امام مي) دوستي(كه دم از حب

هـاي ايـن    هجملـ . را ببينند تا از خود معجزاتـي بـه نـام امـام نبافنـد      ؛رضا 
باشـند، زيـرا    ها عالوه بر اينكه ضد قرآن هستند، ضد عقـل نيـز مـي     زيارتنامه 
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يعت را ايجاد كرده و علل و معلوالت و اسباب و مسـببات  خالقي كه قوانين طب
تواند خرق طبيعت كند و علل را از عليـت خـود     را قرار داده است فقط او مي

بياندازد و اثر حرارت را بگيرد و آن را  سرد و سالمت قرار دهد، خالق هر چيز 

پـس  . ؛اوست، چه شتر صالح باشد و چه نرم شدن آهـن در دسـت داوود   
اند مخالف قرآن اسـت    آن معجزاتي را كه غلو كنندگان به ائمه نسبت داده تمام

مانند آن معجزاتي كه هر ، و هيچگونه مدرك قرآني ندارد و جعل و دروغ است
مثالً . دهند هاي موجود در جهان به بزرگ و مرشد خود نسبت مي  فرقه از فرقه 

وري را مالحظـه كنيـد بـه    الدين عطار نيشـاب   شيخ فريد Dˆm×õbîÛëþa@ñŠCكتاب 
  !!مرشدان صوفي دهها معجزه نسبت داده است

متاسفانه اين خرافات، طرفداران متعصبي ميـان ملـت مـا دارد و هـر كـس      
بخواهد مانند نويسنده مردم را از گمراهي برهاند و بيدار كند همه با او دشـمن  

عرض خطـر  زنند و جان و مال و آبروي او در م شده و هزاران تهمت به او مي 
پذيرد و بر اين  اما از آنجايي كه هيچ عاقلي دين خرافاتي را نمي . قرار مي گيرد

اساس جوانان تحصيل كرده را بر اين باور يافتيم كه دين يعني همين خرافات و 
برده اند، بر اين شديم كه حقايق را بيـان   از آن منزجر شده و به دامان الحاد پناه 

دكانداران خرافات را به جان خريده و اجرمان را از  كنيم و صدمات و آزارهاي 
توانند به  ي كه ميا هخداوند متعال خواستاريم، بگذار دكانداران مذهبي هر صدم

  jÓbÈÛaëò@ìÔnÛa@Ýçþô@´ÔîÛaëN. ما بزنند
DÜa@åß@ïvä½aëØ‡@ðˆÛa@pb×ª@¿@a@ŠØ@á: گويد همچنين در اين زيارت مي

pbíŁaC  نده از مهالكي كه خداوند او را در آيات محكـم ذكـر   ده يعني و نجات
و در اينجا دروغي بزرگ گفته و بر خدا افتراء بسته است و هرگز . فرموده است

خدا غير خود را منجي الهلكات ندانسته است، و با اين كارش از خدا خجالـت  
و بـه  ، زيرا خدا خود را منجي از هالكت خوانده نـه ديگـري را  ، نكشيده است
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$ :ميفرمايد، ح قرآن خود خدا انبياء را از هالكت نجات داده استصري £ϑ s9uρ u™!% ỳ 

$ tΡâöΔ r& $ oΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çμ yè tΒ 7π yϑ ômtÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Λèι≈ oΨ ÷Š¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 7áŠÎ= xî ∩∈∇∪  
مـان آورده  يعني و چون فرمان ما آمد هـود و كسـاني را كـه بـا او اي    ) سوره هود(

و . بودند به رحمت خويش نجات بخشيديم و آنان را از عذابي شديد رهانيديم
$ :بازمي فرمايد £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡâöΔ r& $ uΖø‹̄gwΥ $ [sÎ=≈ |¹  ) يعني پـس چـون    )66سوره هود آيه

 |M:فرموده ؛و درباره موسي . امر ما فرا رسيد صالح را نجات بخشيديم ù= tG s% uρ 

$ T¡øtΡ y7≈ uΖøŠ¤fuΖsù z⎯ÏΒ ÉdΟtó ø9$#  ) يعني و تو فردي را كشتي و ما تـو را   )40سوره طه آيه
≈ çμ: فرمايـد  مي  ؛و درباره نوح . از غم نجات بخشيديم uΖøŠ¤ftΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ 

É> ös3ø9$# ËΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪  )ش را از آن انـدوه بـزرگ   ا هيعني او و خانواد )سوره الصافات
خوانــده و  » منجـي «و نسبت به تمام انبياء و مؤمنين خـود را  .نجات بخشيديم

يعني آنگـاه پيامبرانمـان    )103سوره يونس آيه  ¢ΟèO ©ÉdfuΖçΡ $oΨn=ß™â‘ š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™  ): فرموده
و همچنـين بسـياري از آيـات    . كه ايمان آوردند نجات مي بخشـيم   را همراه با كساني

  .ز كذاب هر چه خواسته بر ضد قرآن بافته استسا ديگر، ولي اين زيارت 
D@@õa‰ë@îÛ@:اي از آن چنين اسـت  در اين زيارت دعايي نقل كرده كه جمله 

öa‰ë@ë@aØènäß@ïm…b@bí@áóC    يعني بعد از خدا براي شما اي سـرورانم انتهـايي
يعني چنانكه ذات خدا نامحدود و اليتناهي اسـت شـما نيـز نامحـدود     !!! نيست

براي ائمه علـيهم السـالم نيـز     ـنعوذ باهللا  ـو صفت نامحدودي خدا را هستيد، 
با !! قائل شده و آنان را در ازليت و ابديت با خداوند متعال شريك ساخته است

$ :اينكه خدا فرموده ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó©x« çμ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆®∪  )يعني ما همه چيز ) سوره القمر
مفهوم آيه مباركه اين است كه هيچ مخلوقي . ايم را به اندازه خودش خلق كرده

  .نيست مگر اينكه روزي حياتش و فعاليتش به پايان مي رسد



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
 

١٦٩

 

169

اند و اين منافقين بيدار تا جايي كـه    به نظر اين جانب مسلمين خواب بوده
اند مطالب ضد قرآن را وارد كتب اسالمي كرده و به نام حديث  هر چه توانسته 

البتـه  . انـد   اند و مردم را به شرك كشانيده ق و تلقين كرده و زيارت و دعا تزري

شروع شـده و ادامـه    صجعل حديث توسط منافقان از زمان خود رسول خدا 
‰D†ÔÛë@×@ÜÇ@lˆó@@@a@Þì: فرموده ؛چنانكه حضرت امير ، پيدا كرده است

 ÜÇó@ny@ê†èÇó@ÞbÔÏ@bjîİ@âbÓ@Z@åß×bäÛa@åß@ê†ÈÔß@cìjnîÜÏ@a†àÈnß@ïÜÇ@lˆ‰C@ص
بر آن حضرت دروغ بستند تا جايي كه آن  صيعني در زمان خود رسول خدا 

هـر كـس عمـداً بـر مـن دروغ ببنـدد بايـد        : حضرت به خطبه ايستاد و فرمـود 
  .1جايگاهش را در آتش قرار دهد

طـاووس و   در اين جـا ابـن  . آري، سابقه اين غلوها به هزار سال قبل ميرسد
از آدم و نوح و علي دو ركعـت نمـاز بخـوان    براي هر يك : ندا همقلدين او گفت

كسي نيست از اينان بپرسد مدرك اين نمازها كجا است؟ مگـر  ! ركعت 6جمعاً 
دهـد، چـرا مـدرك     ابن طاووس خدا و يا رسول او است كه دسـتور نمـاز مـي   

كـه پـر از   (آورند؟ آنگاه از رسول خدا نقل كرده كه هر كس اين زيارت را  نمي
كـنم و حاجـت او هـر چـه باشـد       برايش شـفاعت مـي  بخواند من ) كفر هست

اينها همه بر ضد كتاب خدا اسـت،  ! كنم برآورده ساخته و خواسته او را عطا مي
المسـائل اسـت، قـرآن كـه ايـن       الحاجات و معطي  قاضي صمگر رسول خدا 

چيزها را منحصر به خدا دانسته و در دعاي جوشن و بعضي ادعيه ديگر نيز اين 
D@¿@—Üc: فرموده ؛دانسته شده است و حضرت علي  اوصاف مختص خدا

iŠÛ@òÛd½aÙ@@æbßŠ§aë@õbİÈÛa@ê†îi@æhÏ@@NNN@nàÏó@@@@@@laìic@õbÇ†Ûbi@oznÐna@o÷‘
énàÈãC نمودن فقط به  زيرا عطا كردن و محروم ، يعني فقط از پروردگارت بخواه

_____________________________ 
 .210البالغه, خطبه ی   هنج −١
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پس هرگاه خواستي با اين كار درهاي نعمـت خـدا را بـا دعـا     ... دست اوست 
  .1گشايي مي

زيارتنامه طـوالني آورده اسـت كـه پـر از تملـق و       34مجلسي در اين باب 
ها زائر گاهي خود را  در اين زيارتنامه . 2چاپلوسي و كلمات ضد قرآن مي باشد

پست و گناهكار و مستحق عذاب دانسـته سـپس بالفاصـله خـود را از متقـين      
طعن و تكفير و نفرين بسيار و مي بينيم كه بر دشمنان امام لعن و !! شمرده است

ذكر شده است، در حالي كه قرنهاست كه كسي با امام دشمن نيسـت و تمـامي   
گذارند و مسلماً ايـن جمـالت بـراي      مسلمانان به ائمه عليهم السالم احترام مي

وگرنه به كساني كه بيش ، !!ايجاد غوغا و تفرقه بين مسلمين نوشته شده اسـت 
اند نه سالم و اظهار محبت اثر و نفعي   دنيا رفته از هزار و چند سال است از

نكته ديگر اينكه در اكثر ايـن  . !!دارد و نه طعن و لعن ضرري به آنها ميرساند
زيارات امام را وارث انبياء و مرسلين دانسته و در همين زيارات ائمه را از انبياء 

انـد و    نهي كـرده با اينكه خود ائمه از اين كارهاي زشت و غلو . ندا هبرتر شمرد
در وصيتي كه به امـام حسـن    ؛حضرت امير . اند خودبين و خودپسند نبوده 

D@@@@@lbjÛþa@òÏeë@laì–Ûa@†™@lbvÇ⁄a@æc@áÜÇaë@C: كرده است مي فرمايد ؛
  3.هاست يعني بدان كه خودپسندي نادرست و آفت انديشه

_____________________________ 
 .31البالغه, نامه  هنج −١
تقوا و بزهكار بوده است, و از طرفی ديگـر  به گامن نگارنده چون جناب جمليس خود تاييد كننده پادشاهان يب −٢

صفوي بوده وحكومت شان را مورد تاييد ائمـه ی اسـالم قلمـداد دعاگوي شاه سليامن و شاه سلطان حسني 
پنداشته كه ائمـه ی اسـالم نيـز ـ نعـوذ بـاهللا  نموده است, شايد به غلط مي  كرده و از آنان تعريف و متجيد مي 

 !شوند  ها و ثناخوانيها خشنود مي تعايل ـ از اينگونه مداحي 
 .31البالغه, نامه ی  هنج  −٣
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DÛ@bäÜÈuaë@áèÜÛa@é: گويد  مي ؛پس از زيارت حضرت امير  28در زيارت 
´jyb–ß@õbÔÏ‰@ë@´z•bäß@õa‰‹ë@ë@´Èîİß@´Èßb@C     يعنـي خـدايا مـا را بـرايش

شـايد چنـين   !! شنوندگاني مطيع و وزرايي خيرخواه و رفقايي همنشين بگـردان 

خواهد وزير او بشود تـا شـايد    پنداشته است كه امام در دنيا حضور دارد كه مي
در اين زيارت . جهالت و ناداني امان از!! اداره عالم امكان را به دست او بسپارد

D@@@@a@Ðã@óÜÇ@âýÛa: غلو و شرك را به حد آخرش رسانيده است و ميگويد
μbÈmC در !!! آيا باالتر از اين غلو وجـود دارد؟ !! يعني سالم بر نفس خداي تعالي

دادند ولـي   ساير زيارات امام را چشم و گوش و دست و صورت خدا قرار مي 
را ذات خداي تعالي قرار داده است، و ما به خداي تعالي از  در اين زيارت امام

هر نوع غلو پناه ميبريم و در جواب اينگونـه خرافـات و كفريـات ايـن آيـه را      
 …çμ: تالوت ميكنيم oΨ≈ ysö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ ¬Η xå tβθ ä9θ à)tƒ #vθ è= ãæ #ZÎ7x. ∩⊆⊂∪   )سوره اإلسراء.(  

هـا را بـدون     هها يا در واقـع كفرنامـ   همعجيب اينكه مجلسي اكثر اين زيارتنا
م و يـا از  ا هي نقل كـرد ا هگويد از كتاب كهن مثال مي، مدرك صحيحي نقل ميكند

  ... .!ما همصباح شيخ گرفت
دهم  يعني شهادت مي Dãc@†è‘cÙ@ÕÜ¨a@ð‹b©C: گويد  و در همين زيارت مي

ر خـود را تكميـل   ميبينيم كه در اينجا كف. اي امام كه تو جزا دهنده خلق هستي
 y7:خـداي تعالــي مـي فـرمايــد   ، كـرده است Í×̄≈ s9'ρ é& Νèδ äτ !#t“ y_ ×οtÏøó ¨Β ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘  

و . آمـرزش پروردگارشـان اسـت   ، يعنـي جـزاي ايشـان   ) 136سوره آل عمران آيـه  (
ــوده ≅ ⎯tΒ ö: فرمـ yϑ ÷è tƒ #[™þθ ß™ t“ øgä† ⎯Ïμ Î/ Ÿω uρ ô‰Ågs† …çμ s9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪  

يعني هر كه عمل بدي مرتكب شود، بدان سبب كيفر  مـي شـود و    )سوره النساء(
“ [™!#t: و فرموده. براي خويش جز خداوند دوست و ياوري نمي يابد y_ ⎯ÏiΒ y7 Îi/¢‘ 
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¹™!$ sÜtã $ \/$ |¡Ïm ∩⊂∉∪  ) يعني اين پاداشي از پروردگارت اسـت بخششـي   ) سوره النبـأ
ــافي ــ. ك  ÞΟßγ: ودهو فرم tƒ Ì“ ôfu‹Ï9 ª!$# z⎯|¡ômr& $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄⊇∪  )ــه ) ســوره التوب

: و فرمـوده . اند پاداش دهد يعني تا خداوند ايشان را به بهتر از آنچه عمل كرده 
 ôΜ èδ äτ !#t“ y_ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘  ) يعني پاداش آنان نزد پروردگارشان است )8سوره البينه آيه .

گويد امام جـزا دهنـده خلـق      ميدين   بييه ديگر، ولي اين غلو كننده و دهها آ
 tΠöθ: آيـا نخوانـده كـه خـدا فرمـوده اسـت      ! است tƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§øtΡ <§øuΖÏj9 $ \↔ø‹x© ( 

ãøΒ F{$#uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ °! ∩⊇®∪  )يعني روز قيامت روزي است كه هيچ كـس   )سوره اإلنفطار
  .فرمان آن روز مخصوص خدا است ي ندارد وا هبراي ديگري فايد

دانـد و   و از ديگر خرافات اينكه در اين زيارت خير و شر را از آن امام مي 
شكرگزار امام شده و او را حافظ از آتش دوزخ و كفيل امور دنيـا و آخـرت و   

 ؛كه علي  صنجات دهنده خود خوانده است، با اينكه خدا به رسول اكرم 
≅ : فرمايـد   يكي از افراد امت اوست مـي  è% Hω à7 Î= øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ 

u™!$ x© ª!$#  ) يعني بگو يقيناً كه من هيچگونه زيـان و هـدايت    )188سوره األعراف آيه
$  :و فرمـوده . شما را در اختيار ندارم مگر آنچه كه خداوند بخواهد tΒ uρ y7≈ oΨ ù= yè y_ 

öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ( !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9≅‹Ï.uθ Î/ ∩⊇⊃∠∪  )يعنــي تــو را نگهبــان و ) ســوره األنعــام
  ª!$# îáŠÏym:و فرمـوده . حافظ ايشان قرار نداده يم و وكيـل ايشـان نيـز نيسـتي    

öΝÍκö n= tã !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9≅Š Ï.uθ Î/ ∩∉∪  ) يعني خداونـد حـافظ و مراقـب    ) سوره الشـوري
  .ستيايشان است و تو وكيل آنان ني

D@@@@@ïÛëë@õbÇ†Ûa@Éßb@oãdÏ: گويد  و ديگر اينكه در اين زيارتنامه به امام مي 
õaŒ¦aC چنـين از ايـن   . هسـتي   دهنـده   دعـايي و پـاداش  ه پس تـو شـنوند   يعني
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گويـد   مي» يااهللا«كند و دعا ميدر زمين و آسمان هر كس  زيارتنامه بر مي آيد كه
  š¨ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ:قـرآن كـريم مـي فرمايـد     با اينكـه !! نيز بگويد» يا علي«تواند   مي

Ï™!$ tã ‘$!$# ∩⊂∇∪  )و آن (يعني پروردگارا همانا تو شنواي دعا هسـتي  ) سوره آل عمران
 ¨β: و فرموده). را برآورده ميكني Î) ’ În1u‘ ßì‹Ïϑ |¡s9 Ï™!$ tã ‘$!$# ∩⊂®∪   )يعنـي   )سوره ابراهيم

  ).ه ميكندو او را برآورد(همانا پروردگارم شنواي دعا هست 
@:كنـد  صـحيفه سـجاديه بـه خداونـد عـرض مـي       51و امام سجاد در دعاي 

Dm†uëÙ@bÈßb@ïöbÇ†ÛC پيداست ايـن  . يعني پروردگارا تو را شنواي دعايم يافتم
. اند كه تمام قوانين و مقررات قرآن را زير پـا بگذارنـد    زيارتسازان قصد داشته

≅ ö:دعا بخوانـد مشـرك اسـت   به آمده  است هر كس غير از خدا را  در قرآن è% 

!$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ #Y‰tnr& ∩⊄⊃∪  )يعني بگو فقـط خـدا را بـه    ) سوره الجن
 Ÿξ:و فرمـوده . دهـم   خوانم و احدي را شريك او قرار نمي دعا مي  sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ 

«!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪  )ي را با خدا به دعا نخوانيـد يعني بنابر اين هيچ احد )سوره الجن .
ــوده ≅ È: و فرم è% (#θ ãã ÷Š$# t⎦⎪Ï% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3Î= ôϑ tƒ y#ô±x. Îh‘Ø9$# öΝä3Ψ tã 

Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øtrB ∩∈∉∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ šχθ äó tG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$#   ) ــوره ســـــ

از خدا، كساني را كـه گمـان داريـد بخوانيـد، ولـي آنـان        يعني بگو غير )اإلسراء
نميتوانند كه از شما زياني را برطرف كنند و توانايي تغيير دادن در هيچ چيـزي  

خوانند خود براي تقـرب بـه خـدا وسـيله       را ندارند، كساني كه اينان به دعا مي
دعا خواند و و صدها آيه ي ديگر كه داللت دارد غير خدا را نبايد به . جويند مي

  .خواندن غيرخدا را شرك دانسته است
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D@âýÛa: گويد حضرت امير را پيغمبر و رسول قرار داده و مي 30در زيارت 
îÜÇÙ@@ìß@t‰aë@bí@ë@émìjã@¿@ÝîÜ¨a@áîçaŠig@t‰aë@bíó@ÛaØ@@énÛb‰@¿@áîÜ@C  يعنـي

تـا  !! سالم بر تو اي وارث نبوت ابراهيم خليل و اي وارث رسالت موسي كلـيم 
به حال نشنيده بوديم كه نبوت و رسالت به ميراث مي رود، ولي غلو كننـدگان  

جاي تعجـب اسـت كـه چـرا مجلسـي و سـاير       . اند عقل خود را از دست داده 
علماي شيعه اين كفريات و مزخرفات را بدون هيچ انتقاد و مخـالفتي در كتـب   

محمـد بـن   «مجلسي بسياري از ايـن كفريـات را از كتـاب    ! اند؟ خود ذكر كرده
نوشته است نقل كرده و معلوم نيست اين » مزار كبير«كه كتابي به نام » المشهدي

خدا پرست بوده يا امام پرست؟ اين همان كسي است كه » محمد بن المشهدي«
بررسـي  «دعاي ندبه را براي شيعيان به تحفه آورده اسـت؟ نگارنـده در جـزوه    

  .ام ا را نقل و نقد كرده تعدادي از جمالت ضد قرآن اين دع» دعاي ندبه
D@@ãc@†è‘cÙ@@@Éàm: گويد به در بارگاه كه رسيدي بگـو  مي 32و در زيارت 

nîmc@ïmì•Ù@Èîië@í†Û@a†çbÈnß@C@  يعني گواهي ميدهم اي امام كه تو صـدايم را
آيـا  !! م كه با تو در دينم عهد ببنـدم و بـا تـو بيعـت نمـايم     ا هشنوي، من آمد مي
امام از عالم ديگر به دنيـا برگـردد تـا بـا او بيعـت      ، سالخواهد پس از هزار  مي

  !كند؟
يعني آنكه شما را نـدا   Dü@a…bã@åß@kî±×áC: و باز در همين زيارت مي گويد

در  ؛در حالي كه حضرت زين العابدين امام سـجاد  . ميكند مايوس نميگردد
D@ü@ðˆÛa@@†à§a@@@@@@pìÇ…@ìÛë@êË@ìÇ…c@@êË: كند دعاي ابوحمزه عرض مي

@kî¨}ïÛ@kvní@@{@@@ü@ðˆÛa@†à§aë@ïöbÇ…@@@@@@@êË@pìu‰@ìÛë@êË@ìu‰c
ïöbu‰@ÑÜþ@C          يعنـي سـتايش شايسـته خـدايي اسـت كـه جـز او را بـه دعـا

دعـايم را اجابـت   [يدم مـي سـازد   خوانم و اگر جز او را به دعا بخوانم ناام نمي
رم و اگر به جـز او  و ستايش شايسته خدايي است كه جز به او اميد ندا] كندنمي
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: كنـد  و در صحيفه سجاديه عرض مـي . اميدوار باشم، اميدم را برآورده نميسازد
DéîÛg@üg@òub§a@lbi@bäÇ@ÕÜËc@ðˆÛa@@†à§aC   يعني ستايش خدايي را كه درهـاي

@Düو ) دعـاي اول . (حاجت و نياز را جز به سوي خودش بـر مـا بسـته اسـت    

Š’í×Ù@üë@ïöbu‰@¿@†yc@yc@ÕÐníÈß@†Ù@üë@ïöbÇ…@¿@bígë@éàÄäíÚ@ïöa†ãC   يعنـي
شود و كسي در خوانـدن و دعـايم    كسي در اميد داشتن به او، با تو شريك نمي

با تو همراه نميشود و در ندا كردن و خواندن كسـي بـا تـو بـه يـك سـلك در       
يعني اميد و درخواست و خواندنم فقط متوجه ) دعاي بيست و هشتم. (آيد نمي

@DìÇ…cÚ@@jîvnÏ@NNN@@@aì@ìÇ…c@ýÏÚ: كند همچنين عرض مي. يتوست نه ديگر
Ë@ìu‰c@üëÚ@C و غيـر تـو را   ... كنـي   خـوانم كـه مـرا اجابـت      يعني تو را مـي

حال خواننده مختـار  ) دعاي پنجاه و يكم. (خوانم و به جز تو اميدي ندارم نمي
محمـد بـن   «است تا دعـاي حضـرت سـجاد را قبـول كنـد يـا سـخن سـاخته         

  !!»ديالمشه
را از  ؛علي ، دهد بافنده دعا  اي هست كه نشان مي در اين زيارت جمله 

يعني  DÜÇ@âýÛaó@éÔÜ@´ië@éäîi@a@ÐC: گويد زيرا مي !! دانسته است انبياء مي
در حـالي كـه سـفارت الهـي     . سالم بر تو اي سفير خدا بين او و بـين خلقـش  

  . مخصوص انبياء عليهم السالم مي باشد
وجـود داشـته   » مفوضه«اي در طول تاريخ به نام  م به ذكر است كه فرقه الز

اند كه عقيده شان اين بوده كه خدا امر و تدبير جهان را به محمد و علي واگذار 
ائمه عليهم السالم در بسـياري  ! باشند كرده است، و آن دو مدبر امور جهان مي 

سـاز    ي از آنان همـين زيـارت  و يك. اند از احاديث ايشان را لعن و تكفير كرده 
D@ČìÏë@îÛg@Ø@@@îÛg@ÝÈuë@‰ìßþa@áØ@á: گويـد  جاهل است كه در اين زيارت مي

i†nÛaC   در ايـن  ! يعني خدا امور جهان وتدبير آن را به شما واگذار كـرده اسـت
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آنچه خوبان همه داند تو تنهـا  «شده و مصداق  زيارت همه نمونه خرافات جمع 
ه خداوند در آيات متعدد فرموده كه مـن جهـان را   از آن جمل. شده است» داري

: فرمايد مثال مي ، ام  بردن تمام مردم چه مؤمن و چه كافر مسخر كرده براي بهره 
 óΟs9r& (#÷ρ ts? ¨β r& ©!$# t¤‚y™ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  ) ــه  ) 20ســوره لقمــان آي

بردن شما آنچه در آسـمانها و زمـين اسـت     ه يعني آيا نديديد كه خدا براي بهر
  .مسخر كرده است

يعنـي   D@@ØÛ@Š‚ë@†îÛbÔ½a@á×bİÇcë@@ÕÜ@bß@áC: گويد ولي در اين زيارت مي
!! خدا كليدهاي خلقت را به شما داد و آنچه را آفريد بـراي شـما مسـخر نمـود    

بـاهللا   نعوذ ـرسوا باد اين دروغگو، آيا خدا كليد جهان را به دست ايشان داده و 
حالي كـه قـرآن ضـد آن را تقريـر      در!! خود را از هر كاري فارغ كرده است؟ ـ
 …çμ:كنـــدمي s9 ß‰‹Ï9$ s)tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ  ) ســـوره

يعني داشتن كليـد آسـمانها و زمـين مخصـوص اوسـت، رزق و      ) 12الشوري آيـه  
  .ي هر كسي كه بخواهد مي گستراند و تنگ ميكندروزي را برا

خواهنـد خـدا بيكـار و امـام      سازان چه مرضي دارند كـه مـي   دانم اين زيارت  نمي
مانـد و اگـر نفـس نكشـد جـان       كاره باشد، امامي كه اگر غذا نخورد زنـده نمـي   همه 
  .سپارد مي

يعنـي   D@ØîÛg@ÕÜ¨a@lbíg@@îÜÇ@áèibyë@áØáC: گويد در اين زيارت به امام مي
ايـن جلمـه صـريحاً    . بازگشت خلق به سوي شما و حساب آنهـا بـا شماسـت   

  .بيان خواهد شد 1چنانكه در بررسي زيارت جامعه، مخالف قرآن است
يعنـي روز   DîÜÇØ@@@…bÈ½a@âìí@…bànÇüa@áC: گويد  باز در اين زيارت به امام مي
 tΠöθ :در حـالي كـه خـدا فرمـوده اسـت     . قيامت اعتماد و اتكاء به شماست tƒ Ÿω 
_____________________________ 

 ., مهني كتاب 351 ک , صفحه. ر −١
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à7 Î= ôϑ s? Ó§øtΡ <§øuΖÏj9 $ \↔ø‹x©  ) يعنـي روزي كـه هـيچكس بـراي     ) 19سوره اإلنفطار آيه
  .كسي اختياري ندارد

در اين زيارت آياتي را كه راجع به انبياء و مالئكه اسـت، مخصـوص امـام    
D@@@ŠÐÛa@ánãc@áçbÐİ•a@åß@bíñ@Ûa@Ø@@@@¿@a@æìîÇ@bí@ñ‰Ûa@âaŠ: گويد دانسته و مي 

éÔÜC     يعني اي اماماني كه خدا ايشان را برگزيده است، شـما سـفيران بزرگـوار
آيـا خـدا احتيـاج بـه خبرگـزار از      ! اي خبرگزاران خدا در ميان خلقش، خداييد

و اين در صورتي است كه خدا ! جنس بشر دارد تا از حال خائنين مطلع گردد؟
: و فرموده اسـت رسول خود و تمام امتش را از تجسس و جاسوسي نهي كرده 

 Ÿω uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB  ) پـس  . يعني در امور مردم تجسـس نكنيـد   )12سوره الحجرات آيه
  !مگر امام مكلف نيست؟! چگونه ممكن است امام خبرگزار باشد؟

D@@ïãëŠ’yaë: گويـد  و باز در اينجا امام را حافظ و حارس خود دانسته و مي
nÜº@¿Øß@åß@ïãìŠyaë@áØ@ñŠŁaë@bîã†Ûa@ê‰bC@   يعني مرا در زمرة خـود محشـور

چنين پيداست كه اين بيچـاره قـرآن   . كنيد و از مكاره دنيا و آخرت حفظم كنيد
$! : زيرا خداوند مكرراً به رسول خود فرموده اسـت ، نخوانده است yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& 

öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ∩∇⊃∪  ) يعني ما تـو را بـراي ايشـان حـافظ و نگهبـان      )سوره النسـاء 
$! : و مي فرمايد. نفرستاديم tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt¿2  ) سـوره األنعـام    و 86سوره هود آيه

  .يعني من نگهبان شما نيستم) 104آيه 
اما جالب اين است كه مجلسي و شيخ عباس قمي و امثال ايشان نمـازي را  

عـايي  مجهول الحال روايت كرده اند و در ذيـل آن د » حسن مثله جمكراني« از
كنيم و آن همان دعـايي اسـت     نقل مي» مفاتيح الجنان«ذكر شده كه ما آن را از 
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يكـي از  . كه به مردم گفته مي شود تا پس از نماز حضرت صاحب خوانده شود
D@@†àª@bí@A@@ïÜÇ@bí@A@ãhÏ@ïãbÄÐyaØ@@@ðbÄÏby@bà: جمالت اين دعا چنـين اسـت  

ãhÏ@ïãaŠ–ãaëØ†àª@bí@LðaŠ•bã@bà@AïÜÇ@bí@Aa×@ïãbîÐãhÏØ@bà×ðbîÏbC  يعني اي محمد
هستيد و  زيرا كه شما حافظ و نگهبان من ، و اي علي شما دو نفر مرا حفظ كنيد

هستيد و مرا كفايت كنيـد كـه شـما مـرا كـافي       مرا ياري كنيد كه شما ياور من 
در صورتي كه خدا به رسول خود مكرر فرموده است تـو حـافظ مـردم    ! هستيد

$ :نيستي و مكرر فرموده tΒ uρ Νà6s9 ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ⎯ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 9ÅÁ tΡ ∩⊇⊇∉∪  ) سـوره 

’ 4:و فرموده. يعني براي شما غير خدا سرپرست و ياوري نيست) التوبـه  s∀ x.uρ «!$$ Î/ 

$ wŠÏ9uρ 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ #ZÅÁ tΡ ∩⊆∈∪  ) يعني فقط خدا ولي و سرپرست است و ) سوره النسـاء
$∃< #$! }§øŠs9r& ª:و فرمـوده  .كافي است كه خدا ياور باشد s3Î/ …çνy‰ö6 tã  )   سـوره الزمـر

غير از خدا را به ، ولي اين مشركين. آيا خدا براي بنده خود كافي نيست)  36آيه 
اگـر بخـواهيم خرافـات و كفريـات     ! خواهند  عنوان ياور و حافظ و نگهبان مي

: خوانـد  ه در زيارت ميآيا آنك. 1مفاتيح را بيان كنيم بايد كتابي جداگانه بنويسيم
DnÜº@¿@ïãëŠ’yaëØáC داند كـه   نمي ، يعني مرا در زمره ي خويش محشور كنيد

 ¨β:چنانكـه فرمـوده  . حشر و نشر به دست كسي جـز خـدا نيسـت    Î)uρ y7 −/u‘ uθ èδ 

öΝèδ çà³øts† 4 …çμ ¯ΡÎ) îΛ⎧ Å3ym ×Λ⎧ Î= tã ∩⊄∈∪  )يعنــي و محققــاً ايــن پروردگــارت ) ســوره الحجــر
الزم بـه ذكـر   . كند همانا او حكيم و عليم اسـت   شان را محشور ميهست كه اي

و بايـد دانسـت كـه    . داللت بر حصر دارد» يحشر«بر فعل » هو«است كه تقديم 
انبياء و امامان وقت حشر و نشر و قيامت را نمي دانند چه برسد به اينكه كسي 

 y7: را محشور كنند چنانكه فرموده è= t↔ó¡o„ â¨$ ¨Ζ9$# Ç⎯tã Ïπ tã$ ¡¡9$# ( ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã 

_____________________________ 
 .ام  نگارنده كتايب خمترص به نام تضاد مفاتيح اجلنان با آياِت قرآن تأليف كرده −١



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
 

١٧٩

 

179

«!$# 4 $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$ ¡¡9$# ãβθ ä3s? $ ·6ƒ Ìs% ∩∉⊂∪  )يعني از تـو دربـاره    )سوره األحزاب
بگو همانا علم آن فقط نـزد خداسـت، تـو    ، كنند قيامت سؤال مي ) زمان وقوع(

 ¨β: و فرمـوده . داني شايد وقت قيامـت نزديـك باشـد    چه مي  Î) ©!$# …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ 

Ïπ tã$ ¡¡9$#  ) فقط نزد خداست) وقت برپايي قيامت(يعني علم ) 34سوره لقمان آيه.  
خبر باشد، بازار بـدعتها و كفريـات     آري ملتي كه از كتاب آسماني خود بي

  !يابد در ميان شان رواج مي 
تـش  اي از كفريات و موهومات است كه اكثر جمال نيز مجموعه  34زيارت 

D@@@ÜÇ@´½bÈÛa@l‰@òvyó@@@´Ûëþa: گويـد  از آن جملـه مـي   . ضد قرآن مي باشد
@@@@ÜÇ@òv§aë@bîã†Ûa@kyb•ë@õa†äÛa@ñŠv‘@bíë@ïèäÛa@ðë‡@dvÜßë@åíŠŁaëó@@@Éîº

‰ìÛaô@@@@Ê†nia@åß@Þëcë@a@òî’ß@É™ìßë@a@ñ…a‰g@ïÜ©ë@a@kîË@òjîÇë@a@lbië
ÜÇ@òv§aë@aó@èíc@La@ÕÜ@åß@ÉîºˆÛaë@áîÄÈÛa@djäÛa@b×§aŠØ@@´n½a@Ýj§a@bèícë@áî

@@@½a@kîÌÛa@Ò‰bÇë@æëŒ‚½a@ÝàÈÛa@kyb•@bíë@pbîÐ¨a@bÇë@pbíÛa@†‘ŠßëØ@@æìä
@b¶@bÇë×í@bßë@æbØæì@L@@@Üèßë@lb§a@âìí@éöbîÛëc@kîrßÙ@@@@@laˆÈÛa@áîÛdi@éöa†Çc

Ðcë@ČŠČÛa@bÇë@‰aŠ‘þa@åí†ãbÈ½a@á•bÓëLó@´îÜÇ@åß@Þ‹bäÛa@bèíc@ÜèßëÙ@@Ì@åßó@
´Ûëþa@åß@Lpaì•þa@Éßb@bí@Li@ïÄy@åß@bíØ@@@@Õn‘aë@pbÐ–Ûa@åÇ@ÝvÏ@éi‰@òßaŠ
@@‰ìã@åÇNNNC  و از اين قبيل كلمات كه تمامش كفر و شرك و ضد قرآن است، و

خواندن آنها حرام و اعتقاد به آنها انكار اسـالم اسـت، هـر چنـد بعيـد نيسـت       
فريات، به اخباري متوسل شود كه همان فريبكاري پيدا شود و براي اثبات اين ك

اخبار نيز ساخته و پرداخته همين غلو كنندگان و مشركين است و بديهي اسـت  
سـاز جاهـل، صـفات      باري زيارت. كه روايات اينگونه افراد قابل اعتماد نيست

D×ŞÝ@@@@nÈã@åÇ@ðüìß@bíÙ@@@@´nÇbäÛa@âbèÏc: گويد خدا را به امام نسبت داده و مي 
@åÇ@ŒvÇëÐ•ëÙ@@L´Ð•aìÛa@æbÛ×öbäq@åy@ðüìß@bí@Ñ•c@ÑîÙ@@åÇ@âbçëþaë

@òÏŠÈß×nîÐîÙ@nÔîÔy@ÎìÜi@åÇ@æbç‡þaë@ñŒubÇÙ@@ñŠ•bÓC   يعني اي موالي مـن اي
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كنندگان  كنندگان الكن و ناتوان است و زبان وصف امام از وصف تو فهم وصف

ف كـنم  از وصفت تو عاجز است، چگونه اي موالي من زيبايي ثناي تو را وصـ 
در حالي كه خيال از شناخت چگونگي تو ناتوان است و افكار از رسيدن به كنه 

امام را چنان وصف ، ؛مالحظه كنيد اين دشمن علي . حقيقت تو كوتاه است
كنـد و بنـده خـدا را     خـدا را وصـف مـي     ؛كند كه خود حضرت اميـر   مي

  !!!داند همچون خدا قابل درك نمي 
خدا را به همين گونه كـه ايـن غلوكننـده     ؛توجه كنيد كه حضرت امير 

°–D@@@üë@LæìÜöbÔÛa@ény†ß@ÍÜjíü@ðˆÛa@@†à§a@@@ï: ميگويد، وصف كرده است
ü@ðˆÛa@Læë†èna@éÔy@ð…ûíüë@Læë…bÈÛa@éöbàÈã@‰†í×üë@áàa@†Èi@é@@@@˜ìË@éÛbäí

@åİÐÛa@C  چنانكـه بايـد و شـايد   [يعني ستايش خدايي را كه گويندگان مـدح او [
و هيچ كس نمي تواند نعمتهاي او را بشـمارد، و هـيچ كـس    ، ند مدح كنندنتوان

هاي دوربين او را درك نميكنند  نمي تواند حق او را ادا كند، خدايي كه انديشه 
ساز دوسـتدار   آيا واقعا اين زيارت  1.و فكرهاي غواص به چگونگي او نميرسند

  گويد؟  ن مياست كه اينگونه برخالف تعليمات آن بزرگوار سخ ؛علي 
اين كتـاب بسـيار   ، اين زيارت را با قرآن بيان كنيم اگر بخواهيم تضاد جمالت

بينيم كه فرق اسالمي فرقـه شـيعه اماميـه را رافضـي و      اگر مي. طوالني خواهد شد
ند، از آن روست كه اينگونه مطالـب را در كتـب و زيـارات شـيعه     ا همشرك خواند

  : ارتنامه را با تعاليم قرآن مقايسه كنيماينك چند جمله از اين زي. بينند مي
اي امام تـو حجـت رب العـالمين بـر اولـين و      : گويد ساز جاهل مي  زيارت

زنـدگي  ، آخرين هستي، يعني تو حجتي حتي بر كساني كه قبل از دنيا آمدن تو
آيند و تو را نديده و تـو نيـز    ند و بر كساني كه بعداً تا قيامت به دنيا ميا هميكرد
يعني توحجت بر تمام انبياء و مرسلين هسـتي، حـال چگونـه    ، يا ها نديدآنان ر

_____________________________ 
 .البالغه, خطبه ی اول هنج  −١
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سـاز   امكان دارد كه امام بر پيشينيان خود حجـت باشـد؟ ايـن را فقـط زيـارت      
  !!داند جاهل مي
  (#þθ‘Ζsßuρ: فرمايـد  گويد تو ملجأ و پناه تمام عقالء هستي، با اينكه خدا مـي  و مي

βr& ω r'yfù=tΒ z⎯ÏΒ «!$# HωÎ) Ïμø‹s9Î)  )  يعني هيچ پناهگاهي در برابـر خـدا   ) 118سوره التوبه آيـه
  .نيست مگر به سوي خود او

تو درخت موسي هستي كـه نـدا داد، حـال اينكـه درخـت      : گويد  و نيز مي 
  .فرمود طقبلكه خدا در آن فضا ندا ون، خودش ندا نداد و ناطق نبود

 نـد را مالـك دنيـا و   حال آنكـه قـرآن خداو  . 1گويد تو صاحب دنيايي و مي
  °! Ûù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ : فرمايـد  داند و مي صاحب اختيار انبياء و اولياء مي

  ).49سوره الشوري آيه (
با اينكه خدا بـه رسـول خـود    . تو درِ خدا و ظرف غيب خدايي: گويد و مي
≅ :فرموده è% Iω uρ ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$#  ) يعني بگـو مـن   )  31سوره هـود  و ، 50سوره األنعام آيه

  .دانم غيب را نمي
: با اينكه امـام كـاظم فرمـوده اسـت    . تو آيينه ي اراده ي خدايي: گويد و مي

D@Û‡@Ë@ü@ÝÈÐÛa@ïç@a@ñ…a‰gÙC    يعني اراده ي خدا همان كار او است نـه چيـز
  . خواهد  ديگر اينكه اراده ذهن و آيينه ندارد و ظرف و چمدان نمي 2ديگري
تو محل مشيت خدا و نخستين كسي هستي كه خدا او را آفريد : گويد يو م

دانـد   انبياء را حجت مي ؛اما علي !! و حجت بر جميع آفريدگان خدا هستي
D@ÜÇ@éÛ@òvy@áèÜÈuë@Léîyë@åß@éi@áè–@b¶@éÜ‰@sÈió@@@LéÔÜ: و فرموده است

i@á@òv§a@k£@ý÷ÛÚ@áèîÛg@‰aˆÇ⁄aC  را مبعوث فرمود و يعني خداوند پيامبران
_____________________________ 

سال رياست نكرده است, كيس  25كنيد كه چرا  اگر امام صاحب دنيا است پس شام چرا براي او گريه و زاري مي  −١
 !اي از دنيا آن مهه غوغا كرد  اش در گوشه راي ترک رياست چند روزه كه خود صاحب دنياست كه نبايد ب

 .147توحيد صدوق, مكتبه ی الصدوق, ص  −٢
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وحي خويش را به آنان اختصاص داد و آنان را بر مردم حجت قرار داد تا براي 
همچنين آن حضـرت قـرآن را حجـت كـافي     . 1ي باقي نماندا همردم عذر و بهان

D@îÜÇ@ÞŒãcØÛa@áØ@@Û@bãbîjm@lbn@Ø@@õï‘@Ý@NNN@:دانسته است و در وصف آن فرموده
ÔÛdÏó@îÛgØîÜÇ@ˆ¥aë@ñ‰ˆÈ½a@áØ§a@á@òvC در [كننده همه چيز  يعني قرآن را كه بيان

جاي عذر بر شما باقي ننهـاد و حجـت را بـر    ... هست، نازل فرمود ] مورد دين
يعني خداونـد رسـولش را بـا     òîÏaCکD@òv¡@éÜ‰c: و فرموده 2.شما تمام فرمود

@D@@@@ÜÇ@a@òvy@LÕbã@oßb•ó: و فرموده 3.قرآني كه حجت كافي است فرستاد
éÔÜ@C4ني قرآن خاموشي ناطق و حجت خدا بر بندگانش مي باشديع.  

اي نبأ عظيم و ذكر حكيم، در حالي كـه خـدا   : گويد باز اين زيارت ساز مي
نه آن امامي كه خود تابع قرآن اسـت چنانكـه   ، قرآن را ذكر حكيم خوانده است

ــت  ــوده اس  y7:فرم Ï9≡sŒ çνθ è= ÷G tΡ šø‹n= tã z⎯ÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ$# Ìø.Ïe%!$#uρ ÉΟ‹Å3ysø9$# ∩∈∇∪  ) ــوره آل س
امـا  . خوانيم از آيات و ذكر حكيم اسـت  يعني اين چيزي را كه بر تو مي ) عمران

  .ساز هيچ توجه اي به قرآن ندارد  اين زيارت
نميدانم چگونه امامي كه در دنيا وجود ندارد . اهللا المتين اي حبل : و ميگويد

از همين رو امام . او چنگ بزند خواهد به را پناه و ريسمان محكم خوانده و مي 
شوم و از دنيا  يعني فردا از شما جدا مي DÓ‰bÐß@a†ËØá@C: در حال احتضار فرمود

شد قطعـا   سازان روبرو مي  و اگر در دنيا بود و با امثال اينگونه زيارت  5روم مي
  !دانست ايشان را مشمول احكام مشركين مي 

_____________________________ 
 .144البالغه, خطبه ی  هنج  −١
 .86البالغه, خطبه ی   هنج −٢
 .161البالغه, خطبه ی   هنج −٣
 .183البالغه, خطبه ی   هنج −٤
 .149البالغه, خطبه ی  هنج  −٥
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امـا خداونـد در وصـف    ! فايا هستيتو مرشد مخلوقات و داناي خ: گويد و مي
يعني يقينـاً ايـن    )سوره األعلي(  …çμ̄ΡÎ) ÞΟn=÷ètƒ tôγyfø9$# $tΒuρ 4’s∀÷‚tƒ ∩∠∪ : خود فرموده است

  ¨βÎ) ©!$# Ÿω 4‘xøƒs† Ïμø‹n=tã Ö™ó©x« : و فرموده است. داند خداست كه آشكار و نهان را مي

ـ  )5سوره آل عمران آيه ( و . ر خداونـد هـيچ چيـز پنهـان نميمانـد     يعني به درستي كه ب
يعني همانا كه خداوند آنچـه   )سوره طه(  …çμ̄ΡÎ*sù ãΝn=÷ètƒ §Åc£9$# ’s∀÷zr&uρ ∩∠∪ : فرموده است

  .و نفرموده كه علي يعلم الجهر و ما يخفي. داند باشد مي  را كه راز و پنهان
خبـر   ر جاهل به امامي كه از خيانـت برخـي از مسـؤولين حكومـت خـود     ئزا

يعنـي تـو چشـم يـا      DÐ¥@ü@Ûa@òÄîÐ§a@éäîÇ@oãcó@@@òîÏb@éîÜÇC: گويد نداشت، مي
كشـد   واقعاً انسان خجالت مي. خبرگزار خدايي كه هيچ چيز بر او مخفي نمي ماند

اين كفريات را بنويسد، چگونه مجلسي و مانند او كـه ادعـاي دانـش دارنـد ايـن      
 & ô⎯ÏΒuρ È≅÷δr: ا بـه رسـولش فرمـوده اسـت    داننـد خـد   اند؟ مگر نمي چيزها را نوشته

ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠttΒ ’n?tã É−$xÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ß⎯øtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ  ) يعني برخي  )101سوره التوبه آيه
. شناسيم ما ايشان را مي ، شناسي  تو ايشان را نمي، هستند از اهل مدينه داراي نفاق 
امام عالم بما كان و ما يكون است؟ يعني امام به : گويند  ميبا اين وجود اين جهال 

  .و اين زيارتنامه مملو از اين اباطيل مي باشد!! آنچه بوده و خواهد بود عالم است
›D@@@@@@@ð…b§a@âìí@ñ‰bí‹@bèäß@ò–n‚½a@éma‰bíو عجيب اينكه مجلسي در بـاب  

åíŠ’ÈÛaëC  چنانكـه در  ناموجود زيارتنامه آورده اسـت،  » خضر«از قول حضرت
ماه رمضان خضر آمـد و بـراي    21اند كه در روز   بحار و در كافي روايت كرده

حضرت امير زيارتنامه خواند، در حالي كه انبياء و اولياء قبل از رسول خـدا بـه   
$ : اند، وخداونـد فرمـوده اسـت     تصريح قرآن همـه وفات كرده tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 
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⎯ÏiΒ šÎ= ö6 s% t$ ù#ã‚ø9$#  )  يعني ما براي بشري قبل از تو جاويـداني  ) 34سوره األنبياء آيـه
 صام كساني كه قبل از پيامبر بنابراين تم. و ماندگاري در دنيا را قرار نداده ايم

ولي اين متقلبان مانند مرشدان صوفيه كه به دورغ ، اند بوده اند همه وفات كرده 
  !!دان اند زيارتنامه گرفته  از خضر خرقه گرفته 

  ثواب زيارت در عيد غدير و اوقات ديگر و زيارت حضرت معصومه

نـد  ا هآميزي براي زيارت قبر نوشت اين باب و ابواب ديگر ثوابهاي اغراق  در
. نـد ا هكه يك هزارم آن را براي زيارت امام و يا رسول در زمان حياتشان ننوشـت 

امام برتر اسـت؟   مگر قبر چه فايده اي دارد؟ چگونه زيارت قبر از زيارت خود
است؟ چگونـه در حـال حيـات     صتر از خود پيغمبر اكرم  مگر مقبره محترم 

شدند  رسول خدا و ائمه عليهم السالم همسران شان جنب و حيض و نفاس مي
و در كنار خود رسول و يا خود امام بودند و در بستر و اطـاق و حيـاط ايشـان    

بنـا بـه فتـواي خرافيـون اگـر      حضور داشتند و حضورشان حرام نبود اما اكنون 
شخص جنب و يا حيض باشد رفتنش به زيارت قبرشان حـرام اسـت؟ معلـوم    
نيست اين احكام حرمت ورود حايض و جنب به بارگاه ايشان چه وقت نـازل  

شكي نيست كه اين احكام غير از آن چيزي است كه خدا نازل كرده . شده است
 ⎯tΒ: سـت آيا نفهميده اند كه خداونـد فرمــوده ا  . است uρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪   )يعني هر آن كس به آنچه كه خداونـد   )سوره المائده
  .نازل فرموده حكم نكند كافر است

و ائمه بارگاهي نبوده است تا ايـن احكـام    صديگر اينكه در زمان رسول 
اين احكام وقتي كه سالطين جـور ايـن بارگاههـا را     البد، درباره آنها نازل شود

احترام ائمه به اين نيسـت كـه   !! ساخته اند از جانب شياطين نازل گرديده است
فقهاء بايد همواره اين آيه كريمه . احكام غير الهي بتراشيد و به گناه آلوده شويد

 & Ÿωuρ (#θä9θà)s? $yϑÏ9 ß#ÅÁs? ãΝà6çGoΨÅ¡ø9r: را جلوي چشمان خود قرار دهند كه ميفرمايـد 
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z>É‹s3ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#tym (#ρçtIøtGÏj9 ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# 4 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβρçtIøtƒ ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# 

Ÿω tβθßsÎ=øãƒ ∩⊇⊇∉∪  )يعني با آنچه زبانتان وصف ميكند به دروغ نگوييد كه ) سوره النحل

كساني كه بر ، ين حرام كه با اين كارتان بر خدا افتراء ببنديداين حالل است و ا
  . خدا دروغ مي بندند هرگز رستگار نميشوند

روايـت   ؛در زيارت قبر حضرت فاطمه معصومه در قم از امـام صـادق   
يعنـي هـر كـس قبـر      DàbÏ@‰a‹@åß@éÜÏ@áÔi@òIéÛ@ojuë@Hòä¦aCند كه ا هجعل كرد

مـا  . واجـب خواهـد شـد    نـد بهشـت بـر او   فاطمه معصومه را در قم زيـارت ك 
دانيم چگونه زيارت انبياء و ائمه در حال حيات شان سبب وجـوب بهشـت   نمي
شود، اما زيارت قبر يكي از اوالد يا نوادگانشان باعـث وجـوب دخـول بـه      نمي

آيـا اگـر   ! شود؟ مگر قبر يك دختر از تمام انبياء و اولياء برتر اسـت؟  بهشت مي
  كرد واجب را در زمان حياتش مالقات مي  ؛فر كسي حضرت موسي بن جع

همه اينها خود دليل بر اين است كه جعاالن و كذابان هـر چـه ! شد؟ الجنت مي 
 ô⎯yϑ: انـد  انـد بر دين خـدا بستـه و بر خـدا افتـراء بسـته      خواسته sù ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 

3“utIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 ¨≅ ÅÒ ã‹Ïj9 }̈ $ ¨Ζ9$# Îötó Î/ AΟù= Ïæ  )  يعنــي چــه ) 144سـوره األنعــام آيــه
كسي ستمكارتر از آن كسي است كه بـر خداونـد افتـرا مـي بنـدد تـا مـردم را        

  .نادانسته گمراه سازد
هر بدكار و گنهكـاري مرقـد بزرگـان    ، به دستاويز اينگونه احاديث دروغين

 دليل خوش ميكند و به همين سبب ايـن همـه    دين را زيارت و دل خود را بي
هاي طـال و نقـره سـاخته شـده و      هصحن و سرا و گنبد زرين و ايوان و گلدست

باغات و مزارع و دكاكين و كاروانسراها و منـازل و زمينهـاي زيـادي وقـف آن     
ي بيكار و مفتخور بـه  ا هامامزادگان شده و ميلياردها تومان موقوفات به شكم عد
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در صـورتي  . گردد ازير مينام متولي و ناظر و هيئت امناء و ديگر ستمگران، سر
كه اگر حضرت معصومه زنده ميشد اندك غذايي براي سد جوع، او را كفايـت  

كرد و احتياج به اين همه موقوفات نداشت و او از اين همه تجمالت بيـزار   مي 
  .است، و حال ساير امامزادگان و موقوفه خوران به همين منوال ميباشد

D†ß@¿ëμbÈm@a@@ÜÈÛï@@äËó@@@@@´y…b½a@†ß@åÇ: اند در زيارت غدير نوشته
´Ð•aìÛa@ÅíŠÔmë@C   نيـازي بـه مـدح      ؛يعني با مدح خداي تعالي بـراي علـي

سوال اين است كه اگـر واقعـاً ايـن    . كنندگان نيست  ديگران و ثناخواني وصف
دانيد و قبول داريد پس چرا چندين صفحه در زيارت آن  جمالت را درست مي
ديگر آنكه خداوند اصوالً كـس بـه خصوصـي را    ! يد؟كن حضرت را مداحي مي

بلكه مدح خدا شامل فـرد يـا افـرادي اسـت كـه داراي اوصـاف       ، كند مدح نمي
 ؛البالغه باب حكَم آمده است هنگامي كه حضرت امير  در نهج. حسنه باشند
رفت دهقانان انبار به احترام وي از اسبانشان پياده شدند، آن حضرت  به شام مي

يعني اين چه كـاري   D_êìànÈä•@ðˆÛa@aˆç@bßC: كار ناراحت شده و فرموداز اين 
خواسـت   مـي  D@lŠyCودر شهر كوفه وقتي شخصي به نام ! ؟1كنيد است كه مي 

پياده در ركاب آن حضرت كه سواره بود راه برود حضرت او را نكوهش كرد و 
عني برگرد كه ي D’ß@æhÏ@Éu‰aó@ÜrßÙ@@åßûàÜÛ@òÛˆßë@ïÛaìÜÛ@òänÏ@ïÜrß@ÉßC: فرمود

] ما هكـه سـوار  [پياده آمدن شخصي همچون تو در كنار شخصـي همچـون مـن    
و همچنين وقتي گروهي در پـيش   2.ي براي والي و ذلتي براي مؤمن استا هفتن

Dãg@áèÜÛaÙ@@@@@@ïÐã@åß@ïi@áÜÇc: او را مدح مي كردند فرمود، روي آن حضرت 
Äí@b¾@a@bäÜÈua@áèÜÛa@Láèäß@ïÐäi@áÜÇc@bãcë@æìàÜÈí@ü@bß@bäÛŠÐËaë@LæìäC   يعنـي

_____________________________ 
 .37بالغه, كلامت قصار , شامره ی ال هنج  −١
 .322البالغه, كلامت قصار , شامره ی   هنج −٢
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همانا تو از من به احـوالم دانـاتري و مـن نيـز بـه خـودم از ايشـان        ! پروردگارا
پندارند قرار ده و آنچـه را كـه از    داناترم، پروردگارا ما را بهتر از آنچه ايشان مي

  .1دانند بر ما بيامرز  ما نمي

و اينكه او به حكم  ؛در زيارت عيد غدير براي اثبات خالفت الهي علي 
در صـورتي كـه خـود امـام بـه ايـن       . الهي خليفه است جمالتي ذكر كرده انـد 

جمــالت روز اول خالفــت اســتدالل نكــرده و خالفــت را بــه انتخــاب مــردم 
امير كسي است كه شما او را امير كـرده  « : دانست و مكرر بر منبر مي فرمود مي

bãc@@بود واجب بود اظهار كنـد كـه    و اگر واقعاً خدا او را منصوب كرده. »باشيد
a@åß@lì–ä½a@âbßüa@Nبلكه از خالفت اظهار كراهت كرد ، ولي اين كار را نكرد

D@bß@aë×Ûë@Lòi‰g@òíüìÛa@¿@üë@LòjË‰@òÏý¨a@¿@ïÛ@oãbØäØ@@ïãì·ìÇ…@á: و فرمود
bèîÛgC       يعني به خدا قسم من هيچ ميلي به خالفـت نـدارم و هـيچ احتيـاجي بـه
: و فرمـود . 2يت و سرپرستي ندارم ولي شما مرا به اين كـار دعـوت كرديـد   وال
D…@ðË@aìànÛa@ë@ïãìÇ@NNNØÛ@@aŠí‹ë@áØÛ@bãc@ëßc@åß@áC   يعني مرا رها كنيـد

و به دنبال كس ديگري برويد، اگر من وزير شما باشم بهتـر از ايـن اسـت كـه     
 Dny@bäÛa@…‰c@@ïãgó@cny@áèÈíbic@ë@L@ïãë…a‰ó@ïãìÈíbiC: و فرمود. 3اميرتان شوم

مردم را نكردم بلكه ايشـان خواسـتند كـه مـن ولـي      ) واليت بر(يعني من قصد 
امرشان باشم، و دست بيعت به سويشان دراز نكردم تا وقتي كه ايشـان بـا مـن    

D@@nÇ‹bãë@LbçìànİjÏ@ïÐ×@ošjÓ@òÈîjÛa@òÈîjÛa@æìÛìÔmØ@á: و فرمود. 4بيعت نمودند

_____________________________ 
 .100البالغه, كلامت قصار , شامره ی   هنج −١
 .205البالغ , خطبه ی  هنج  −٢
 .92البالغه, خطبه ی   هنج −٣
 .54البالغه, نامه ی   هنج −٤
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bçìàni‡bvÏ@ð†í@C  خـواهيم بيعـت    گفتيـد بيعـت مـي    پـي مـي   در يعني شما پـي
شـما آن را بـاز   ، ميخواهيم، من دست خود را از بيعت كـردن بـا شـما كشـيدم    

: و فرمـود . 1و دستم را عقب كشيدم و شما آن را به سوي خود كشيديد، كرديد
D@bènšjÔÏ@bçì·…†ß@NNNnyó@@ÑîÈšÛa@øëë@Lõa…ŠÛa@ÁÔë@LÝÈäÛa@oÈİÔãaC   يعنـي

تم را براي بيعت كشيديد و من آن را بستم و طـوري بـراي بيعـت ازدحـام     دس
و . 2كرديد كه كفشها پاره شـد و عباهـا ازدوش افتـاد و ضـعيف زيـر پـا مانـد       

و غيـره بـراي خالفـت     7و  1و مكتـوب  136و  37،  34همچنين در خطبه ي 
خود به بيعت مردم استدالل نموده و خود را از طـرف خـدا منصـوب ندانسـته     

البالغه و دهها حديث ديگر خالفت را به انتخاب  و در مكتوب ششم نهج. است
  .مهاجرين و انصار دانسته است

: به اين آيه استدالل كرده اسـت  س در اين زيارت براي اثبات خالفت علي
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ …çμ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ 

šßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∉∠∪  )يعني اي ) سوره المائده
اگـر  ، رسول خدا آنچه را كه از پروردگارت بر تو نازل شـده اسـت ابـالغ كـن    

خداونـد تـو را از   ] بدان كـه [اي و  چنين نكردي رسالت و پيام خدا را نرسانده 
  .كند كند و همانا خدا قوم كافران را هدايت نمي  مردم حفظ مي ] شر[

$! : پرسيم مگر خداوند نفرموده است مي tΒ tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î)     يعني آنچـه را كـه
چيزي را كـه بـر او نـازل     صبر تو نازل شده است به مردم برسان؟ آيا پيامبر 

و اگر ابالغ فرموده است آيـه مـذكور در    شده است ابالغ فرموده است يا خير؟
كجاي قرآن و كدام آيه است؟ اگر آنچه كه نازل شده درباره ي خالفت الهـي و  

_____________________________ 
 .137البالغه, خطبه ی   هنج −١
 .229البالغه, خطبه ی   هنج −٢
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اي نيامده است؟ و چرا بال  مي باشد، چرا در قرآن چنين آيه  ؛بالفصل علي 
ـ نكند اعتقاد داريد كه فاصله پس از همين آيه ذكر نشده است؟  معـاذ اهللا ـ    ـ

ـ معاذ اهللا  ـيا اينكه اعتقاد داريد ! ه مذكور را نرسانده است؟آي صپيامبر   ـ
زيـرا در ايـن آيـه هـيچ ذكـري از      ! آيه مذكور از قرآن حذف شده است؟

خالفت نيست و قبل و بعد آيه شريفه نيز تماماً راجع بـه يهـود و نصـاري    
مـا  ( آغاز شده است، همان» قل«ديگر اينكه چرا آيه بعد را كه با كلمه . !!ميباشد
يعني آنچه كه بر او نازل شده است ندانيم؟ زيرا هم بـا آيـه قبلـي كـامالً     ) أنزل

زيرا در آيـات  . متناسب است و هم با چندين آيه قبل، هم سياق و مرتبط است
عالوه بر اين در آخر آيه فرمـوده  . مذكور نيز تمام سخن درباره اهل كتاب است

 ¨β: است Î) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#        يعنـي همانـا خداونـد قـوم كـافران را
زيـرا آنـان   ، نيست صپس اين آيه خطاب به اصحاب پيامبر . كند هدايت نمي
ند، از كجا بدانيم كه خودش ا هند، و اگر كسي بگويد كه آنها كافر بودا هكافر نبود

مـتقن،   واقعاً به قرآن و اسالم معتقد است، در حالي كه به راحتي و بدون دليـلِ 
  خواند؟ ممدوحين قرآن را كافر مي

چگونه ممكن است خداوند چنـد هـزار تـن از اصـحاب پيـامبر را اعـم از       
بـه حـج    صمهاجرين و انصار و مجاهدين مسلمان كه در ركـاب رسـول اهللا   

آن هم آن خدايي كه ! كافر خطاب فرمايد؟» تقبل اهللا«: اند، به جاي گفتن شتافته 
  .هاجرين و انصار نازل نموده استاين همه آيه در مدح م

 67ديگر آنكه چرا قبل از ابالغ موضوع موردنظر، پروردگـار در همـان آيـه    
بـود،   است؟ اگر پنـدار مـدعيان واليـت صـحيح مـي        آنها را كافر خطاب كرده

شايسته بود كه اين خطاب پس از انكار و عدم پذيرش مساله واليت، نازل شود 
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زيرا آيه بـه سـبك آيـاتي    ، د نه قبل از ابالغ موضوعو منكران كافر خوانده شون
بفرمايـد هـر كـه موضـوع مـذكور را       نيست كه موضوعي را ذكر كرده باشـد و  

ي را كافر ا هبلكه آيه بدون ذكر موضوع، عد. نپذيرد در شمار كافران خواهد بود
سازد خطاب آن متوجه كساني اسـت كـه از قبـل و بـه      خواند و معلوم مي  مي 

اند و اكنون به قصد اتمام حجت يا اعالن خصومت  يگر، از كافران بوده عللي د
يا مقاصد ديگر مورد خطاب واقع مي شوند در حالي كه اگر اصحاب پيـامبر را  

بـدانيم، ايشـان قبـل از ابـالغ      67خواهند مشمول مقطع آيه  چنانكه مدعيان مي 
ب كـافرين  هنوز كاري كه آنان را مستحق خطا ؛موضوع خالفت الهي علي 

ند، پـس چگونـه ممكـن    ا هبلكه بر عكس ممدوح قرآن بود، بنمايد نكرده بودند
  است قرآن خطاب خود را با كافرخواندن آنان آغاز كند؟
نترس كه مـا تـو را از   «: وانگهي اگر خداوند به رسول خويش فرموده است

آيا ممكن است كه اين قـوم كـافر همـان اصـحاب     » كنيم شر قوم كافر حفظ مي
  شان جان باشند؟ مگر رسول خدا از اصحابش كه اكثر قريب به اتفاق يامبر بوده پ

كـرد و   اند، همچون يهود و نصـاري احسـاس خطـر مـي      نثار و مطيع وي بوده
كـرد و  يامبر با آنـان زنـدگي مي  ند چرا پا هبيمناك بود؟ اگر آنان كافر و منافق بود

رد و برخي از آنـان را بـه امامـت    خو داشت و با آنها غذا مي  آنان را گرامي مي 
ضوع آيه بـا مقصـودي كـه مـدعيان     ؟ به هر حال مو)مانند ابوبكر(گماشت نماز 
  .خواهند هيچ تناسبي ندارد مي

آنـان را سـتوده    ؛عالوه بر اين اگر آنان كافر و منافق بودنـد چـرا علـي    
ه نـد كـ  ا هاست؟ آيا ممكن است علي از منافق و كافري تمجيد كند؟ آيـا نشـنيد  

@صD@@†àª@lbz•c@oíc‰@†ÔÛ: حضرتش درباره ي اصحاب پيامبر فرموده است
ÜÇ@æìÐÔí@ë@áç…ë†ë@áèçbju@´i@æìyëaŠí@LbßbîÓë@a†v@aìmbi@†Óó@@åß@Šà¦a@Ýrß

‡×@Láç…bÈß@Š×‰@áèäîÇc@´i@æd×@@@‡@a‡g@Láç…ìv@Þì@åß@ŒÈ½a@k@×@@oÜàç@a@Š
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ny@áèäîÇcó@áèiìîu@Ýjm@C   يـدم كـه شـب را بـه     را د صيعني اصـحاب محمـد
سجده و قيام بيدار مي مانند و گاهي پيشاني و گاهي رخسارشـان را بـه خـاك    

همچـون اخگـري سـوزان    ، ن روز جـزا سجود مي گذاشـتند و از بـه يـاد آورد   

همچون زانوي بـز پينـه بسـته بـود،     ، شدند، پيشانيهايشان بر اثر طول سجود مي
D@@áç: و فرمـوده اسـت   1.شد ي شد گريبانشان از اشك تر م هرگاه ذكر خدا مي 

@âý⁄a@aìČi‰@aë×@@@@ÂýÛa@@áènäÛcë@ÂbjÛa@áèí†ídi@LáèöbäË@Éß@ìÜÐÛa@óČiŠí@bà@C
يعني به خدا سوگند ايشان اسالم را همچون كره اسب يكسـاله اي كـه از شـير    

يعنـي بـه    2.مادرش گرفته شده، با دستهاي باز و زبانهاي تيزشان پرورش دادنـد 
  .ردنداسالم خدمت ك

در دعاي چهارم صـحيفه سـجاديه در    ؛العابدين   همچنين حضرت زين
ايشان را به نيكي يـاد كـرده و از ايشـان     دعا نموده و صحق اصحاب رسول 

و همچون دعـاي  . تمجيد و مدح بليغ نموده و آنان را هدايت يافته دانسته است
حق شـان دعـاء   ي از ادعيه ديگر نيز از اصحاب رسول مدح و در ا هفوق، در پار
را  صالجنان كه اصـحاب پيـامبر    شنبه در مفاتيح  مانند دعاي روز سه، شده است

ولي با وجود آيات روشـن قـرآن   . منتجبين خوانده و بر ايشان درود فرستاده است
  .كنيم نظر مي  در مدح ايشان، از آوردن جمالت ادعيه در اين خصوص صرف

سـوره األحـزاب نيـز اشـاره شـده       33در اين زيارت به آيه تطهير يعني آيه 
به گونه اي كـه ايشـان يعنـي اهـل     ، است و آن را دليل بر افضيلت دانسته است

$ پرسيم اگر جملـه    حال ما مي. بيت رسول حتي از انبياء نيز باالترند yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ 

ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪   دليــل عصــمت و
_____________________________ 

 .97البالغه, خطبه ی  هنج  −١
 .465البالغه, كلامت قصار , شامره ی   هنج −٢
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زيرا خـدا در  ، بنابراين تمام مؤمنين معصوم و افضل خواهند بود، افضليت باشد
 ß‰ƒ: آيه وضو، خطاب به همه مؤمنين مي فرمايد Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9  )    سـوره المائـده آيـه

  .يعني خداوند اراده دارد كه شما را پاك سازد )6
سوره األحـزاب و آيـه ششـم     31آيه ولي در واقع اراده طهارت كه خدا در 

سوره المائده ذكر فرموده اراده تشريعي و قانوني است كه خـدا قانونـاً از همـه    
مؤمنين طهارت را خواسته و اراده كرده كه به اختيار خودشان پـاكيزه گردنـد و   
در آيه تطهير اهل بيـت نيـز همچنـين اسـت و منظـور از اراده، اراده قـانوني و       

اگر مقصود اراده ي تكويني باشد چنين است كـه  . اده تكوينيشرعي است نه ار
خدا خود ايجاد طهارت و عصمت كرده باشد يعني اهل بيت و همه مؤمنين بـه  

زيرا تمام درختها و رودها نيز ، اراده الهي ذاتاً معصومند و در اين فضيلتي نيست
اسـت و خـدا   اراده قانوني ، پس مقصود از اراده در اين آيات. بالذات معصومند

يعني قانون (از همه به خصوص اهل بيت رسول قانوناً طهارت را خواسته است
زيرا اهل بيـت  ، )گذاشته و دستور داده و درخواست طهارت و پاكي كرده است

. رسول بايد با طهارت جسمي و روحي خود آبروي رسول خدا را حفـظ كننـد  
  .السند وجود ندارد باري در اين باب نيز روايات صحيح

  نکته قابل توجه مبلغين مذهبي

گويند مقصود از ساختن و پـرداختن ايـن همـه زيـارت      برخي از خطباء مي
ولـي الزم اسـت   . نامه معرفي أئمه و دعوت مردم به سوي ايشـان بـوده اسـت    

است و كلينـي چنـد روايـت     ؛بدانند كه اين كار مورد نهي حضرت صادق 
ا كنيد و كسي را به اين امر يعني امامت اند مردم را ره ذكر كرده كه ائمه فرموده 

دليل آن نيز روشن است زيرا امام تابع دين است نه خود ديـن  . ما دعوت نكنيد
از جمله اخبار مـذكور روايتـي از ثابـت    . و بايد مردم به خود دين دعوت شوند

Da†jÇìic@ïÛ@ÞbÓ@Z@@@@bäÜÛë@áØÛ@bß@oibq@bí: سعيد به اين مضمون ميباشد بن ابي
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×aìÐ@üë@bäÛa@åÇ@μg@a†yc@aìÇ†m@Šßc×@á@NNN×üë@bäÛa@åÇ@aìÐ@†yc@ÞìÔí×@ïc@á
@ð‰buë@ïàÇ@åiaë@NNN@a@C اي ثابـت  : به من فرمـود  ؛يعني حضرت صادق

چه كار به مردم داريد، دست از سر مردم برداريد و هيچ كس را بـه امـر خـود    

برادر يا پسر عمو يـا  و كسي از شما نگويد ... دعوت نكنيد ) يعني توجه به ما(
  .1الخ) ... پس بايد او را دعوت كنم(همسايه من است 

  
  االول زيارت روز هفدهم ربيع

 ؛ در اين بخش مجلسي زيارتي را به عنوان زيارت نهـم از امـام صـادق   
و بدون سند است و در اين زيارت جمـالت زيـادي بـر    » مرسل«نقل كرده كه 

از آن جملـه بـه حضـرت اميـر     . است ضد عقل و قرآن و بر خالف تاريخ آمده
با اينكه تاريخ و عقل و حـديث هـر    DîÜÇ@âýÛaÙ@õbî•ëþa@ï•ë@bíCN: ميگويد

و ! األنبياء بـوده اسـت نـه غيـر او     سه شاهدند كه آن حضرت فقط وصي خاتم 
يعني سالم بر تو اي  DîÜÇ@âýÛaÙ@Ûa@áÜÇ@ê†äÇ@åß@bíØlbnC: گويد  ديگر آنكه مي

اينجانب در تفسير مختصـر خـود بـر قـرآن     . در نزد اوست كسي كه علم كتاب
ام كـه مـراد از    كريم به نام تابشي از قرآن ذيل آيه آخر سوره مباركه الرعد گفته 

DčlbflnčØÛa@ŽáÜčÇ@Žêfl†äčÇ@žåflßflëC  ها آيه ي قرآن، علمـاي يهـود و نصـاري     به شهادت ده
  . خبر داده بود صهستند كه كتاب آنان از رسالت پيغمبر 

يعنـي اي كسـي كـه در     D@laŠa@¿@b¨bi@Ö†–n½a@bèícC: گويد از آن جمله مي
در ميـان   صدر حالي كه در زمان رسول خدا . محراب انگشتر خود را صدقه داد

_____________________________ 
 .213, ص 2كايف, دار الكتب االسالميه, ج  −١
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و ! 1مسلمين محرابي وجود نداشته است كه كسي بخواهد در آنجـا صـدقه بدهـد   
  !ه بوده استاولين كسي كه در مسجد، محراب و مقصوره ساخت معاوي

D@@ÜÇ@âýÛaó@@@@‰aìãþa@‰ìã@NNN@@@òÈî’Ûa@ˆÔänß: گويد و در همين زيارت مي 
‰a‹ëþa@áîÄÇ@åß@´–Ü‚½a@C  بخـش شـيعيان    نجـات  ... يعني سالم بر نـور نورهـا

هـاي فالسـفه مشـرك      كلمه نور األنـوار از بافتـه  !! مخلص از بار گناهان بزرگ
: گفتنـد  اند، آنـان مـي   از آنها فرا گرفته  يونان است كه امثال اين غلو كننده آن را

D†yaìÛa@üg@†yaìÛa@åß@‰†–í@üC     چيـزي صـادر   ، يعنـي از خـداي واحـد مجـرد
زيرا كثرت در ذات او نيست، پس او مصدر يـك چيـز   ، شود مگر يك چيز نمي

است و آن يك چيز عقل اول و يا همان نور األنوار است و باقي موجـودات را  
امـا ايـن سـخن    . نوار خلق كرده و مصدر كثرت شده استعقل اول و يا نور األ

≈= ª!$# ß,Î: گويد باطل و مخالف قرآن است كه مي yz Èe≅ à2 &™ó©x«  )   سوره الزمـر آيـه
  .يعني خالق همه چيز خداوند است) 62

بلكـه  ، خدا مصدر نيست و چيزي از او صادر نشده است نه واحد و نه كثير
نيستي هست، زيرا خدا خارج و داخلـي نـدارد   كننده ي موجودات از  او ايجاد 

مـي بينـيم كـه ايـن     . تا چيزي از او صادر شود و الزمه ي صدور، تركيب است
نـد و بـه   ا هاند و آن را بر امـام بسـت    غلوكنندگان هر كفري را از هر جايي گرفته

  !اند  مسلمين تزريق كرده
بايـد پرسـيد    D@@ëþa@áîÄÇ@åß@´–Ü‚½a@òÈî’Ûa@ˆÔänß‰a‹Cاما در مورد جمله 

شود؟ و آيا كسي كـه   چگونه شيعه خالص و مخلص مرتكب گناهان بزرگ مي 
ـ نعـوذ بـاهللا ـ      ؛مگر علي ! شده شيعه مخلص است؟ مرتكب گناهان بزرگ 

_____________________________ 
ص » حيـدرعيل قلمـداران«تأليف جناب اسـتاد » شاهراه احتاد«رجوع كنيد به كتاب » خاتم بخيش«در مورد  −١

 .به بعد 145
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 ؛پيشواي فاسقين و فاجرين است؟ آيا اطالق چنين كلمـاتي در شـأن علـي    
گناهـان بزرگـي   مدح او است يا ذم او؟ وانگهي از كجـا معلـوم كـه هـر كـس      

دهنده ي او است حال آنكه خدا بـه رسـول خـود بـا      مرتكب شود علي نجات 

’  |MΡr'sùr& ä‹É)Ζè? ⎯tΒ: فرمايد استفهام انكاري مي  Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇®∪  )يعني آيـا   )سوره الزمر
دهي؟ يعني رسـول خـدا    نجات مي آتش دوزخ است ]  مستحق[تو كسي را كه 

نجات دهد پس چگونه علي مي تواند؟ آيـا مقـام و    تواند كسي را از عذاب نمي
منصب علي همين است كه طرفدار و دستگير فاسقين باشد؟ خود حضرت امير 

ترسـيد و از خـوف     به شهادت صدها دعايي كه از او به جا مانـده از خـدا مـي   
چنـين امـامي دالل   . كرد، و از قيامت وحشت داشـت  گناهانش گريه و ناله مي 

المتقـين اسـت    هد شد بلكه از گناه و اهل آن بيزار است، و امام گناهكاران نخوا
  .نه امام اهل األوزار و الكذابين

D@oÜÔqc@†Ó@biìã‡@ÝuëŒÇ@a@´i@ë@îi@æg@a@ïÛë@bí: گويد در جمله بعدي مي
@ðŠèÃNNN@C    يعني اي ولي خدا، بين من و خداي عزوجل گناهاني اسـت كـه بـر

م كه تـو مـرا از   ا هرا از من ربوده است اكنون آمد پشتم سنگيني ميكند و خواب
 β:خداوند فرموده اسـت : در جواب او بايد گفت. آتش پناه دهي r& ω r'yfù= tΒ z⎯ÏΒ 

«!$# Hω Î) Ïμ ø‹s9Î)  ) يعني در برابرخـدا جـز بـه سـوي خـدا پنـاهي       ) 118سوره التوبه آيه
$ : و فرموده است. نيست tΒ Νä3s9 ⎯ÏiΒ :* yfù= ¨Β 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ $ tΒ uρ Νä3s9 ⎯ÏiΒ 9Å6¯Ρ ∩⊆∠∪  ) سوره

  .يعني روز قيامت هيچ پناهگاه و هيچ فرياد رسي براي شما نيست )ي الشوري
DÐã@ø¦cÙ@‰ìßc@¿Ú@×μg@bèÜ@@gÙ@@NNN@@ÚŠßc: نيز فرموده است ؛و علي 

@»Û@é»më@ÙîİÈîÛ@éÛdm@æcÙ@C       يعنـي خـود را در تمـامي امـورت بـه پنـاه
خدا تو را امركرده كه از او بخواهي تا تو را عطا فرمايـد  ... ر آور پروردگارت د
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بنابراين تنها كار عاقالنه اين است . 1و از او طلب رحمت كني تا به تو رحم كند
D@@åß@|¬c@ÉîÐ‘@ü: فرموده است ؛زيرا علي ، كه انسان از گناهانش توبه كند

@òiìnÛa@Cدر مقابل خدا هيچ مقـامي   و 2تر از توبه نيست يعني هيچ شفيعي كامياب
خواهي خدا تو را بيامرزد توبـه كـن     تواند از تو طرفداري كند، پس اگر مي نمي

  . و حق خالق و خلق را ادا كن
اي بـه مالـك اشـتر     در نامـه   ؛البالغه چنين آمده است كه علي   در نهج

DìÔni@êŠßcô@@¿@éi@Šßc@bß@Êbjma@ë@a×éibn@L@a@éääë@éšöaŠÏ@åß@@@†Èí@ü@Û: نوشت
@bèÇbjmbi@üg@†ycC     يعني مالك اشتر را به تقواي الهي و پيـروي از آنچـه خـدا در

پيـروي از فـرائض آن كتـاب و    ، كتابش به آن امر فرموده است دستور مي دهد
در ضمن امام . 3سننش، كه هيچ كس به سعادت نمي رسد مگر با پيروي از آنها

قره ي غصبي نيست، او از دنيا رفته و از كه در ميان قبر و يا ميان ضريح طال و ن
و . خبر است، تو خـود را معطـل مكـن     اهل دنيا و فتنه و فساد تو و ديگران بي

گويي يا دروغ، كسي كه غيـر   دانست تو راست مي  اگر هم امام حاضر بود نمي 
و امام از اهل گناه و فسق و فجـور نيـز   . از خدا از دل و نيت بندگان خبر ندارد

  .اند مخالف است است و با كساني كه آخرت را به دنيا فروخته بيزار 
Dàç@åß@ðüìß@bí@ÜÈubÏÙ@@¿@Ü…c@ë: گويد  باز در اين زيارت به امام مي

@iŒyÙC بخـش  . خود قرار بده و مرا در حزب خود داخـل كـن   يعني مرا از هم
ر مقصود اول اين كالم غير بليغ و مبهم بلكه مهمل است و اما در بخش دوم اگ

حزب الهي باشد بر انسان واجب است به اختيار خويش و با پيـروي  ، از حزب

_____________________________ 
 .31البالغه, نامه ی  هنج  −١
 .371البالغه, كلامت قصار , شامره ی   جهن −٢
 .53البالغه, نامه ی   هنج −٣
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از تعاليم شرع خود را مشمول حزب الهي كند نه آنكه امـام بيايـد و او را وارد   
، يعني اي ولي عصمت ديـن Dåí†Ûa@òà–Ç@ïÛë@bí@C: گويد باز مي !! آن حزب كند

  .و اين جمله معناي واضحي ندارد

شش  ؛اند كه براي حضرت امير  ت مجلسي و ديگران گفته در اين زيار
ركعت و براي هر يك از حضرات آدم و نوح عليهمـا السـالم دو ركعـت نمـاز     

نـد ولـي   ا هواضح است كه خدا و رسولش اين نمازها را تشـريع نكـرد  !! بخوان
معلوم نيست چگونه اين آقايان با ادعاي مسلماني و با علـم بـه اينكـه عبـادات     

  ، ايـن نمازهـا را توصـيه كـرده    توقيفي و منوط به اذن و تعليم شرع است كامالً
و اگر شرع اجازه ي اين نمازها را داده است چرا ديگران به جز كذابين و ! اند؟

  !اند؟  خبر مانده  مجاهيل ازاين نمازها بي
  زيارت شب مبعث و روز مبعث

ـ    مجلسي و مفيد و ابن  ك بـراي  طاووس و شهيد و شيخ عباس قمـي هـر ي
نـد كـه   ا هشب و روز مبعث زيارت و آدابي را از راويان متقلب كذاب ذكر كـرد 

چون به درگنبد شريف رسيدي توقف كن و چنـين بگـو سـپس داخـل شـو و      
اما اين آداب و اوامر هـيچ اصـلي   .... پشت به قبله و رو به ضريح چنان بگو و 

 ؛المؤمنين و خود امير . در قرآن و سنت رسول ندارد و بدعت محض است
يعنـي سـنت    Dë@a@Þì‰@å@bß@òäÛa@@ê†Èi@t†yc@bß@òÇ†jÛaC: نيز فرموده است

بنياد نهاده است و بدعت آن است كه پس از  صديني آن است كه رسول خدا 
و يقيناً اين دستورات از جانـب خـدا و رسـولش    . آن حضرت ايجاد شده باشد

بـه  . جود نداشـته اسـت  و ائمه گنبد و بارگاهي و صزمان رسول خدا . نيست
رجب است و دليل ايشان  27شب بعثت پيامبر شب : گويند اضافه اين آقايان مي

از ادلـه  » شـهرت «در صـورتي كـه   . فقط شهرت اين قضيه در بين شيعيان است
$! : آنهم در مقابل قرآن كه فرموده است، شرعي نيست ¯ΡÎ) çμ≈ oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû 7' s#ø‹s9 >π x.t≈ t6 •Β  
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و . يعني همانا كـه مـا آن را در شـبي مبـارك فـرو فرسـتاديم       )3ان آيه سوره الدخ(

$!  :فرموده است ¯ΡÎ) çμ≈ oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪  )يعني همانا كه مـا آن را  ) سوره القدر
  ãöκy− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠÏù ãβ#u™öà)ø9$# : و فرمـوده اسـت  . در شب قدر نازل كرديم

. يعني ماه رمضان ماهي است كه قرآن در آن نازل شده اسـت  )185سوره البقره آيـه  (
شود كه شروع وحي و نزول قرآن در ماه رمضان  از مجموع اين آيات ثابت مي 

، همان شب قدر است صو در شب قدر بوده است و شب مبعث رسول خدا 
ر چـه جمهـور و   يعنـي هـ  @DßbÈÛa@ÑÛb@bß@ˆò@Cولي اين آقايان چون به قاعده 

عادت دارنـد،  ، بدان عمل كردند خالف آن را بگير) اهل سنت(عموم مسلمانان 
اصرار دارند كه براي قرآن دو نزول يكي دفعي و ديگري تدريجي وجود دارد و 

است، حتي اگر چنين باشد ايـن  » تنزيل«غير از » انزال«پافشاري كنند كه معناي 
در . و بالعكس نمي باشـد » تنزيل«ه معناي ب» انزال«به معناي ممنوعيت استعمال 

و  22البقـره آيـه   (» إنزال مـاء «حالي كه در قرآن كريم در مورد باران، هم تعبير 
و الزخرف  63العنكبوت آيه (» تنزيل ماء« و هم ) 17و الرعد آيه  99األنعام آيه 

بارد و اين  واضح است كه باران همواره به يك صورت مي . آمده است) 11آيه 
متفاوت است » تنزيل«و » زالإن«خود مانع از آن است كه بگوييم همواره معناي 

) بيمـار (پس با اين دليل عليـل ! توان آنها را به جاي يكديگر استعمال كرد و نمي
  .توان دو نزول براي قرآن قائل شد  نمي

باري در اين باب مجلسي پس از اينكه جمالت زيادي را در وصف زيارت 
من از سند اين زيـارت مطلـع نيسـتم، ولـيكن موجـب      : گويد ميكند،  ذكر مي 

سند  دليل و بي   مالحظه فرماييد چگونه اين همه آداب بي!!! زيادت ثواب است
مـدرك چگونـه موجـب ازديـاد و      دانم كارهاي بـي    نمي. اند را به دين افزوده 
كردن  آيا دو ساعت مقابل قبر ايستادن و مداحي و چاپلوسي ! كثرت ثواب است

جـز   در حالي كه خود امام از اين كارها نهي كرده است، فايـده و ثـوابي دارد؟  



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
 

١٩٩

 

199

اينكه به واسطه طعن و لعن زيادي كه در اين زيارات نسبت به خلفا و ساير 
مسلمين آمده است و موجب تفرقه و بدبيني مسلمين به يكـديگر و تسـلط   

  !ندارد دشمنان و ضعف و بيچارگي مسلمين مي شود، هيچ اثر ديگري

D@îÜÇ@âýÛaÙ@@@@Õí†–Ûa@bèíc: مي گويد ؛در اين زيارت به حضرت امير 
þa×áÄÇþa@Öë‰bÐÛaë@C  فـاروق «و بـه عمـر  » صديق«زيرا اهل سنت به ابوبكر «
خواسـته آنـان را بكوبـد و    ، جـو  ساز دشمن كيش تفرقه  اين زيارت . گويند  مي

ارهاي بيهوده است كـه  همين ك. اعظم است  بگويد علي صديق بزرگتر و فاروق
  .موجب بدبيني و جنگ و جدال بين مسلمين شده است

. گويـد مي D@Ûa@a@òvy@Øô@@@àÄÈÛa@a@òíeëóC ؛در اين زيارت به علي 
خيال كرده كه آن بزرگوار مانند علماي مذهبي زمان ما طالب اين القاب است و 

و  ؛ در قرآن كريم مي خوانيم كـه حضـرت موسـي   . بدان خشنود مي شوند
طـه آيـه   (پيامبر گرامي اسالم برخي از آيات كبراي الهي را مشاهده فرموده انـد  

از همين رو معلوم نيست كه خود پيـامبر  ) 8و النجم آيه  20و النازعات آيه  23
  !!آيه بزرگتر خدا باشد چه رسد به ديگران

معـدن حكـم   . خوانـده اسـت   Dčy@æ†ÈßØČŠë@a@áêCدر اين زيارت علي را 
روز قيامت از اين متقلبين دادخواهي خواهد  ؛يعني چه؟ حضرت علي  خدا

مدرك را بر من بستيد؟ من كـي گفـتم كـه پـس از      كرد كه چرا اين سخنان بي 
مرگم مرا به دعا بخوانيد؟ من تمام عمر خود را براي دفاع از اسـالم و هـدايت   

، كوشـيدم،  مردم به توحيد و اجتناب از گناهان كه شرك از بزرگترين آنهاسـت 
من خود بـراي  ! آميز تشويق كرديد؟  چرا شما به نام من مردم را به اعمال شرك

عمر با (حفظ مسلمين با خلفا بيعت كردم و خليفه ي دوم را به دامادي پذيرفتم
، پـس چـرا شـما بـه     )أم كلثوم دختر علي ازدواج كرده است و داماد علي است
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وب مسـلمين از يكـديگر تـالش    بهانه ي طرفداراي از مـن، در دور كـردن قلـ   

  در پاسخ اين سوالها چه خواهند گفت؟! كرديد؟
اند، از   باز در اين زيارت از هر چه خوششان آمده است بر امام اطالق كرده

و حتـي حضـرت را تـاج سـر      DîÜÇ@âýÛaÙ@@õbî•ëþa@xbm@bíC: گويد جمله مي 
خ عباس قمـي بـدون   متاسفانه شي DécŠÛ@bubmCN: رسول خدا خوانده و مي گويد

ها را درمفاتيح آورده است و شايد گمان كـرده كـه    تدبر و تامل اكثر اين تملق 
دانم آيا  نمي!! اند تمام اين مداحيها و ثناخوانيها را خود ائمه براي خودشان گفته 

دانـم بلكـه    شيخ عباس در عمرش سيرت و تاريخ خوانده است يا نه؟ ولي مي 
و تـاريخ اسـالم و سـيرت علـي      صرت رسول اهللا يقين دارم اگر كسي با سي

و ديگر ائمه آشنا باشد، به سادگي خواهد فهميد كـه محـال اسـت پيـامبر      ؛
هـا و    اكرم و ائمه ي بزرگوار به اندازه ي سـر سـوزني بـه ايـن گونـه مـداحي      

  . ها راضي باشند ثناخواني 
آنان براي باري، كساني چون ابن المشهدي و ابو قره و ابن طاووس و امثال 

اند از جمله براي  اند، دعا و ثنا و زيارتي نقل كرده  هر كس و هر جا كه توانسته 
ه دكـ : كـه عبارتنـد از  انـد   مسجد كوفه و بدين سبب چند دكه به وجـود آورده  

ايز است آنهم آيا ج .حضرت امير ه يدك و حضرت صادقه حضرت سجاد، دك
هايي تقسـيم و بـراي     هدا را به دكمسجد خ، بدون سند و با پندار و گماني باطل

حسـاب و    ي آدابي جعل كرد؟ آيا احكام و آداب شرع ايـن انـدازه بـي   ا ههر دك
حتي براي حضرت مسلم بن عقيل و براي هاني و براي حضـرت  ! كتاب است؟

البد !! اند عبارت و مسجع داراي مدح و تملق تراشيده   يونس نيز زياراتي خوش
قبر معيني وجود داشـت  ، بيست و چهار هزار پيغمبر اگر براي هر يك از صد و

دشـمنان  ! كردنـد   ساختند و دنيا را پر از گنبد و بارگاه مي  زيارتي جدا جدا مي
اسالم در صنعت و قدرت و اختراعـات واكتشـافات مـي كوشـند، ولـي اينـان       
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و . هزاران ضريح و بارگاه و زيارتنامه ساخته اند و تسليم استعمارگران شده اند
تـرين مـردم دنيـا در قـدرت و اختراعـات و       هماند  بدين سبب مسلمين از عقب

  . اكتشافات باقي مانده اند

، مالحظه كن زماني كه اروپاي طماع چهار نعـل بـه سـوي    !خواننده محترم
تاخـت و چـون گـرگ در كـار       كسب قدرت و برتري بر ديگـران مـي   ترقي و

بود و شـب و روز  .... و آفريقا و بلعيدن ديگران از جمله اندونزي و هندوستان 
ــا مشــغول     ــاي م ــت، علم ــر داش ــاني را در س ــت  عثم انديشــه تضــعيف دول

در صـورتي كـه   !! ويسي و مدح و ثناي اين و طعن و لعـن آن بودنـد  ن  هزيارتنام
 D@@@áÜ¶@îÜÏ@´àÜ½a@‰ìßdi@ánèí@ë@|j•c@åßC: فرموده است صرسول خدا 

اينان كـه خـود را   . ندهد، مسلمان نيست يعني كسي كه به امور مسلمين اهميت
دادن  ند عوض فكركردن به حال مسلمين و ترقي ا هنستدا دانشمندان اسالمي مي 

ايشان كه از مهمترين واجبات است، بر ايشـان گنبـد و گلدسـته سـاخته انـد و      
!! مقدار زيادي دعا و زيارت به نام خضري كه اصال وجود ندارد جعل كرده انـد 

DŠm@üg@òÇ†i@oq†yc@bßÚ@@bèi: فرمايد كه مي  ؛م حضرت علي چه زيباست كال
Ê†jÛa@aìÔmbÏ@LòäC     ،يعني هيچ بدعتي به وجود نمي آيد مگر اينكـه بـا ايجـاد آن

  .1سنتي از بين مي رود، پس از بدعتها بپرهيزيد
  

  ؛نظري به ابواب زيارت حسين 
ل سرور و ساالر جوانان اهـل بهشـت و امـام اهـ     ؛حضرت امام حسين 

ولـي متاسـفانه   . اهللا اسـت   تقوي و سيد الشهداء و الگوي مجاهدين فـي سـبيل  
عوض آنكه مردم به آن امام همـام اقتـدا و ماننـد او در راه حـق و در راه بيـان      

_____________________________ 
 .45البالغه, خطبه  هنج  −١
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حقايق فداكاري كنند، شهادت او را براي كسب مال و جاه و شهرت و رياسـت  
حقايق ديني را كه سيد  و هر كس كه بخواهد حقي از، اند  تبديل به دكاني كرده

او مي شـوند   خوانان سد راه  الشهداء براي اعتالي آن شهيد شد بيان كند روضه 
مراجع و مجتهدين نيز اكثرشان ساكتند و بـا  . كوبند ها مي  هو او را با انواع تهمت

سكوت خود در واقع اين بدعتها را تصويب كرده و حقگويان را در مقابل عوام 
است كـه بـه تشـويق    » زني  قمه«يا » تطبير«يكي از اين بدعتها  !گذارند  تنها مي
به گونه اي كه هر كس قمه بزند اگر جـوان  ، خوانان به وجود آمده است روضه 

شود و  اصغر محشور مي  اكبر و اگر كوچك است با علي  است با حضرت علي 
عتي است زني بد  قمه. 1بدين طريق عوام را به اين كارهاي زشت وادار كرده اند

كه به هيچ وجه با فطرت و عقل سـليم سـازگار نيسـت و هـر انسـان سـالم و       
شود و قطعا دين فطري اسالم بـا چنـين     متعادلي از ديدن آن منزجر و بيزار مي

  . كاري موافق نيست
اي بينـديش كـه چگونـه ممكـن اسـت شـريعتي         لحظه! خواننده ي محترم

ي  هو يا قاعد» الضرر«نا به قاعده ي زني را حرام نشمارد كه همان شريعت ب هقم
فرمايد انسان بايد حتي از كـاري كـه ضـررش بـه      مي » لزوم دفع ضرر محتمل«

حكم عقل و تجربه محتمل است نيز خـودداري كنـد تـا چـه رسـد بـه اينكـه        
_____________________________ 

ام كه رس دسته اراذل و اوباش اردبيل, مرد رشابخوار و ستمگر فاسق باجگري و چاقوكيش بود كه دهه   شنيده −١
كردنـد كيسـ بـه دادشـان   شكايت مـيزد و مردم هر چه از او به دادگسرتي و مقامات ديگر  عاشورا قمه مي 

كـنم و  او گفت من امسال رش او را از رس مردم كم مي. رسيد, تا اينكه به يكي از رفقاي او شكايت كردند نمي
داشـت   زهنا نگاه مي  كرد يعني چويب باالي رس قمه   زين چوبداري مي اين مرد از چوبداراين بود كه هنگام قمه 

زن تلـف   , قمه بر چوب بزنند و بر فرق رس نخورد و آسيبي به بار نيـاورد و قمـهزدن  كه در وقت هيجان قمه
نشود, چون روز عاشورا شد و در خيابان و ميدان شهر قمه زنان به شور و هيجان آمدند, ناگاه در حـني قمـه 

ردم زدن رفيقش چوب را از رس رفيق فاسقش برداشت و آن لوطي قمه را بر فرق خود كوبيد و سقط شد و مـ
 .شهر از رش او آسوده شدند
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مثال اگر به احتمال عقاليي نـه احتمـال خيـالي و    ، ضررش قطعي و يقيني باشد
اي كسي روزه يا وضو و نظاير آن مضر تشخيص بسيار ضعيف و غير عقاليي بر

داده شود، نبايد روزه بگيرد و بايد با تيمم نماز بخواند؟ اما افسـوس كـه علمـا    

بـه  . كنند چنانكه عادت كرده اند براي مالحظه ي حال عوام، حق را اظهار نمي 
نظر نگارنده اكثر مراجع و مجتهدين به سبب عدم مخالفت و ممانعت جـدي و  

بسـياري از  . هستند ز اين كار زشت، در اشاعه ي آن ميان عوام مسؤول صريح ا
مراجع زمان ما يا نزديك به دوره ي ما، از جمله آيت اهللا نائيني و كاشف الغطاء 
و شيخ هاشم عاملي و عبدالهادي شيرازي و سيد محسن حكـيم و سـيد احمـد    

و غيره نه تنهـا  خوانساري و سيد ابوالقاسم خويني و سيد محمدرضا گلپايگاني 
اند بلكه برخي از آنها، آن را به طور ضمني  از اين بدعت ناپسند ممانعت نكرده 

در وضـع  : زنـي گفتـه اسـت    نيز درباره ي قمـه  » خميني«آقاي !! اند تاييد كرده 
خواننده ي عزيز خودت قضاوت كن، چـه فرقـي اسـت    ! موجود صالح نيست

ا قمار يا شرب خمر جائز است ميان اين شخص با كسي كه در جواب سؤال آي
  !!در شرايط فعلي جائز نيست؟: گويد  مي

ي ديگر نيز به صورتي مـبهم و عـوام فريبانـه بـه ايـن سـؤال جـواب        ا هعد
ايـن  . زني موجب وهن به تشيع بوده وجـائز نيسـت   قمه : گويند دهند و مي  مي

منظورتان  كنيم كه  ولي ما سؤال مي. جواب هم با جواب باال فرق چنداني ندارد
زني را از آن جهـت كـه فعلـي حـرام      را واضح بيان كنيد و بفرماييد كه آيا قمه 

دانيد يا از آن جهت كـه موجـب وهـن تشـيع در       است موجب وهن تشيع مي
  !دانيد؟ انظار ديگران است جائز نمي 

اند كـه البتـه     البته مخفي نماند كه برخي از علما نيز اين كار را حرام شمرده
اي مفيد   جزوه» سيد محسن امين عاملي«از جمله عالم لبناني . يت هستنددر اقل
تأليف كرده كه اميدوارم مورد توجه شـيعيان قـرار    Déîj’Ûa@ÞbàÇþ@éíŒänÛaCبه نام 
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اي به آشنايي مـردم بـا    خوانان و خطبا عالقه   ولي ترديد ندارم كه روضه. 1گيرد

قريب به اتفاق مردم از مطالـب آن  به همين سبب نيز اكثريت . اين جزوه ندارند
  !اند گرچه بسياري از معممين ما نيز اين جزوه را نخوانده ، هستند اطالع  بي 

نيـز گفتـه   » أعيان الشـيعه «عالوه بر اين جزوه، در جلد دهم از كتاب » امين«
زني و نظاير آن به حكـم عقـل و شـرع جـائز نيسـت و مجـروح        است كه قمه 

دنيوي و نه اجر اخروي دارد، آزار رساندن به نفس بوده  ساختن سر، كه نه سود 
و حرام است واين عمل را از وسـاوس شـياطين شـمرده و تصـريح كـرده كـه       

  .موجب رضاي شرع نيست
به هر حال اميدوارم كه مردم ما در امر و شرع، روحانيت را بيش از اين 

امـا  . يرنـد مورد سؤال قرار دهند و به سادگي و بدون دليل هر سخني را نپذ
اي بـه نـام    كنند و به همين سبب است كه عـده    هزاران افسوس كه چنين نمي

خوان شب و روز كار شان شده  ترغيـب مـردم بـه گريـه      خوان و روضه   مرثيه
مردم نيز اين كارها . خواندن رفتن و نوحه  كردن و بر سر خود زدن و به زيارت  

ديگر نه از معارف اسالم خبر ! انندد را براي نجات خود از آتش دوزخ كافي مي 
دارند و نه از حقايق قرآن اثري است و مردم را به همين بهانه از آشنايي با قرآن 

مثال پنجاه هزار نفر دسته ي سـينه زن و  . اند  و قوانين و معارف الهي دور داشته
آيند كه هيچ كـدام دو آيـه از قـرآن و دو عـدد از معـارف ديـن        زنجير زن مي 

انند و به جز تقليد كوركورانه چيزي فرا نگرفته اند و شعارشان اين اسـت  د نمي
و نويسندگان نيـز از گوينـدگان و مبلغـين بهتـر     !! كه حسين دارم، چه غم دارم

است كه سـه  » محمد باقر مجلسي«يكي از بزرگترين نويسندگان ايشان . نيستند
  !!ختصاص داده استخواندن ا  را به زيارت و زيارتنامه» بحار األنوار«جلد 

_____________________________ 
 .اين جزوه را به نام عزادارهياي نامرشوع ترمجه كرده است» جالل آل امحد«ام كه آقاي  شنيده  −١



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
 

٢٠٥

 

205

  ؛باب وجوب زيارت امام حسين 
 ò™Ðß@òjuaë@éîÜÇ@a@paìÜ•@ém‰bí‹@æcC@@«: نويسد  مجلسي در اين باب مي

با اين كار يك واجب بر واجبات . يعني زيارت حسين عليه السالم واجب است

وجود نداشته است و از زمان  صدين اسالم افزوده است كه زمان رسول خدا 
اند كه زيـارت   در اينجا احاديثي آورده !! ين اسالم افزوده شده استصفويه به د

قبر امام حسين عليه السالم در هر ماه الزم است و هر كه او را زيارت كند تمام 
امور دين و دنياي او مرتب مي شود و از گناهانش مانند روزي كه به دنيا آمـده  

يعنـي  (از سر گيـرد   است پاك مي شود و به او خطاب ميشود كه عمل خود را
و بهشت بر او واجب مي گردد، مالئكه ) بار ديگر كارهاي خود را از سر بگيرد

و انبياء با او مصافحه ميكنند و در غسل او شركت مي كنند و تمام اهل محشـر  
  به او حسرت مي خورند، و هر كس بـه زيـارت حسـين نرفتـه اسـت، نـاقص      

مان است و اگر اهـل بهشـت باشـد در    رسول خدا و اما) نافرمان(االيمان و عاقّ
شود در  و خانه به دوش مي باشد، معلوم مي (بهشت مسكني به او داده نميشود 

و اگر بدون علـت بـه زيـارت    )! مشكل مسكن وجود دارد، بهشت خرافيون نيز
نرود از اهل آتش دوزخ خواهد بود، و از همـه كـس جفاكـارتر اسـت و تمـام      

روند و هر كس قبر امام را زيارت كنـد روز   ميحيوانات وحشي به زيارت امام 
حساب و كتابي ندارد و كسي كه امام را زيارت كند ثواب . قيامت در امان است

در حالي كه صاحب قبر يعني امام يـك  . صد هزار شهيد از شهداي بدر را دارد
  .1شود بار شهيد شده و يك شهيد محسوب مي

_____________________________ 
زيرا ممكن (هاي آن حرضت معتربتر است   در عهد نامه ی خود به مالک اشرت كه از خطبه ؛حرضت عىل  −١

D@Þbc@bãgë@: نويسد مي) يل اين احتامل در نامه كمرت استاست مستمع خطبه را فراموش و يا كم و زياد كند و
@én»‰@òÈi@a@NNNÛë@ïÛ@án±@æcÙ@@ñ…bè’Ûa@ë@ñ…bÈÛbi@C يعنی مـن از خـدا مسـالت دارم كـه رسانجـام و

مهچنني در جنگ صـفني عـرض ) 53نامه ی , البالغه   هنج. (عاقبت من و تو را سعادت و شهادت قرار دهد
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قبول شده و هزار عمره پسـنديده   ر قبر ثواب هزار حجئزا: نويسد و باز مي 
در حالي كه صاحب قبر شايد يك بار و يا ده بار بيشتر حج و يا عمـره  ، را دارد

و بـا زيـارت قبـر    . نكرده باشد و در اينجا ثواب زاير بيش از ثواب مزور اسـت 
و ديگر اينكه فشـار و سـؤال قبـر    !! ثواب آزاد كردن هزار بنده را خواهد داشت

مشرق و مغرب قيامت را روشن مـي سـازد و بـراي او بـا هـر       ندارد، و نور او
اي نوشته مي شود و اگر   قدمي كه بگذارد حجي و با هر قدمي كه بردارد عمره

از اشقياء باشد در زمره ي سعداء نوشته خواهد شد و هر چـه گنـاه و جنايـت    
كرده باشد برطرف مي شود و خدا او را از آتش دوزخ آزاد خواهد كـرد و هـر   

اجتي را كه بخواهد بر آورده مي كند و شـفاعت او در حـق هفتـاد گناهكـار     ح
ر چون به قبر امام برسد به او خطـاب مـي شـود كـه اي     ئزا!!! پذيرفته مي گردد
شدي و به خدا قسم آتش را به چشم خود نخـواهي ديـد، و     ولي خدا آمرزيده

شود و او محو مي مي شود و هزار گناه ازبا هر قدمي هزار حسنه براي او نوشته 
اگر سواره باشد با هر قدمي كه مركـب او بـردارد و بگـذارد ايـن ثـواب را بـه       

و خدا هفتاد هزار ملك را بـر سـر قبـر او بگـذارد كـه همـه       . راكبش مي دهند
روز را تـا قيامـت بـراي او گريـه     ژوليده و غبار آلود هستند و همواره شـب و  

  . كنند و زوار او را دعا مي كنندمي

                                                                                                                                               
يعنی خداوندا اگر دشمن را بر ما  پريوز كردی, پس شـهادت  DÐÃc@æg@ë@ñ…bè’Ûa@bäÓ‹‰bÏ@bäîÜÇ@áèmŠC: ميكند

D@a‡hÏ×@@ýnÓ@îäß@ÝÈubÏ@pì½a@éäß@†iü@bß@æb: و نيز فرموده) 171خطبه ی , هنج البالغه.(را روزي ما فرما
ÙÜîj@¿C   دن در راه خـود قـرار دهشـ يعنی خدايا هرگاه ناگزير مرگم فرا رسد, پس آن را شهادت و كشته .

 )دعايش در صفني قبل از باال بردن مصحفها , صحيفه ی علويه (
گفـت كـه هبـرت اسـت  مـي  ؛افسوس كه جناب جمليس معارص آن حرضت نبـود, و اال بـه آن امـام مهـام 

 !!حرضتش به جاي طلب ثواب شهادت, ثواب زائر مرقد خويش را از خداوند بخواهد
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ين نوشته كه زيارت قبر بهترين اعمال است و ثواب هيچ عملي به آن همچن
ي ا هسـپس قصـ  . آينـد  مي  ؛رسد و تمام انبياء به زيارت قبر امام حسين  نمي

نقل كرده كه مردي خواست شب جمعه به زيارت برود چون به اطـراف مقبـره   

رسيد راهش ندادند و مردي جلوي او را گرفت و گفت برگـرد، و چـون آخـر    
شب شد غسل كرد و باز به قصد زيارت حركت كرد بـاز آن مـرد مـانع شـد و     

ر پرسيد چرا؟ جواب داد براي اينكه موسي بن عمران ئگفت دسترسي نداري، زا
تا صبح منتظـر  ، با هفتاد هزار ملك به زيارت آمده و ديگر جايي براي تو نيست

  !هاي شاخدارو از اين مزخرفات و دروغ!! شد تا اينكه توفيق زيارت يافت
اگر كسي بپرسد مگر مالئكه و ارواح انبياء جسميت دارند كه آنجا را اشغال 

به اضافه مگر انبياء حق دارند از عالم . ند و جايي براي ديگران باقي نماندا هكرد
باقي به عالم فاني برگردند؟ جواب اين سوال هزار تهمـت و نسـبت نـاروا بـه     

  !سوال كننده خواهد بود
مباهات و افتخار  ؛اند كه خدا به زوار امام حسين  ايت كرده همچنين رو

و در ، كنـد  آيد و قبر امام را زيارت مي  كند و خداوند با فرشتگان فرود مي  مي 
هستند و به امر  اند كه زائر قبر امام در مورد صد نفر كه اهل آتش  روايت آورده 

هل بيت خود و هـزار  خدا دوزخ بر آنان واجب گرديده است و همچنين براي ا
يم كه زيارت خود امـام در  ا هبارها گفت، كند ان ديني خود شفاعت مينفر از برادر

چنين احاديثي كه يك ! ها را نداشته است  هزمان حياتش يك صد هزارم اين بهر
از هزار و مشتي از خروار آن را اينجا آورده ايم باعث غرور مردم ما شده است، 

ند كه يك زيارت در حساب و كتاب و قوانين الهـي  ا هدگروهي از عوام باور كر
  .از اين رو از قوانين كيفري الهي چنان كه بايد بيمناك نيستند. مؤثر است

اين روايات تماماً با قرآن مخالف است و پيغمبر و ائمه عليهم السالم مكـرر  
ايم و  ته ما آن را نگف، اند هر حديثي را كه موافق با قرآن نباشد رها كنيد فرموده 
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عالوه بر اين چنانكه عالم محقـق جنـاب قلمـداران نيـز در كتـاب      . دروغ است

اند، احـاديثي ضـد روايـات دروغـين فـوق نيـز در        خود متذكر شده » زيارت «
بعضي از كتابها وارد شده است، از جمله روايتي كه ايشان در كتاب خود به نقل 

ـث را آقـاي شيخ حر عاملي نيـز  كـه آن حدي 1ذكر كرده اند» قرب األسناد « از 
 ؛زيارت مرقد امام حسين  ؛در اين حديث امام صادق . 2ذكر كرده است

هايي از آنها را مالحظه كرديد، به قدر يـك حـج    را برخالف رواياتي كه نمونه 
ندانسته است، در حالي كه در احاديث قبلي ثواب اين كار به قدر هزار يـا صـد   

دانسته شده است كه مسلما از دروغ راويـان جعـال   هزار حج و حتي بيشتر نيز 
 Ÿω (#θ: ولي بايد دانست كه خدا از غلو نهي كرده و فرمـوده اسـت  ! است è= øó s? ’ Îû 

öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ysø9$#  ) يعنـي در ديـن خـود     )171سوره النساء آيه
  .غلو نكنيد و بر خدا جز حق نگوييد

جلد هفتم بحار چاپ قـديم   DìÜÌÛa@ïÐãCباب  چنانكه در ؛و امام صادق 
يعني غلوكنندگان بدترين خلق خـدا   Da@ÕÜ@Š‘@ñýÌÛa@ægC: آمده فرموده است

  .هستند 
  ؛باب فضيلت نماز در بارگاه امام حسين 

چـون  : فرموده است ؛مجلسي در اين باب روايتي آورده كه امام صادق 
پرسيم پس چرا رسول  مي !! امام را قبله قرار دهد زائر خواست نماز بخواند، قبر

در حديثي كه ذكر آن گذشت از اينكه قبـر او قبلـه قـرار گيـرد نهـي       صخدا 
 !!فرموده است؟

روايت كرده كه هر كس در صحن و سراي امـام   39باز مجلسي در حديث 
حسين مقيم شود هر روز ثواب هزار ماه و به ازاي هر درهمي كـه آنجـا انفـاق    

_____________________________ 
 .تاب حارضك 132ک به صفحه . ر −١
 ., باب استحباب اختيار زيارة احلسني عيل احلج, روايت پانزدهم 10وسائل الشيعه , ج  −٢
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كننـده بـر درگـاه     اي بيكار مصرف بنابراين بايد عده . د ثواب هزار درهم داردكن
به اضافه اگر اين اخبار از ائمـه  . امام بمانند تا عده ي ديگري بر آنان انفاق كنند

صادر شده بود، در آن زمان امام حسين صـحن و سـرايي نداشـته كـه در آنجـا      

وغگـو بعـد از وفـات ائمـه ايـن      بنابراين معلوم مي شود كـه راويـان در  ، بمانند
  . روايات را جعل كرده اند

 ؛مجلسي و صدوق و ديگران در باب زيارت روز عرفه از امـام صـادق   
خدا قبل از آنكه در عرفات به حاجيان نظـر كنـد بـه    : اند كه فرمود روايت كرده

كند زيرا در اهل عرفات ولد الزنا وجـود دارد ولـي در    زوار قبر حسين نظر مي 
آيا امام صادق بعضي از اهل عرفات را ولـد  ! زوار قبر امام ولد الزنا نيست ميان

انـد؟ بـه    الزنا خوانده است يا اينكه اين راويان كذاب به آن بزرگوار افتراء بسته 
دانند، پس امام از كجا دانسـته   اضافه طبق قرآن و اخبار صحيح، ائمه غيب نمي 

  ار كربال نيست؟كه در اهل عرفات ولد الزنا هست و در زو
  

  باب زيارات مطلقه

مجلسي و ابن قولويه و امثال ايشان زيارتي را ذكر كرده اند كه اين زيـارت  
امثال اين زيارت مخـالف  . پايه و اساس مذهب شيخيه و غلو كنندگان مي باشد

 ؛اين زيارت را از قول امام صـادق  . قرآن، موجب تفرقه مسلمين شده است
ولـي مـا   . د اين تفرقه را به گردن آن امام بزرگوار بيندازنـد خواهن اند و مي بافته 

دانيم كه در دين جدش تفرقه ايجاد  را باالتر از آن مي ؛مقام حضرت صادق 
گويند مدير زمين و آسمان بلكه خالق آن خدا نيست بلكه خـدا   شيخيه مي. كند

ند ا هشدفقط نور محمد و آل او را آفريد و باقي موجودات توسط آن نور ايجاد 
و براي توجيه مذهبشان به جمالتي از اين زيارتنامه استدالل ميكنند كه مخالف 

≈= ª!$# ß,Î: خداوند در قرآن مي فرمايـد . قرآن كريم مي باشد yz Èe≅ ä. &™ó©x«   )  سـوره
  .يعني خداوند خالق همه چيز است )62و سوره الزمر آيه  16الرعد آيه 
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هـايي كـه در آن خرافـات نمايـان اسـت       هدر اين زيارت پس از ايراد جملـ 

يعنـي اي   D@@@mìîi@åß@‰†–më@áØîÛg@Ájèm@ê‰ìßc@Ší…bÔß@¿@lŠÛa@ñ…a‰gØáC: گويد مي
بـه سـوي شـما    ، گيريهاي آن است امام اراده پروردگار در مقدرات امور و اندازه

اين مسكين پنداشته است كه اراده !!! هاي شما خارج مي شود آيد و از خانه  مي 
ت و آمد دارد، ديگر ندانسته كه اراده ي خدا همان ايجاد و تحقق امـور  الهي رف

كنيم   است و اراده همان فعل او است و مانند اراده ي ما نيست كه اول اراده مي
كنيم، بلكه اراده خدا همان   گيريم سپس مقدمات كار را فراهم مي و تصميم مي 

 D×@@@éäß@ÝÈÏ@éßýC1: اسـت  فرموده ؛ايجاد مراد است، چنانكه امير المؤمنين 
و قرآن كـريم نيـز    D@ïç@ém…a‰g ÝÈÐÛaCN: و فرموده. يعني كالم خدا از فعلش است

$! : فرمـوده است yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çνãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ#u‘ r& $ º↔ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù ∩∇⊄∪  )سوره يس (
اسـت كـه بگويـد بـه     يعني همانا كه امر الهي هنگامي چيزي را اراده كند كافي 

  .پس به وجود مي آيد، وجود بيا
D@@üë@LÊŠÔí@pì–i@ü@@@õa†äi: در اين مورد فرموده اسـت  ؛حضرت امير 

@ÉàíR@C@N    يعني امر و اراده الهي با صوتي كه به گوش آيد و نـدايي كـه شـنيده
ـ   ين حرف كه اراده ي الهي پايين ميدر نتيجه ا. شود نيست هـاي    هآيـد و از خان
  .شود معني ندارد مي بشر خارج 

Dß…@æc@†è‘cÙ@Ø@¿@å: و باز در اين زيارت در وصف امام چنين مي گويد
†Ü¨aC  چنين بـه نظـر   . دهم كه خون تو در بهشت ساكن است يعني شهادت مي

  !مي آيد كه گمان كرده خاك كربال بهشت است
د طاق يعني اي فر D‰þaë@pìàÛa@¿@‰ìmì½a@a@Šmë@bíC: گويد همچنين مي

D@@@ü@ðˆÛa@ÝîjÛaë: گويـد  و بـاز مـي  . يا هخدا كه در آسمانها و زمين طاق ماند

_____________________________ 
 .186البالغه, خطبه ی   هنج −١
 .186البالغه, خطبه ی   هنج −٢
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ãë…@wÜn±Ù@@¿@Þì†Ûa@åß×nÛbÐÙ@bèi@pŠßc@Ûa@Cخـواهم   يعني اي امام از تو مي
نشدني است، و همچنين در كفالت خود  مرا در راهي داخل كني كه نزد تو قطع 

راه مسـتقيم خـدا را رهـا كـرده و     هـل  ر جائزا. كه مامور به آن هستي نگهداري

البد تـا بـه حـال نمـاز     !! خود را در كفالت امام داخل كند، خواهد با التماس مي
$ نخوانده است و در نمازش به خداوند متعال  tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$#    نگفته

% ô‰s: فرمايدوند به رسول خود و بـه مومنين ميخدا! است uρ ÞΟçFù= yè y_ ©!$# öΝà6ø‹n= tæ 

¸ξŠ Ïx.   ) آيا به نظـر  . يدا هيعني شما خدا را كفيل خود قرار داد) 91سوره النحل آيه
: ند كه ميفرمايـد ا همگر قرآن را نخواند!! ها خدا براي كفالت كافي نيست؟ بعضي
 ö≅ 2 uθ s?uρ ’ n?tã «!$# 4 4‘xŸ2 uρ «!$$ Î/ Wξ‹Ï.uρ ∩⊂∪  )توكـل   يعني بر خدا) سوره األحزاب

’ 4: و فرموده اسـت . كن و خدا براي وكالت كافي است s∀ x.uρ «!$$ Î/ $ wŠÏ9uρ 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ 

#ZÅÁ tΡ ∩⊆∈∪  )ميبينـيم  . يعني خدا براي سرپرستي و ياري كافي اسـت  )سوره النساء
هـايي جعلـي     هكه اين جاهالن يا مغرضان كتاب خدا را رها كرده و به زيارتنامـ 

انحراف و تملق و چاپلوسي براي غير خدا، چيز ديگـري در   ند كه جزا هچسبيد
  !بر ندارد

يعني خدا توسط شما  DiØi@ë@a@|nÏ@áØ@án±@áC: گويد ساز مي  باز زيارتنامه 
بايد به اين گمراه . عالم را ايجاد كرده و به واسطه شما آن را به پايان مي رساند

عالم و ختم عالم توسـط او بـوده   اي افتتاح   گفت يكي از اماماني كه تو پنداشته
مبارزه كرد و قصد داشت او را از حكومت  ساست، بيست و يك ماه با معاويه 

حـال  ، اما به سبب نافرماني پيروانش نتوانست به مراد خود برسد، شام عزل كند
  !!!چگونه ممكن است افتتاح كننده عالم يا خاتم آن باشد
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يعني خـدا   DiØ@ìz¹@ái@ë@õb’í@bß@aØojrí@áC: گويد و در همين زيارت مي 
سـوال ايـن اسـت كـه اگـر ايـن       . كنـد  با شما هر چه بخواهد محو و اثبات مي 

 (#θ: كلمات شرك نباشد پس چه چيزي شرك است؟ خداوند مي فرمايـد  ßsôϑ tƒ 

ª!$# $ tΒ â™!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ…çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6ø9$# ∩⊂®∪  )آنچـه را   يعني خداوند )سوره الرعد
الكتـاب نـزد    پس ام . الكتاب نزد او است  كند و ام كه بخواهد محو و اثبات مي 

سازان اصال  نامه  اين زيارت ! رسول يا امام نيست تا چيزي را محو يا اثبات كنند
حتي اسـتوار نگهداشـتن قـدم رسـول خـدا و همـه       ! با كتاب خدا كاري ندارند

: فرمايددر دست پروردگار است چنانكه مي تمومنين كه امام نيز يكي از آنان اس
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ β Î) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ä3tΒ#y‰ø% r& ∩∠∪   )  ــد ــوره محم  )س

خدا را ياري كنيد او نيز شـما را  ] دين[ايد اگر  يعني اي كساني كه ايمان آورده 
  .بت نگه مي داردياري مي كند و قدمهايتان را ثا

يعنـي بـه واسـطه شـما ذلـت از       DiØ@áÐíÙ@@bäibÓ‰@åß@ÞˆÛaC: گويد سپس مي
در حالي كه چندين قرن است ملت ما به واسطه همين . شود گردنهاي ما باز مي

! آميز زير بار استعمار كفار هستند  خرافات و خياالت و غلوها و بدعتهاي شرك
ãaë@ïßa†Óc@ojqë@a•@ïÜÇ@ÎŠÏc@áèÜÛaÜÇ@ïãŠ–ó@Š’Ûa@ÝçcÚ@pbÏaŠ¨aëN    مـا اگـر

  .بخواهيم تمام خرافات اين زيارات را بيان كنيم از اختصار خارج خواهيم شد
. رو يعني قبله قرار بده و نماز بخوان قبر امام را پيش : گويد در اينجا نيز مي 

D@@@ðÓ@aìÜÈ£@ü: است كـه فرمـوده   صدر حالي كه اين ضد قول رسول خدا 
òÜjÓC ي قبرم را قبله قرار ندهيديعن.  

ابن قولويه از مفضل و او » كامل الزياره«مجلسي در زيارت هشتم به نقل از 
: مفضـل فرمـود  امام صادق بـه  : از جابر بن يزيد روايت كرده است كه او گفت

گذاري،  داري و يا مي كني و براي هر قدمي كه بر مي  پس از زيارت حركت مي
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ر تا رسيدن ئحال اگر زا. د و در خون خود بغلطدثواب كسي داري كه شهيد شو
در نتيجـه مقـام   ، به سر قبر هزار قدم بردارد، گويي هزار مرتبه شهيد شده است

!! زيرا امام فقط يك بار شهيد شده ولي زاير هزار بار، شود ر از امام باالتر مي ئزا

عاهاي خود دانست كه ائمه عليهم السالم در د  ساز جاهل مي اي كاش زيارتنامه 
براي نيل به يك بار شهادت به درگاه پروردگار آه و ناله ي بسيار مـي نمودنـد   

ر با راه رفتن و تفـريح، هـزاران   ئولي اين زا. كه چنين توفيقي نصيب شان شود
آيا با اين اعمال ، ديـن را بازيچـه نگرفتـه انـد؟ خداونـد      !! بار شهيد شده است

‘ Í: فرموده است sŒuρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒªB$# öΝåκs]ƒ ÏŠ $ Y6 Ïè s9 #Yθ ôγ s9uρ  )  يعنـي   )70سوره األنعام آيـه
  .اند رها كن كساني را كه دين شان را به لهو و بازي گرفته 

به هر حال دين غلو كنندگان چنين است كه گويا وظيفـه ي امـام و مـاموم    
 امام بايد جهاد و قتال كند تا به فوز شهادت نايـل شـود ولـي مـاموم    . فرق دارد

  !!كافي است كه زيارت كند و از امام ثواب بيشتري كسب كند
DÛëÙ@iØ‰@Ý×‰@òÈ×@ê†äÇ@bènÈ×@ñŠß@ÑÛc@ŠànÇaë@Čwy@åß@laìr: گويد  آنگاه مي

ë@òjÓ‰@ÑÛc@ÕnÇcë×ÝŠß@ã@Éß@ñŠß@ÑÛc@a@Ýîj@¿@ÑÓë@b¸dC  يعني ثواب تو به
زار بـار حـج و   هر ركعتي كه نزد قبر امام بخواني مانند ثواب كسي است كه هـ 

هزار بار عمره به جاي آورده و هزار بنده را آزاد نموده و هـزار بـار بـا پيغمبـر     
چنين به نظر مي رسد كه در دين غلـو  . مرسل در ميدان جهاد حاضر شده است

زيرا امام و اصـحابش يـك بـار    ، كنندگان حساب و كتاب درستي در كار نيست
ب هزار بار جهـاد بـه همراهـي پيغمبـر     ثوا، اند ولي ثواب زائر امام   شهيد شده

چرا؟ چون نويسـندگان ايـن كتابهـا از    . مرسل است و كسي هم حق ايراد ندارد
  !هستند و خواهند گفت فضولي موقوف  بزرگان

ر و آو  ي تعجـب ا هاگر كمي دقت كنيم ميبينيم كه در سند اين زيـارت مسـال  
رده از جـابر بـن   خورد، زيرا مفضل روايـت كـ  بلكه دروغي شاخدار به چشم مي



@@
@@

@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰ìjÔÛa@ñ‰bí‹@¿@‰ìÏìÛa@pbÏaŠ@@

 

 

٢١٤

214
شود خود مفضل خبر نداشته  ، معلوم مي: ...يزيد كه او گفته امام به مفضل گفت

كه امام به او چه فرموده است، از اين رو فرمايش امـام بـه خـودش را از قـول     
كننده بايد تعجـب   گويي راويان جعل  دانم از مزخرف نمي!!! جابر نقل كرده است

  !.ندا هل را با آب و تاب در كتب خود جمع كردكرد يا از كساني كه اين اباطي
@D@@ènäß@éàÜÇ@Éß@a@üg@éÛg@üó: بگو: گويد  در زيارت ديگري زاير به امام مي

ènäß@éàÜÇ@†Èi@@†à§aë@éàÜÇó@@@ènäß@éàÜÇ@Éß@a@æbzjë@éàÜÇó@@@éàÜÇC   گويـا
ي علم زيرا برا، گويد بافنده زيارت حالش سر جايش نبوده و نفهميده كه چه مي

خدا منتهي قائل شده است، در صورتي كه علم خدا عين ذات او است و بعد و 
كامـل  «الزم اسـت بـدانيم كـه نويسـنده     . قبل و انتهايي ندارد و محدود نيسـت 

سواد بوده است، از اين رو هر چه را كه راويان   كاسبي كم» صفار«مانند » الزياره
ي قم است و در آن زمـان در شـهر   وي از اهال! كرده است اند جمع   جعال گفته

معـالم  «قم حوزه علميه وجود نداشته است، اگرچه اكنون هم به قـول صـاحب   
  .و ديگران، اكثريت قريب به اتفاق علماء مقلد پيشينيان هستند» األصول

D×@¿@a‰ìãë@ò«b’Ûa@lý•þa@¿@a‰ìã@oä: و در همين زيارت به امام مي گويد
a@¿@a‰ìãë@‰þa@pbàÜÃÜÈÛa@paìàÛa@¿@a‰ìãë@õaìó@×@@@@ü@bÈb@a‰ìã@bèîÏ@oä

@óÐİíC  هاي  اي و نوري در تاريكي يعني تو نوري در صلبهاي شامخ و واال بوده
و در آنجـا نـوري   ت، مرتفع بوده ايزمين و نوري در هوا و نوري در آسمانهاي 

سـت كـه   ن كالم كاهنان ااين كالم آشفته همچو .خاموش نمي شوداي كه   بوده
آيـد   ساختن عوام مي  معناي محصل و مفهوم مفيدي ندارد، فقط به كار مبهوت 

معـاني آن نخواهـد    البته همه كس به ژرفـاي «تا بافنده ي زيارت با اين دعا كه 
خواهـد   بتواند هر چه مي!! »اين معارف نتواند بود) ظرفي(وعاءرسيد و هر دلي 

كسي با قرآن و احاديـث معتبـر پيـامبر     اما اگر. آن ببافد!! در مورد معناي عميق
اكرم و ائمه عليهم السالم آشنا باشد به راحتي مي فهمد كه اين جمالت چقـدر  

  .از لحن كالم پيشوايان اسالم به دور است
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 :گويـد  در اين زيارت چنين ميخوانيم كه او قاتالن امام را نفرين كرده و مـي 
DnàÔã@áèi@ÝÜya@áèÜÛaÙ@@@@ŠÈ’í@ü@sîy@åß@áçˆëæëC     يعنـي خـدايا نقمـت و

ي كه فكرش را هم نميكنند ا هعذاب خود را بر ايشان فرود آور و آنان را به گون

نويس خبر نـدارد كـه هـزار سـال       گويا زيارتنامه . مبتال كن] به عذاب خويش[
  !است خدا ايشان را گرفته و مشمول نقمت قرار داده است

عباس بـا   نمايان در دولت بني رسد كه اين غلو كنندگان و شيعه  به نظر مي 
انـد مقابـل    خواسته   اند و مي  آنان رقابت داشته و مورد ضرب و شتم آنان بوده

عباس مذهب و پناهگاهي به وجود بيĤورند، و چون علويان مـورد احتـرام    بني 
اند، اين غلو كنندگان بـه نـام آن بزرگـواران هـر چـه       اكثر بلكه تمام مردم بوده 

اند كه آنان را بزرگ كنند و زير بيرق آنان سينه زده  ز خود تراشيده اند ا توانسته 
در واقع برايشان هـيچ  . اي را استثمار نمايند و دكاني براي خود باز كنند و عده 

هايشان مـورد قبـول و رضـايت آن عزيـزان قـرار       اهميتي نداشته است كه بافته 
تـا حـدود زيـادي در     و با جعل اين زيـارات و روايـات خرافـي   . بگيرد يا خير

  .اند  وصول به مقصود خويش موفق شده
DÏØ@@@aˆÔäß@ïÛ@ïi‰@ð†í@´i@ïßbÔß@¿@ˆ÷ßìí@å: گويد در دعاي اين زيارت مي 

ïßŠu@áÄÇ@†ÔÏC    ام مـرا از   يعني روزي كه در حضور محكمه ي الهـي ايسـتاده
دانـد كـه خـدا بـا      گويـا نمـي   . عذاب نجات بده زيرا جرم من بسيار زياد است
’  |MΡr'sùr& ä‹É)Ζè? ⎯tΒ: استفهام انكاري به رسـول خـدا فرمـوده اسـت     Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇®∪  

تش است نجات مـي دهـي؟ يعنـي تـو     يعني آيا تو آنكه را كه اهل آ) سوره الزمر(
چنانكه در قرآن كريم آمده است نه حضـرت نـوح   . تواني او را نجات دهي نمي
برهاند و به سعادت برسـاند و  توانست پسر و همسرش را از عذاب الهي  ؛

در . نه حضرت لوط عليه السالم موفق شد همسرش را از قهر الهي نجات دهـد 
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دهـد و  خداونـد او را مـورد عتـاب قـرار مي     ؛مورد تقاضاي حضرت نـوح  
 Ÿξ: فرمايد مي sù Ç⎯ù= t↔ó¡n@ $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΝù= Ïæ  )    يعنـي نادانسـته    )46سـوره هـود آيـه

در مورد رخصتي كه بـه   صالنبيين  و حتي به خود خاتم . خواهچيزي از من م
$ : فـرمايـد برخي از منافقين داده بود مي  xtã ª!$# šΖtã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟßγ s9   )  سـوره

عدم حضور در جهاد (يعني خدا تو را ببخشد، چرا به آنان اجازه ي ) 43التوبه آيه 
≅ ö: ب شده استو در قرآن به آن حضرت چنين خطا. دادي) را è% þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷β Î) 

àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z>#x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠÏàtã ∩⊇∈∪  )يعنـي بگـو اگـر از پروردگـارم     ) سوره األنعام
  .ترسم سرپيچي كنم از عذاب روزي بزرگ مي 

و در احاديث بسياري فرموده است كه راه نجاتي جز عمل صالح نيسـت و  
يعني اگر عصيان  D@oíì@oî–Ç@ìÛC: ه استاز آن جمله در مورد خويش فرمود

و يا اينكه به دختـر بزرگـوارش حضـرت فاطمـه ي زهـرا      . كنم كنم سقوط مي 
. نيـاز كـنم   توانم تو را بـي   عمل كن و بدان كه من نمي: فرمود عليها السالم مي 

D@@ÙÜ¹@ü@å½@ŠÐËa: كند  نيز در اواخر دعاي كميل عرض مي ؛حضرت علي 
ãbÏ@õbÇ†Ûa@ügÙ@@õb’m@b½@ÞbÈÏ@C  يعني پروردگارا كسي را كه جز دعا چيزي نـدارد

D@@@@ïÐã@ïç@b¸gë: نويسـد  ونيز مي . كني همانا كه تو هر چه بخواهي مي، بيامرز
ìÔnÛbi@bè™ë‰cô@þa@Òì¨a@âìí@òäße@ïmdnÛ×@ÜÇ@ojrm@ë@Ló@@@ÕÛŒ½a@kãaìuC   يعنـي

وز قيامـت كـه در آن   كنم تـا در ر   نفس خود را به پرهيزكاري تربيت و رام مي
  .1ترس بزرگي در پيش است ايمن باشد و بر اطراف لغزشگاه ثابت بماند

زيـرا شـفاعت بـه    ، ساز نادان خبري از اسـالم نـدارد   مثل اينكه اين زيارات 
دست خدا است و دستگيري از مجرمين به دست زائر و يا امام نيست بلكه بـه  

_____________________________ 
 .45البالغه, نامه ی  هنج  −١
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بـه   69و  9بيـر نيـز در بنـد    چنانكه در دعاي جوشـن ك . اختيار خود خدا است
  .يا شفيع، يا شافع: كنيم خداوند عرض مي 

×D@@nîÛ@bí×@@Èß@oäÙ@@@@îÏ@vèß@ÞˆicëÙ@@@a†Ï@ïÐã@á: و ديگر اينكه گويد

ëÈvš½ØáC   ريخـتم جـانم     يعني اي كاش با تو بودم و در راه تو خـونم را مـي
يعنـي در راه   اين زاير خبر ندارد كه جان را في سبيل اهللا. فدايت و فداي قبرت

بـه  . امام خودش مجاهد فـي سـبيل اهللا اسـت   . خدا بايد بذل كند نه در راه امام
اي : گوينـد   خوانـان مـي    در زمان مـا روضـه  . اضافه جان را فداي قبر نبايد كرد

ولي شايد ندانند كه بنا به مندرجات كتاب مجلسي نـه تنهـا   ! عاشقان قبر حسين
  !شد توان عاشق قبر كه فداي قبر هم مي 

پيشاني و طرف راست و چپ صورت را بـر  : گويد در اين زيارت مكرر مي
نـوازي و شـفاعت و ايـن و آن     خاك قبر بگذار و التماس كن و از امام مهمـان  

جاي سؤال است كه اگـر امـام زنـده بـود و مـردم ايـن كارهـا را بـا او         . بخواه
وقتي كه خواستند  پذيرفت يا خير؟ در احاديث مي خوانيم  كردند از آنها مي مي

از اسـتقبال   ؛را ببوسند نگذاشـت و حضـرت اميـر     صدست رسول خدا 
مردم ساباط مدائن منع كرد و ايشان را مـذمت فرمـود و در روايـت اسـت كـه      

چون مي فهميدند كه ، اصحاب هرگاه پيامبر را مي ديدند برايش بلند نمي شدند
D@@Þì‰bí: عرض كرداز اين كار خوشش نمي آيد وحتي وقتي يكي از اصحاب 

bäîÜÇ@ÞìİÛaë‡ë@bã†î@oãc@aC   يعني اي رسول خدا تو سرور و صاحب برتـري
: رويش را درهم مـي كشـيد و مـي فرمـود     صپيغمبر ، و بخشش بر ما هستي

Dü@a@†îÛa@äíìèníØæbİî’Ûa@áC  ،كـه  ] به هوش باشـيد [يعني سرور خدا است
ا امـام از پيشـاني روي زمـين گذاشـتن     حال آي. شيطان شما را از راه به در نبرد

شود؟ خصوصاً اينك كه امام در دنيا نيست و از ايـن عـالم    براي او خشنود مي 
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پس اين تملقات چه فايده اي دارد؟ ما قبال بيان داشتيم كه جهان ، اطالعي ندارد
آري بـه غيـر از   . باشـد  خبري از دنيا مي   برزخ و سالن انتظار قيامت و عالم بي

و رسول . چ ملجا و پناهي نيست نه براي پيغمبران و نه براي مردم ديگرخدا هي
يعنـي شايسـته    D@@@@bi@tbÌní@b¸gë@ïi@tbÌní@ü@éãgC: فرموده است صخدا 

ايـن خداونـد اسـت كـه از او     ، نيست كـه از مـن درخواسـت پنـاه دادن شـود     
  .درخواست پناه مي شود

  :روايات ديگرزيارت جابر بن عبداهللا و مقايسه آن با  ‐۳۱

يكي از زيارات اين باب زيارتي است كه علمـاي شـيعه تمامـاً آن را قبـول     
و چـون جـابر بـن    . دارند و اين زيارتي است كه مخالف روايات ديگـر اسـت  

را بـراي بيـداري خواننـدگان    عبداهللا فردي معتبر است چند جمله از زيارت او 
  : كنيمذكر مي

D@@†ÔÛ: گويـد  مـي   ؛امـام حسـين    اوالً آنكه جـابر روز اربعـين سـر قبـر    
‰b‘×bä×éîÏ@ánÜ…@bàîÏ@áC ما شـريك شـماييم   ! و اي امام! يعني اي شهداي كربال

يعني ما چون به خالفت يزيد راضي نيستيم پس با . در آنچه شما شركت كرديد
چگونه : عطيه عوفي كه همراه جابر بود از او ميپرسد. شما هم هدف و شريكيم

هـم  ما كه قدمي براي جهاد بر نداشته ايـم و شمشـيري    ما شريك آنها هستيم؟
، اينان سر و بدنشان از هم جدا شده و از فرزندان و زنانشان صـرف نظـر   نزديم

شـنيدم   صمن از رسول خـدا  : كردند و همسران شان بيوه شدند؟ جابر گفت
  .هر كس عمل قومي را دوست بدارد در عمل آنان شريك است: كه فرمود

بودن در ثواب در اين روايت كجاست؟ و اينكه در  شريك  پرسيم اينك مي 
برخي از روايات گفته شده هر قدمي ثـواب چنـدين شـهيد را دارد كجاسـت؟     
شريك ثواب در يك شهادت كجا و هزار مرتبه شـهيد شـدن كجـا؟ پـس ايـن      

  .كند  حديث آن احاديث را نفي مي
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Dü@kîjy@@@ÞbÓ@áq@éjîjy@kî¯@Z: ثانياً اينكه جابر پس از سالم سه مرتبه گفت
ãcëó@ÛÙ@ua…ëc@oÄz‘@†Óë@laì¦biÙ@í†í@´i@ÖŠÏëÙ@c‰ëÙ@@C   يعنـي دوسـتي

تواني و كجـا قـدرت    و چگونه مي: سپس گفت، دهد كه جواب دوستش را نمي

جواب داري كه جوابم را بدهي در حالي كه رگهاي گردنت بريده شـده و بـين   
تواننـد   شـهداء و امـام نمـي    ،پس به قول جـابر . سر از بدنت جدا گرديده است

@Dãc@†è‘cÙ: گويند هايشان مي هجواب بدهند، حال اينكه غلوكنندگان در زيارتنام
@Éàm×ïiaìu@…Šmë@ïßý@C شـنوي و   دهم كه تو سـخنم را مـي   يعني شهادت مي

نمي توان گفت كه معرفت اين غلوكننـدگان كـذاب بهتـر از    . دهي جوابم را مي
  .است سجابر 

  ول از صفوانزيارت منق ‐۳۲

صفوان از قول امام صادق عليه السالم نقل كرده است كه چون به در حـائر  
دروغ اين راويان زماني ثابت مي شود كـه بـدانيم در   . برسي چنين و چنان بگو

امـام  : گويـد  و بـاز مـي   . حائر در و ديواري نداشته اسـت ، وقت حيات صفوان
ذاب متوجه نبوده اسـت كـه   راوي ك. فرمود چون به در گنبد رسيدي چنين بگو

زمان صفوان ائمه گنبدي نداشته اند، چگونه امام به او گفته اسـت چـون بـه در    
ماند كـه گنبـد چيسـت و     مسلماً صفوان متحصر مي !! گنبد رسيدي چنين بگو؟

جاي بسي تعجب است كـه چـرا علمـاي شـيعه     ! چرا در اسالم قبر گنبد ندارد
ده اند؟ آيا اگر دروغي را شيخ مفيد وكليني كتابهاي خود را از اين دروغها پركر

و صدها نفر ديگر بنويسند تبديل به حقيقت مي گردد يا اينكـه بايـد گفـت آن    
  !بزرگان اشتباه كرده اند؟ چرا كه خطاي بزرگان بزرگترين خطاهاست

@D@üë@xŠa@@@èuë@ÞìmÙ@@@ÔÛa@åÇپس از زيارت : گويد  در اين روايت مي
nyó@näíbÈß@åÇ@kîÌíÙC ني خارج شـو و روي خـود را از قبـر برمگـردان تـا      يع
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بينـد و    آيا مگر امام پشت گردن زاير را مي! اينكه قبر از ديدگان تو غايب گردد
آيا مردم در زمان حيات ائمه عليهم السـالم بـا   ! خورد و مي رنجد؟  به او بر مي

كردند؟ زماني كـه در حـوزه ي علميـه ي قـم و نجـف       آنان چنين رفتاري مي 
ديدم كه عوام از در مرقد و صحن عقب عقب بيرون   شغول تحصيل بودم  ميم

دانسـتم كـه ايـن خرافـات و      كنند، ولي هنوز نمي   روند و پشت به آن نمي مي 
  !!اند اعمال ناموجه را از كتب زيارات علما گرفته

  منقول از شيخ مفيد ۳۳زيارت 

ن كـذب و جعـل در آن   ها و قراي  هشيخ مفيد زيارتي مضر نقل كرده كه نشان
چون به در صـحن رسـيدي و چـون داخـل صـحن      : گويد زيرا مي، بسيار است

ايم كه ائمه از اين صحن و سراها بيزارند و در  و ما بارها گفته. شدي چنان بگو
. و هر زيارتي كه چنين باشد تقلبي اسـت . آن زمان صحن و سرايي نبوده است

يعنـي در  . نـد ا هب خدا را تحريف كـرد در اين زيارت لعنت كرده بر آنان كه كتا
نـد و بـرخالف لغـت عربـي     ا همعناي كلمات و جمالت قرآن انحراف وارد كرد

ند واين را تحرف معني ميگويند زيرا تحريف لفظي اصال در قرآن ا هترجمه كرد
$  :واقع نشده است، زيرا خدا حفظ قرآن را تضمين كرده و فرمــوده اسـت   ¯ΡÎ) 

ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm: ∩®∪  )ايم  هيعني ما قرآن را نازل كرد )سوره الحجر
اما تحريف معنـوي كـار   . و بدون هيچ شكي خود ما حافظ و نگهبان آن هستيم

اكثر فرق اسالمي خصوصاً باطنيه و صوفيه و عرفا و مدعيان دروغين حب أهل 
ز بعوضه و يا إبل و يا دابه و يا قمر و يـا  مقصود ا: ندا همثال گفت. بيت بوده است

  !شود ي آنان مي هپس لعن اين زيارت شامل هم. است ؛اهللا، علي  قةنا
يعني بدان كـه   DîÛg@†Ïaë@a‡@bãc@bèÏÙ@ðŠ–äiC: گويد در اين زيارت به امام مي 

سـاز خـود را    شما را به خدا ببينيد ايـن زيارتنامـه   ! ام من ياريم را برايت آورده 
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اگـر مـن نتوانسـتم و يـا     : گويد خره كرده است يا زايرين را؟ كه به امام مي مس
آيـا  !! ام  نبودم كه روز عاشورا تو را ياري كنم اكنون ياري خود را برايـت آورده 

خبر ندارد كه امام سعادتمند شده و دنيا را ترك كـرده و ديگـر جنگـي در كـار     

ست خـود را بلنـد كـرده و    د: سپس مي گويد! نيست و احتياج به نصرت ندارد
قبر امام را به خدا معرفي كن و به اندازه ي يك صفحه خطاب به خدا بگو اين 
قبر چنين و چنان است و آنگاه رو كن به امام و بگو اگر مرا شـفاعت نكنـي و   

رود يعنـي   مرا تحفه ندهي و اكرام ننمايي حسن ظن من نسبت به تو از بين مي 
گويند و چه بر سـر اسـالم     را به خدا ببينيد چه مي شما. شوم به تو بدگمان مي 

يعني خـدايا لطـف كـن و    Dïmìè’i@ïÜÇ@ÝšÐm@C: گويد بعد از اين مي! اند آورده 
جالب است كه اينان با اين كلمات ركيك خود را از !! ميل و شهوت مرا آزاد نما

  !!دانند مي  صعارفين و مخلصين خدا و رسولش 
›D@nîmcÙ@@@aŠöa: نت بر امام مي گذارد ومي گويددر قسمتي ديگر از زيارت م

Ô¡ëÙ@@ë@bÏ‰bÇNNNC  ام و به حق تو آگـاه هسـتم و تـابع     يعني به زيارت تو آمده
اما در واقع او تابع هدايت امام نيسـت و از قـرآن و هـدايت    . هدايت تو هستم

خرافـات بـه نـام اسـالم بـه وجـود       الهي خبر ندارد و گرنه اين همه بـدعت و  
يعنـي اي   Dïmìè‘ë@jË‰ë@ïÛû@Éîà @ïÜÇ@òä½aëC: ورد و به امام نمي گفتĤنمي

و تازه برآوردن . امام منت بگذار بر من و همه حوائج و شهوات مرا برآورده كن
الحاجـات دانسـته     خواهد و امام را قاضـي  حوائج و شهوات خود را از امام مي

DiŠÛ@òÛd½a@¿@—ÜcÙ@@@@æbßŠ§aë@õbİÈÛa@ê†îi@æhÏ: فرمايد مي ؛اما علي ! است
@NNNÜnj½a@æcëó@ÏbÈ½aìçó@@NNNîÛëØ@†jÈm@éÛ@åÚ@@@njË‰@éîÛgëÙC@    يعنـي فقـط از خـدا

ساختن فقط به دست خدا اسـت و    حاجتت را بخواه زيرا عطاء كردن و محروم
بخشد، پس بايد تعبد و بنـدگيت   فقط خداست كه تو را از گرفتاري رهايي مي 
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پرسـتان و   وقتـي خرافـات   . 1فقط بـه سـوي او باشـد    فقط براي او و رغبت تو
شمن ـ نعوذ باهللا ـ د  روشنگريهاي ما را ميبينند غضبناك شده و ما را، داران دكان

شورانند چنانكـه  اسالم و يا دشمن امام معرفي مي كنند و جهال را بر عليه ما مي
  !مكرراً چنين كرده اند

ه همه اش سـاختگي اسـت،   در اين زيارت پس از ذكر نمازها و دعاهايي ك
بـه سـوي   : گويـد  ذكر كرده و مي  ؛زيارتي بدون سند براي حضرت عباس 

كه از اين كالم معلوم مي شود اين زيارت بعد از قرن سـوم و ال  . ضريح بازگرد
اقل در قرن چهارم و در زماني كه مرقد حضرت عبـاس ضـريح داشـته اسـت،     

را به عنوان دستورات شرعي  به هر حال اگر كسي اين زيارات. جعل شده است
  .بخواند مرتكب بدعتي شده است

ساز صـادر    ي است كه گويا نادانسته از زيارتنامها هدر اوايل اين زيارت جمل
. شـود  ر معناي آن را بفهمد ديگر اين بدعتها را مرتكب نميئشده است و اگر زا

دا در انجام امور يعني خ D‰ìßþa@¿@†yaìÛa@@†à§a@×bèÜCN :و آن جمله اين است
پس درخواسـت انجـام   . منفرد و متفرد است نه وزير دارد و نه امير و نه واسطه

  !امور از غير خدا دليل اعتقاد بر عدم انفراد او در امور است
  منقول از ابن طاووس ۳۴زيارت 

اين زيارت را ابن طاووس بدون هيچ سندي ذكر كرده است و ديگـران نيـز   
د و قرائن جعل در آن نمايان و متعلق به زمـاني اسـت كـه    ان از او روايت كرده 

DÜÇ@ÑÔmó@@@lbi: گويد زيرا در اول آن مي ، مرقد ائمه گنبد و ضريح داشته است
@òÐíŠ’Ûa@énjÓC  و . ايستي يعني در مقابل در گنبد ميD@@@@@´i@|íŠšÛa@ÝÈ£ë@Ý†m

í†íÙC  ين و چنـد . دهـي  شوي و ضريح را جلوي خود قرار مي  يعني داخل مي
ضـريح را  : گويـد  بعـد مـي  . گويي  صفحه را پر كرده از اينكه چنين و چنان مي

_____________________________ 
 .31البالغه, نامه ی  هنج  −١



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
 

٢٢٣

 

223

اي كه سالطين  و يقيناً اولياء و ائمه راضي نيستند كه ضريح طال و نقره !! ببوس
و احتماالً اينگونـه  . اند كسي آنها را ببوسد  و امراي جائر با اموال غصبي ساخته

ـ  النـاس بـراي قبـر      راي فريـب عـوام  زيارات به سفارش كساني جعل شده كه ب

عالوه بر اين بسياري از جمـالت ايـن زيـارت مخـالف     . اند ساخته  ضريح مي 
از آن جمله يكي از آشـكارترين قـرائن جعـل زيارتنامـه ايـن      . كتاب خدا است
سوره ي شريفه ي المائده را درست نفهميده  35معناي آيه ي ، است كه متقلب

Dμg@æìÜìn½a@Ýìní@@@áÄÇc@ïç@òÜîìi@a: گويد ميو با اشاره به آيه ي مذكور 
äß@ê†äÇ@bÔyØoîjÛa@Ýçc@áC  اي كه نـزد خـدا حقـي     يعني هيچ متوسلي به وسيله

اوال بايسـته اسـت كـه    . انـد   بيشتر از شما اهل بيت داشته باشند توسل نجسـته 
ز بـر  بدانيم هيچ يك از مخلوقات خدا حتي انبياء عظام صـلوات اهللا علـيهم نيـ   

بلكه اين خداوند متعال است كه بـر همـه منـت دارد و    ، پروردگار حقي ندارند
ساز جاهل اندكي با قرآن آشنا بود و اين آيات به گوشش رسـيده   اگر زيارتنامه 

 % ô‰s: در قرآن كريم آمده اسـت . بود شايد چنين جمالتي را از خود نمي بافت

 ∅ tΒ ª!$# !$ uΖøŠn= tã  )  و . يعني همانا كه پروردگار بر ما منت نهاد )90سوره يوسف آيـه
$  ô‰s)s9uρ: فرموده است ¨ΖoΨ tΒ 4’ n?tã 4©y›θ ãΒ šχρ ã≈ yδ uρ ∩⊇⊇⊆∪  )  يعنـي بـه   ) سـوره الصـافات

≈ £⎯Å3: و مي فرمايد. راستي كه ما بر موسي و هارون منت نهاديم s9uρ ©!$# ⎯ßϑ tƒ 4’ n?tã 

⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$ t6 Ïã  )يعنـي ولـي خداونـد بـر هـر يـك از       ) 11هيم آيـه  سوره ابرا
  .نهد  بندگانش كه بخواهد منت مي

سوره مباركـه المائـده    35اما نكته ي مهمتر اينكه وي دراين جمالت به آيه 
از اين رو الزم مي دانم در اينجا نيز چنانكه در كتب ديگر . نيز اشاره كرده است

ام معنـاي صـحيح آيـه ي     اده و غيـره توضـيح د  » تابشي از قرآن«خود از جمله 
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معناي درست آن را ذكر نكرده » عدل الهي«مذكور را كه مرتضي مطهري نيز در 
. است، بيان كنم تا خدعه ي اين زيارت سازان و مغالطه ي خرافيين آشكار شود

$ : فرمايـد  آيه ي شريفه مـي   yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïμ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# 

(#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ öΝà6¯= yè s9 šχθ ßsÎ= øè? ∩⊂∈∪  )يعني اي كسـاني كـه   ) سوره المائده
بجوييد ) منزلت(ايد تقواي الهي پيشه كنيد و براي رضايتش وسيله   ايمان آورده

  .و در راه خدا جهاد كنيد تا رستگار شويد
سـوره   285مؤمنين است و بنا به آيـه  اوالً چنانكه ظاهر است آيه خطاب به 

خود يكي از مؤمنين است و مسلماً ائمه عليهم السالم  صشريفه البقره، پيامبر 
پرسيم وسيله پيـامبر و ائمـه بـه سـوي     اكنون مي. نيز مشمول خطاب آيه ميباشند

ي كه هم امام ا هخداوند متعال جز ايمان و تقوي و عمل صالح چيست؟ آياوسيل
بايد آن را بجويند غير از جهاد في سبيل اهللا اسـت؟ آيـا احكـام    و هم مامومين 

دين در مورد امام و ماموم فرق دارد و در مورد اين آيه نبايد مامومين از امـام و  
گيرد آنـان نيـز    مقتداي خود پيروي كنند و هر آنچه را كه او به عنوان وسيله مي

  !بگيرند؟
ـ  ـ  در واقع آيه كريمه پس از امر به جستجوي اي ي از آن را ا هن وسـيله، نمون

و بـدين ترتيـب بالفاصـله     »جاهدوا يعني جهاد كنيـد «ذكر كرده و فرمان داده كه 
به همين سبب اكثـر مـدافعين   . منظور از جستجوي وسيله را توضيح داده است

نميكنند و اين مقطع آيه  خرافات، آيه فوق را در خطب وكتب خود تا انتها ذكر
  !Ĥورندرا نمي

بلكه فرمـوده  » يعني وسيله را بخوانيد ادعوا الوسيلة«: يه نفرموده استثانياً آ
  .است »دعاء« و» دعوت« غير از» ابتغاء« و بديهي است كه »بجوييد«
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ثالثاً از اواخر قرن دوم به بعد، ديگـر ائمـه در دسـترس نيسـتند تـا آنهـا را       
! ل نيسـت بجوييم و ارواح طيبه آنان نيز در عالم ما قابل جسـتن و قابـل حصـو   

ما را به جستجوي موجودي غير قابـل حصـول   ، چگونه ممكن است پروردگار

  !امر فرمايد؟
يا ائمـه ي بزرگـوار نيـز     صرابعاً اين آيه حتي در زمان حيات پيامبر اكرم 

. اند، قابل عمل نبوده اسـت  زيسته مي ... جز براي كساني كه در مدينه يا كوفه و 
مگر (ائمه را بجويد؟ ... ا شام يا خراسان و چگونه ممكن بود مؤمن مقيم يمن ي

اينكه بار سفر بسته و خود را به مقر ائمه برساند كه اين كار نيز براي همه ميسر 
  1!و گرنه از راه دور كه امكان نداشت بزرگان دين را بجويند) نبوده است

: ميفرمايـد  متعال خداوند، خامساً اين آيات مفسر و مبين معناي وسيله است
 È≅è% (#θãã ÷Š$# t⎦⎪ Ï% ©! $# ΟçF ôϑ tã y— ⎯ÏiΒ ⎯ÏμÏΡρ ßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑ tƒ y# ô± x. Îh‘Ø9 $# öΝ ä3Ψtã Ÿω uρ ¸ξƒÈθøt rB ∩∈∉∪ 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ šχθ äó tG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& tβθ ã_ötƒ uρ …çμ tG yϑ ômu‘ 

šχθ èù$ sƒs† uρ ÿ…çμ t/#x‹tã  )خـدا   يعني بگو آن كساني را كه غير از )57-56وره اإلسراء آيه س
فرا خوانيد، آنان نميتوانند زيـاني  ] كاري از آنها برايتان ساخته است[پنداريد  مي

تغيير دهند، كساني را كه ايشـان بـه   ] چيزي را[را از شما بازدارند و نمي توانند 

_____________________________ 
) جعفـر  كلبيـ: أي قـالوا( القوم الذين لّبـوا  ىلب ملا«: آمده است) 253چاپ كربال, ص (» رجال كيش«در  −١

وأقبـل يلـوذ  ى, فخّر ساجدًا ودق جؤجؤه باألرض وبكـكفأخربته بذل ؛عبداهللا  أيب  بالكوفة, دخلت عىل
مضمون اين خـرب  »حليته مرارًا كثريًا, ثم رفع رأسه و دموعه تسيل عىل ,»بل عبداهللا قن داخر«: بعه ويقولبأص

: انـد اي در كوفه گفتـه  كه در مدينه اقامت داشت خرب داده شد كه عده  ؛امام صادق  آن است كه چون به
بسيار منفعل و پريشان شد و به درگاه اهلي سجده كرد و سينه بر زمني هناد و گريسـت و بارهـا » لبيک جعفر«

ش بـر ريـش سپس رس برآورد در حايل كه اشكهاي. »بلكه بنده ی خدا ومملوكي خوار و سست هستم«: فرمود
 .آن بزرگوار جاري بود
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آنهـا را بـه پروردگارشـان     خوانند، خود به دنبال وسـيله اي هسـتند تـا     دعا مي
  .نزديكتر سازد و به رحمت حق اميدوار و از عذابش بيمناك هستند

اي است بر اينكـه مـراد از    در آيه ي شريفه، قرينه » أقرب«مي بينيم كه لفظ 
شـود و    است كه با التزام به اوامر و نـواهي شـرع حاصـل مـي    » منزلت«وسيله 

  .نزد خدا منزلت مي جويند كساني كه در پيشگاه الهي مقربتر هستند
فرمايـد آن كسـاني كـه شـما بـه دعـا        ديگر آنكه آيه به صورت ضمني مـي 

اند و مسلماً كسي كه خود بـه دنبـال وسـيله      خوانيد خود جوينده ي وسيله مي
  .تواند وسيله قرار گيرد است نمي 
در مـورد ايـن آيـه بـه      صپرسيم چرا مدعيان حب آل رسول  مي : سادساً

ئمه اشاره نمي كنند و فرموده هاي آن بزرگواران را به روي مبـارك  توضيحات ا
DîÛg@Üîë@ïgÙ@@@æb¹⁄a: مي فرمايد صاز آن جمله رسول خدا ! نمي آورند؟

iÙC و امير المؤمنين . ي من به سوي تو ايمانم به توست  يعني پروردگارا وسيله
DÜìn½a@éi@Ýìm@bß@ÝšÏc@ægμg@æì@@@æb¹⁄a@Léãbzj@a: عليه السالم فرموده است

ë@Lâý⁄a@ñë‰‡@éãhÏ@LéÜîj@¿@…bè¦aë@LéÛìŠië@éi×@@@@LñŠİÐÛa@bèãhÏ@˜ý⁄a@òàÜ
ŒÛa@õbníg@ë@LòÜ½a@bèãhÏ@ñý–Ûa@âbÓgë×@@@éãhÏ@æbšß‰@Šè‘@âì•ë@Lòjuaë@òšíŠÏ@bèãhÏ@ñb

ŽuoîjÛa@wy@ë@LlbÔÈÛa@åß@òäC اي كه متوسلين بـراي تقـرب     يعني برترين وسيله
اند، ايمان به خداوند و رسولش و جهـاد در راه   به پروردگار به آن توسل جسته 

باشـد و آن مقتضـاي     خداست كه آن قلعه ي رفيع اسالم و كلمه ي توحيد مـي 
و پرداخـت زكـات   ، دين اسالم است] عالمت[فطرت است، و اقامه ي نماز كه 

، رابر عقاب اسـت و روزه ي ماه رمضان كه سپري در ب، كه از واجبات مي باشد
چنانكه مالحظه مي كنيد، در واقع آن حضرت مفاد آيه سوره  1.خانه خدا  و حج

_____________________________ 
 .110البالغه, خطبه ی  هنج  −١
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D@@†Ó: كنـد  دعايي عرض مي همچنين آن حضرت در. مائده را تفسير كرده است
ìÐÇ@kÜc@o÷uÚ@@ÙîÛg@Üîë@ë×ßŠÙ@C  م كـه طلـب عفـو كـنم و     ا هيعنـي آمـد

D@@@oÜÈu@†ÔÏ@:مـوده اسـت  و فر. 1ام در پيشگاهت فضل و كـرم توسـت   وسيله 

@Üîë@ÙîÛg@kãˆÛbi@‰aŠÓ⁄a@NNNi@ÝìnßØßŠÙ@ÙîÛg@C يعني اقرار به گناه را وسيله
و  2شـوم  خويش به درگاهت قرار داده ام و در پيشگاهت به كرم تو متوسل مي 

 D†îyìni@ÙîÛg@Ýìmc@ïãhÏÚ@†îv·ë@ÙÜîÜèmëÚ@jØmëÚ@@ÙàîÄÈmëC: فرموده است
دانسـتن و تهليـل و تمجيـد و تكبيـر و      گاهت به يگانـه  يعني پس همانا در پيش
يعنـي بـه    D@@ÙnîiìiŠi@ÙîÛg@ÝìmcC: و فرموده است 3جويم تعظيم تو، توسل مي 

  .4»شوم ربوبيت تو متوسل مي 
در دعـاي عرفـه    ؛حضرت حسين بن علي ، بنا به قول سيد بن طاووس

ارا با فقـر و نيـازم   يعني پروردگ DÙîÛg@ðŠÔÐi@ÙîÛg@Ýìmc@bãc@bçC: كند عرض مي 
  .5شوم به تو، به درگاهت متوسل مي 
D@@òßˆi@ïãg@áèÜÛa: كند  نيز در دعايي عرض مي ؛حضرت سيد الساجدين 

ÙîÛg@Ýìmc@âý⁄a@C      يعني پروردگارا در پيشـگاهت بـه پيمـان اسـالم متوسـل
ي يعنـ DŠ‘c@@ïãc@Èí‰‡ë@†îyìnÛa@ÙîÛg@ÜîëÚ@iÙ@b÷î‘@C: فرمايدمي و 6.شوم مي

م توحيد است و اينكه چيزي را با تو شريك قرار ا هدر پيشگاهت وسيل! خداوندا

_____________________________ 
 .صحيفه ی علويه, دعاؤه يف االستغفار يف سحر كل ليلة عقب ركعتي الفجر −١
 .يف املناجاة يف شهر شعبان ؛صحيفه ی علويه, دعاؤه  −٢
 .يف الشدائد ؛صحيفه ی علويه, دعاؤه  −٣
 .و مفاتيح اجلنان, دعاي كميل. عة, عّلمه لكميل بن زياد النخعييف ليلة اجلم ؛صحيفه ی علويه, دعاؤه  −٤
 .مفاتيح اجلنان, دعاي روز عرفه −٥
 .مفاتيح اجلنان, دعاي روز پنجشنبه −٦
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D@@áèÜÛag@@@@ÙîÛg@lŠÔmc@ïã: گفـت  و با تاسي از جد بزرگوارش كـه مـي   1.ما هنداد
ˆi×ŠÚC عـرض  ، 2جـويم  با ذكر تـو بـه پيشـگاهت تقـرب مـي     ! يعني پروردگارا
  .3جويم توسل مي يعني با به دعا خواندنت به تو DöbÇ†iÙ@ïÜìmC: كند مي

و ديگر ائمه بزرگوار حتـي بـه منظـور     ؛چنانكه مالحظه فرموديد، علي 
تعليم و ارشاد مامومين در دعاهاي خويش به پيـامبر اكـرم و يـا انبيـاء سـابقين      

توسـل   ؛الرحمان و ابواألنبياء ابراهيم  عليهم السالم از جمله حضرت خليل 
جهاد و عمـل صـالح و صـفات الهـي      اند و همواره به ايمان و اسالم و نجسته 

دانم چرا مدعيان  نمي . ندا همتوسل شده اند و به هيچ وجه به بشري متوسل نشد
پيروي از آنان سخنان ايشان را ناديده گرفته و غالبا به امام يـا امـامزاده متوسـل    

  !به ما متوسل شويد، اند كه در دعا شوند، در حالي كه ائمه نگفته  مي 
سـاز همچـون دعـاي     نكته ي ديگري نيز هست و زيارتنامه در اين زيارت 

Déi†ãC ميگويد: Dbßýë@òî¤@ðüìßë@ð†î@ÍÜic@áèÜÛa@C درود و ! يعني پروردگـارا
و ، معلوم ميشود خداوند را حاضر و نزديك! سالمم را به سرور و مواليم برسان

نـان سـالم   خواهـد بـه آ   امام را غائب و دور دانسته است كه از خداي تعالي مي
اضـر و  ها امـام را ح   پرسيم پس چرا در زيارتنامه اينجاست كه از او مي! برساند

يعنـي   Dãc@†è‘cÙ@@Éàm×@@@ïiaìu@…Šmë@ïßýC: گويي ناظر دانسته و به دروغ مي
، اين جـاعالن !! دهي  شنوي و جوابم را مي شهادت مي دهم كه تو سخنم را مي 

  !ندكن ضد و نقيض زيارات خويش را درك نمي 
  به نقل از ابن طاووس از قول مردي ناشناس ۳۵زيارت 

. آنكه نام او را معلوم كند، زيارتي نقل كرده اسـت  ابن طاووس از مردي بي 
بان خوابانيـد، نزديـك    گويد كه مرد مذكور مركب خود را نزديك سايه  وي مي

_____________________________ 
 .يف دفاع كيد األعداء ؛الصحيفة السجادية, دعاؤه  −١
 ).دعاي كميل(املعروف بدعاء كميل  ؛الصحيفة العلوية , دعاؤه  −٢
 ., دعاي ابومحزه ثاميلمفاتيح اجلنان −٣
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س اي ضد قرآن خوانـد، سـپ   ضريح امام آمد و به ضريح اشاره كرد و زيارتنامه 
ام تا به گناهان خـود اعتـراف كـنم و      آمده: صورتش را به ضريح ماليد و گفت

بخواهم كه نزد پروردگار شفيعم باشي، سپس ضـريح را قبلـه قـرار داد و نمـاز     

خواند و مطالب بسياري گفت و نشست و چيزهايي گفـت كـه مـن نفهميـدم،     
اش، پـس از آن  مرا به ياد داشته ب! اي امام: سپس برخاست و سالم كرد و گفت

  !بر مركبش سوار شد و رفت
كردن اين زيارات با ايـن   آخر اين هم شد مدرك دين؟ ابن طاووس از جمع

اند چـه قصـدي     كيفيت چه مقصدي داشته است؟ و ديگران كه از او نقل كرده
دارند؟ مرد مجهولي آمده گناهانش را به امام گفته، سپس كار باطلي كرده يعنـي  

شايد . ضريح نماز خوانده و خرافاتي نيز سر هم كرده است به جاي كعبه رو به
او هم مانند ساير خرافيين گمان كرده كه امام پـس از وفـاتش، حاضـر و نـاظر     

اينهـا چـه ارزشـي دارد كـه     . مرا در ذهن خود قرار بـده : زيرا گفته است! است
مگر احكام واجب و مستحب به دست ايـن  . اند خواندن آن را مستحب دانسته 

ويسندگان است؟ جناب ابن طاووس به جاي آنكـه انحـراف او را از كعبـه در    ن
هنگام نماز، نادرست و باطل بداند، و ايـن كـار را دليـل گمراهـي و نـاداني او      

  !!بشمارد، خرافات او را براي ما ثبت كرده است
  

  به نقل از جابر جعفي ۳۶زيارت 

ند، امـا بـدان كـه    ا هاين زيارت را ابن طاووس و مجلسي و ديگران ذكر كرد
اكثريت كساني كه : گويد ئري ميعالمه حلي در رجال خود به نقل از ابن الغضا

ع دروغهاي خـود را  يعني در واق! هستند  كنند ضعيف از جابر جعفي روايت مي
كسـاني كـه از او روايـت    : ده اسـت و نجاشـي نيـز فرمـو   . دهند به او نسبت مي

توان هر چه را كه به اسم جابر جعفـي   مي از اين رو ن. ندا هكنند تضعيف شد مي
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اين زيارت نيز همچـون زيـاراتي كـه تـاكنون مالحظـه      . عرضه ميشود پذيرفت
هـاي پيشـين را    هكرديد، آثار جعل در آن هويداسـت و همـان عيـوب زيارتنامـ    

آمـدي دم در   ؛چون بـه زيـارت قبـر امـام حسـين      : گويد داراست، زيرا مي
قدمي كه برداري يا بگذاري ثـواب شـهيدي را كـه در    با هر : گويد يا مي! ميايستي

زيارت آن حضرت ثواب : گويد يا مي! خون خود غلطيده باشد برايت نوشته ميشود
  !!را دارد صهزار عمره و آزاد كردن هزار برده و هزار بار جهاد با پيغمبر مرسل 

قـد  ايم زماني جعل شده كه بـر مر  مسلماً اين زيارت نيز چنانكه بارها گفته 
اند و آن را به دروغ بر امـام    سيد الشهداء بارگاه و گنبد و درهاي متعدد ساخته

اند و اال در زمان آن حضرت مرقد امام   افتراء بسته ؛مظلوم حضرت صادق 
ايم كه بـا ايـن ثوابهـا،     درمورد ثواب زيارت نيز گفته . حسين دري نداشته است

: گويـد   سـاز جاهـل مـي     زيارت همچنين! ثواب زائر از مزور بيشتر خواهد شد
گويا دعاهاي ائمه را نديده ! ثواب هر ركعت نماز در آنجا ثواب هزار حج است
بـراي مثـال حضـرت    . كردند كه قبولي يك حج خود را از خدا درخواست مي 

يعنـي   Dm@æcØáèvy@‰ë½a@âaŠ§a@Ùnîi@xbvy@åß@jnC: كند  عرض مي ؛امير 
كه مرا در شمار حاجياني كه حجي نيكـو و مقبـول    خواهم از تو مي ! پروردگارا

  .1اند قرار دهي به جاي آورده 
آميز را نپذيرد و آنها را از گفته هاي امـام   آيا آن كسي كه اين گفتارهاي غلو

شـود   نداند منحرف است يا كسي كه هر چه را بـه نـام امـام عرضـه مـي      ؛
  !داند؟ پذيرد و آن را از امام مي مي

  ل از کفعميبه نق ۳۷زيارت 

اين زيارت را كفعمي كه از علماي قرن نهم هجـري اسـت مسـتقيما و بـي     
!! زيسته است روايت كرده اسـت  كه در قرن دوم مي  ؛واسطه از امام صادق  

_____________________________ 
 .الصحيفة العلوية, دعاؤه يف اليوم الثالثني من الشهر −١
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به هر حـال كفعمـي گفتـه كـه هشـت      ! آيا معناي روايت صحيح همين هست؟
آيـا  ! رده انددر حالي كه راويان ديگر شش ركعت نماز را روايت ك، ركعت نماز

اختيار عدد ركعات نماز به دست كفعمي و امثال اوست؟ عجيب است كه علما 

هر چه را كفعمي يا ابن طاووس يا ابوقره يا ابـن المشـهدي يـا ابـن قولويـه و      
اند حتي اگر بي سند بوده باشد، همه را بـي تامـل و بـدون هـيچ       سايرين گفته

گـويي  ! گويي كه وحي منزل اسـت ، انتقادي قبول كرده و جمع آوري كرده اند
 Ÿω: اند كـه مـي فرمايـد    اين آيه ي كريمه را فراموش كرده  uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 

⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪  ) ســــــــوره

ري پيروي مكن، همانا گوش و چشـم و  يعني از آنچه كه بدان علمي ندا )اإلسراء
  .دل هر يك از آنها مورد پرسش قرار خواهند گرفت

́@D: گويد سپس كفعمي مي  §a@åi@ïÜÇ@‰‹@áqC   يعني سپس مرقد حضـرت
: مجلسي كه اين روايت را آورده به عنوان توضيح ميگويد. سجاد را زيارت كن

! است نه كالم امـام كالم كفعمي » سپس علي بن الحسين را زيارت كن«عبارت 
انگيز است كه مجلسي در اصل زيارت هيچ اظهـار نظـر و يـا انتقـاد و      شگفت 

  !!توضيح داده است D@‰‹@áqNNNCتوضيحي نياورده ولي درباره ي عبارت 
  که از سيد مرتضي است ۳۸زيارت 

مجلسي درباره اين زيارتنامه تصريح ميكند كه ايـن زيـارت منقـول از امـام     
زيارتنامـه  . انشـاء كـرده اسـت    1را خود سيد مرتضي علم الهـدي نبوده بلكه آن 

مذكور بسيار فصيح و بليغ و مسجع و مقفـي و از زيـارات ديگـر كـه بـه ائمـه       
كنـد كـه    ند زيباتر است، و همين امر بطالن راي كساني را اثبات ميا هنسبت داد

وده گويند چون عبارات فالن دعا يا فالن زيارت فصيح و زيباست پس فرمـ   مي
_____________________________ 

 .البالغه است گردآورنده ی هنج » سيدريض«وي از فقهاي مشهور شيعه و برادر  −1
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، داننداي بر صحت انتساب آن به امام مي  امام است و فصاحت و زيبايي را قرينه
كه بسياري از جمـالت آنهـا ضـد     »دعاي ندبه«يا  »زيارت جامعه«مثال درباره 

چون عباراتش فصيح است البد كالم : گويند  است مي )دروغو (قرآن و يا كذب
د مرتضـي اسـت از زيـارت    كه انشاي خود سي 38حال آنكه زيارت ! امام است

جامعه و دعاي ندبه زيباتر و فصيحتر است، در حالي كـه بـه هـيچ امـامي نيـز      
يـا سـاير زيـارات كـه      30منسوب نيست و اگر كسي منصفانه آن را با زيـارت  

هايي از آنها را در اين كتاب مالحظه كرديد، مقايسه كند خواهد ديـد كـه     هنمون
تـر بـوده     هشـبي ، ولتر و به لحن روايات معتبـر عبارات اين زيارت معقولتر و مقب

  .است و در آن از تعبيرهاي عجيب و غريب و نامعقول اجتناب شده است
گرچه زيارت سيد كامال عاري از خرافات نيسـت ولـي داراي نكـات قابـل     

از جمله در اين زيارت مطلبي را ذكر كرده كه در سـاير زيـارات   ، توجهي است
 ؛ادت دو تن از فرزندان امير المـؤمنين علـي   و آن ذكر شهوجود ندارد، 

يعني ابوبكر بن علي و عثمان بن علي رحمهما اهللا ميباشد كه در واقعه كربال 
شربت شهادت نوشيدند و سيد مرتضي فضـائل و   ؛به همراه امام حسين 

اما زيـارت تراشـان   . مناقب آن دو بزرگوار را در اين زيارت ذكر كرده است
اند، فداكاري و شهادت اين دو بزرگوار را   عداوت داشته  مغرض چون با خلفاء

پرسـيم اگـر شـما      مـي !! ندا هند ناديده گرفتا هبه اين علت كه با خلفاء همنام بود
صادقانه به شـهداي كـربال و اصـحاب سـيد الشـهداء ارادت داريـد و كتـب و        

ادت دو ايد چرا يادي از شه  جزوات فراواني را در زيارت و فضيلت آنان نوشته
اين كار خود دليـل بـر آن   ! كنيد؟ نمي ؛برادر بزرگوار حضرت سيد الشهداء 
شده است  ءبه دست اشخاصي مغرض انشا، است كه اين زيارات معمول هست

  .نيست ؛و از امام 
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اكثر زيارات را رد كرده و مطالـب  ، مخفي نماند كه اين زيارت سيد مرتضي
: گويـد  ين زيـارت خطـاب بـه امـام مـي     ه در ااز جمل، آنها را باطل نموده است

DÜÇ@Þ†©@oãcëó@biaìu@…Šmü@ë@bibİ@Éîİnmü@õbšßŠÛaC   يعني تو بر روي زمـين

نه توانايي صـحبت كـردن   ، افتاده بودي در حالي كه سرت از بدن جدا شده بود
اي اسـت   اين جمله مخالف جمله. داشتي و نه توانايي جواب دادن كسي را داشتي

D@@ãc@†è‘cÙ@@@Éàm×@@@…Šmë@ïßý: ديگر به اين مضمون آمده اسـت  كه در زيارات
ïiaìu@Cدهي شنوي و جوابم را مي دهم كه تو سخنم را مي يعني شهادت مي.  

ديگر اينكه سيد مرتضي در سالم بر انبياء معجزات انبياء را فعل خدا دانسته 
كه تمام و ديگر اين. و اين برخالف عقيده اهل خرافات است، است نه كار انبياء

و در جمله ، شهداء را امام دانسته و امامت را به دوازده نفر منحصر نكرده است
يعني سالم بر امامـاني   DÜÇ@âýÛaó@pa…bÛa@òàöþaC: گويد خطاب به شهداء مي 

آن قرآني كه بـه مـا   ، و اين جمله با قرآن موافق است. كه همه پيشوا و سرورند
نوان بندگان خداي رحمن همگـي از خـدا   تعليم مي دهد كه شايسته است به ع

$ ßŠ: بخواهيم كه ما را امام المتقين و پيشوا و مقتداي اهل تقوي قرار دهـد  t7Ïã uρ 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$#  . . .š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ  . . .$ oΨ ù= yè ô_$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î)  ) 74ســوره الفرقــان آيــه( 
و مـا را  ... گوينـد   هسـتند كـه مـي    آنان كسـاني ... يعني بندگان خداي رحمان 

  .پيشواي متقيان قرار ده
تواند از خداي خويش امامت و پيشوايي اهل تقوي  مطابق اين آيه هر كس مي

را بخواهد و سعي كند با كسب علم و مجاهدت با نفس و التزام به اوامر و اجتناب 
  .كند بودن براي اهل تقوي را كسب لياقت پيشوايي و اسوه ، از نواهي شرع
  به بعد ۳۹زيارت 

ه كرده است و نه اسم راوي ئمجلسي در ذكر زيارت سي و نه، نه سندي ارا
و همچنين از بيان كردن اينكه زيارت مذكور از كدام كتـاب  ، را بيان كرده است
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بنابراين چنين زيارتي خوانـدنش يقينـا بـدعت    . است نيز خودداري كرده است

  !از اين نبوده اند اگر چه ساير زيارات نيز بهتر، است
، المشهدي نقـل كـرده اسـت     اما زيارت چهلم را مجلسي از كتاب مزار ابن

پس آن نيـز بـدون   ، ولي او اين زيارت را بدون سند در كتاب خود آورده است
  .سند و فاقد اعتبار است

امـا معلـوم نيسـت    ، زيارت چهل و يك را مرسال از صفوان ذكر كرده است
عالوه بر . اعتبار است اند، پس آن نيز بي  ان نقل كرده چه كس يا كساني از صفو

اين از متن زيارت معلوم مي شود كه زمان جعل شدن آن وقتي بوده اسـت كـه   
آري بـه جـاي   . داراي صحن و گنبد و بارگاه بوده است ؛مرقد امام حسين 

آنكه دين حقيقي را به مردم عرضه كنند آمده اند براي مـردم گنبـد و بارگـاه و    
توجه بـه انبيـاء و   ، يح ساخته اند و در عوض توحيد و توجه به خداي يكتاضر

  .صالحين را به عنوان توسل به مردم ياد داده اند
اي قديم نقل  آن را از نسخه : گويد  مجلسي در مورد زيارت چهل و دوم مي

ام كه مؤلف آن معلوم نيست چه كسي هست و سندي هم بـراي آن ذكـر     كرده
نيا متن آن نيز مانند اكثر زيارات گوياي آن است كه زمـان جعـل   ثا. نكرده است

ثالثا در اين زيارت براي هر . آن پس از ساخت گنبد و بارگاه بر قبور بوده است
شود پس از زمان   دوازده امام صلوات و مدح و ثنا ذكر كرده است كه معلوم مي

@D@@™@áq@†@ÉÚ@@ÜÇó: گويـد  در اواخر آن مي . شده است) و جعل(ائمه ساخته
|íŠšÛaC  و مسلم است كه ضـريح  . را بر ضريح بگذار يعني سپس گونه ي خود

اند و اال زمان امام ضريحي نبوده است، همچنين موقوفـاتي   را ستمگران ساخته 
هـايي كـه بـراي حفـظ ايـن       ها و مزارع و مغازه از قبيل باغها و زمين ها و خانه

س از ائمه ايجاد گرديده است كه ضريح ها وقف گرديده است تماما در قرون پ
العنـوه    آن را مفصالً بيان كرده ايم و گفته ايم كه وقف زمين ها و اراضي مفتوح
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نـذورات  ، و آن چنانكه اين وقف ها تماماً مرجوح و باطل است. باطل مي باشد
به هر حال زيارت چهل و دوم جمالت ضـد  . بر قبور نيز مرجوح و باطل است

  !قرآني بسيار دارد
  

  هو تجويز انشاء الزيار هفي التقي هباب الزيار

: اند كه حضـرت فرمـود   روايت كرده  ؛مجلسي و ديگران از امام صادق 
Dojjyc@bß@´§a@Ó@†äÇ@ÞìÔmC   يعني نزد قبر امام حسين آنچه دوسـت داري و

در اينجا امام تجويز كـرده كـه بـا هـر عبـارتي كـه       !! گويي  خواهد مي دلت مي
بنـابراين تمـام   ! اء زيارت كني مي تواني امام حسين را زيارت كنيبخواهي انش

زيارتهاي بافته شده و مجعوالت غلو كنندگان از اين روايـت سرچشـمه گرفتـه    
است كه انشاء زيارت دل بخواهي بوده و هر كس به دلخواه خود زيارتي جعل 

و ، تكرده و عقائد خرافي خـود را در آن آورده و مـردم را گمـراه نمـوده اسـ     
اخالف ايشان پنداشته اند كه اين زيارتها مستند و با مدرك اسـت و ايـن خـود    

  .پايه و اساس فساد در دين مي باشد
هـا جمـع    ريشه تمام اين كفريات و شركيات و موهوماتي كـه در زيارتنامـه  

، گويي  يعني هر چه دلت بخواهد مي Dojjyc@bß@ÞìÔmCشده است همين عبارت 
اند زيارات وجه شـرعي   باس قمي و امثال او گمان كرده حاج شيخ ع. مي باشد

  .اند  دارد و آنها را در مفاتيح الجنان و كتب مشابه آن جمع كرده
تر و مشهورتر ميباشد   ما براي نمونه به ذكر همين زياراتي كه نزد علماء مهم

 اعتبـار و در واقـع   كنيم و با همين مقدار معلوم شد كه متن آنها بـي   قناعت مي 
  .جز افتراء و دروغ بر ائمه عليهم السالم چيز ديگري نيست
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اينجانـب در سـند زيـارات تحقيـق     . البته سند زيارات نيز وضع خرابي دارد
بلكه در هر يك از سـندها حـداقل   ، ام و سندي كه معيوب نباشد نديده ام  كرده

  !يك يا دو تن از رواتش ضعيف و فاسد و مهمل و مجهول بوده اند
  معهزيارت جا

كه در  »زيارت جامعه«پيش از ختم كتاب، مناسب است نگاهي بيندازيم به 
ميان عوام بلكه گروهي از عالم نمايان، از شـهرت و اعتبـار خاصـي برخـوردار     

اسـتاد  . اين زيارت را مجلسي از تاليفات شيخ صدوق نقـل كـرده اسـت   . است
تحقيق كرده مجاهد جناب قلمداران در كتاب خويش در مورد سند اين زيارت 

است و ديگر نيازي به بررسي سند آن نداريم، از اين رو در اينجا بـه مـتن ايـن    
  : زيارت توجه مي كنيم

مقصـود   D@äÈß@bèÌÜic@ë@bÄÐÛ@bèz–ÏcóC: گويد  مجلسي درباره اين زيارت مي
تـر و    وي آن است كه الفاظ و جمالت زيارت جامعـه از تمـام زيـارات فصـيح    

  . اشدب معناي آن رساتر مي 
اوال چنانكه سابقاً گفتيم سيد مرتضي زيارتي تاليف كرده كه مجلسـي آن را  
به عنوان زيارت سي و هشتم ذكر كرده است و چنان سالست و عبارات زيبايي 

ظـاهراً ايـن   : گويـد   دارد كه خود مجلسي الفاظ آن را شافي خوانده است و مي
تر   ارت سيد خيلي فصيحو زي. زيارت تاليف سيد مرتضي و شيخ مفيد مي باشد

پس صـرف فصـاحت   . باشد تر مي  و زيباتر و تأثر انگيزتر و داراي مدح دلنشين
  .دليل بر اينكه كالمي را به امام يا رسول نسبت بدهيم نمي باشد

ثانياً محال است امام متواضع و فروتني كه از خودخـواهي و خودپسـندي و   
ن زيارتي كه چندين ورق مداحي مداحي نهي كرده است، بگويد شما بياييد چني

و اغراق و غلو دارد براي ما بخوانيد تـا مـا از شـما خشـنود گـرديم و برايتـان       
  !شفاعت كنيم
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دانيم كه حكومت صفوي بنا به مقاصد سياسي، مايـل بـود كـه روح     ثالثاً مي
غلو و مبالغه نسبت به بزرگان، از جمله بزرگان دين شيعه، در ميان مـردم رواج  

جلسي عالوه بر اينكه در چنين محيطـي پـرورش يافتـه و رشـد كـرده      يابد و م

كننده ي حكومت افراد فاسد و نااليقي چون شاه سـليمان   است، خود نيز توجيه
و مسـلماً  ، و سلطان حسين صفوي بوده و آنان را مدح و تمجيد مي كرده است

ايـن   اين كار نيز تاثير منفي خود را بر روحيه ي او گذاشـته و سـبب شـده كـه    
. زيارت نامناسب و دور از روح شرع را بپذيرد و در ديگاهش خوب جلوه كند

اما ما با اشاره به بعضي از جمالت آن كه مخالف قرآن و عقـل و تـاريخ اسـت    
  : به خواندن آن دستور داده باشد ؛ثابت مي كنيم كه محال است امام هادي 

D@@@ÑÜn«ë@òÛbŠÛa@É™ìß@öý½a@Ø@@Ájèßë@ò :گويـد   خطاب به امام مـي ) الف
ïyìÛaC     در . يعني جايگاه رسالت و محل تردد فرشـتگان و محـل نـزول وحـي

بوده است و سايرين موضـع   صحالي كه اين وصف فقط مختص رسول خدا 
گرچه ممكـن اسـت غلـو كننـدگان     . رسالت ومحل هبوط و نزول وحي نيستند

يح و آن را از معنـاي صـر  ، متعصب با زور توجيهات سـرد و تـأويالت سسـت   
پيچـي    واضحش منصرف كرده و احتماالت عجيب و دور از ذهن و معاني پيچ

  !براي آن ببافند
در . يعني حدود خـدا را اجـرا كرديـد    Dê…ë†y@ánàÓcC: گويد  به ائمه مي) ب

حالي كه اين مساله به وضوح برخالف مسلمات تاريخ است و ائمه ي كرام جز 
سفانه قدرت تسلط و حكـم رانـي   حضرت علي و امام حسن عليهما السالم متا

  .نداشته اند و امكان و فرصت اقامه ي حدود الهي را نيافته اند
نظر از اينكه مانند بسياري از روايات و دعاهاي جعلـي، ائمـه را    صرف ) ج

سوره ي األحـزاب   33اهللا خوانده است و يا در مورد آن حضرات به آيه ي  ةبقي
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از تأليفات خود از جمله تفسير تابشـي از  استشهاد كرده است كه ما در تعدادي 
ايم، مانند بسياري از زيارات جعلي ديگـر بـا     نادرستي آنها را اثبات كرده، قرآن

يعني بازگشت خلـق بـه سـوي    DØîÜÇ@áèibyë@áØîÛg@ÕÜ¨a@lbígá@Cذكر عبارت 
: آياتي مانند!! ضد آيات قرآن سخن گفته است!! شما و حساب شان با شماست

 $ tΒ šø‹n= tã ô⎯ÏΒ ΝÎγ Î/$ |¡Ïm ⎯ÏiΒ &™ó©x«  ) يعنـــي مقـــداري از  )52ســـوره األنعـــام آيـــه
$ . حسابشان نيـز بـا تـو نيسـت     yϑ ¯ΡÎ* sù šø‹n= tã à≈ n= t6 ø9$# $ uΖøŠn= tæuρ Ü>$ |¡Ïtø: $# ∩⊆⊃∪  )  سـوره

’ 4. يعني همانا وظيفه تو فقط ابالغ است وحساب آنان بـا ماسـت  ) الرعد s∀ x.uρ $ oΨ Î/ 

š⎥⎫Î7Å¡≈ ym ∩⊆∠∪  )يعني اين كافي است كه ما حسابرس باشيم) سوره األنبياء . ÷β Î) 

öΝåκæ5$ |¡Ïm ω Î) 4’ n?tã ’ În1u‘  ) يعني حسابشـان جـز بـا پروردگـارم      )113سوره الشعراء آيه
 ¨β. نيست Î) !$ uΖø‹s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨β Î) $ uΖøŠn= tã Νåκu5$ |¡Ïm ∩⊄∉∪  ) يعني همانـا ) سوره الغاشـيه 

  .شان نيز بر عهده ماست كه بازگشتشان به سوي ما و آنگاه حساب
در حالي كه بـه صـريح قـرآن،    ، ديگر آنكه ائمه را حجت خدا خوانده است

كسـي حجـت نيسـت،     صاند و پـس از رسـول خـدا     انبياء حجت الهي بوده 
 Wξ: فرمايد چنانكه مي  ß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 •Β t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷è t/ 

È≅ ß™ ”9$#  ) دهنده فرستاديم  دهنده و بيم  يعني پيامبراني بشارت  )165سوره النساء آيه
  .تا براي مردم پس از پيامبران بر خداوند حجتي نباشد

و همچنين ائمه را صراط خدا دانسته است، در حالي كه هر طفل ابجد خواني 
نـد و اگـر   ا هخودشان سالك صراط مستقيم الهي بود و ائمه، صداند كه پيامبر  مي

$ : بودنـد نيـازي نبـود در نمازشـان بگوينـد       خودشان صـراط مـي   tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$#  زيرا در ايـن صـورت معنـاي    . يعني ما را به راه راست هدايت فرما
  !!كالم آنها چنين مي شود كه ما را به سوي خودمان هدايت فرما
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آيا عالم نماياني كه اين دعا را تـرويج و خوانـدنش را بـه عـوام توصـيه      ) د
كنند، واقعاً اين دعا را قبول و به مفاد آن اعتقاد دارند، يا خيـر؟ در ايـن دعـا     مي

يعني هر كس شما را انكار كنـد كـافر    D†zu@åßë×@á×ŠÏbC :چنين آمده است
يان اسـماعيلي  جاي سوال است اگر جز شيعيان اثني عشـري و شـيع  ! است

، تمامي عالم اسالم با وجود احترامي كه بـراي ائمـه ي اهـل    )هفت امامي(
هستند، اما منكرند كه آن بزرگواران در امر امامت و  بيت عليهم السالم قائل 

منصوب و منصوص الهي مي باشند، آيا چنـين كسـاني كافرنـد؟ و    ، واليت
روههـاي اسـالمي دم   اگر كافرند، پس چرا شما غالبا از وحدت و اخوت گ

خواهيـد   كنيد؟ آيا مي  زنيد و شيعه و سني را به اتحاد و اتفاق دعوت مي مي
  !با كفار متحد شويد؟

D@@@@aë†è‘aë@áçŒöbäu@aë†è‘aë@áçb™Šß@aë…ìÇ: فرموده است ؛امام صادق 
áç†ubß@¿@áèÈß@aìÜ•ë@áèîÜÇë@á@C  يعني بيمارانشان را عيادت و مردگانشـان

برايشان گواهي دهيد و با آنان در مساجدشان نماز ] در محاكم[را تشييع كنيد و 
DÜ•ó@ë@åy@´y@:نيز فرموده است ؛حضرت امام موسي كاظم  1.بخوانيد

áèÈß@ïÜ–ã@å−ë@æaëŠß@ÑÜ@âýÛa@bàèîÜÇ@C     يعني امـام حسـن و امـام حسـين
 نمـاز ) خلفـا (خواندند و ما نيـز بـا آنـان    هما السالم پشت سر مروان نماز ميعلي
  !گوييد آيا اقتدا به كفار صحيح است؟اگر چنين باشد كه شما مي 2.خوانيم مي

_____________________________ 
 ., حديث هشتم 382, ص 5وسائل الشيعه, ج  −١
 ., حديث هنم 3873, ص 5وسائل الشيعه, ج  −٢
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يعني حضرت محمـد التقـي معـروف بـه امـام جـواد،        ؛پدر امام هادي 
دامادي مامون عباسي را كه منكر امامت آن حضرت بود پذيرفت، پـس چگونـه   

ن آيـا ممكـ  ! منكران ائمه را كافر بشمارد ؛ممكن است فرزندش امام هادي 
  !است پدرش ازدواج با كفار را بپذيرد؟

Di@a@ÍÜjÏØ@@½a@Ýª@ÒŠ‘c@á@Ø@ÜÇcë@´ßŠó@@@@@ÉÏ‰cë@´iŠÔ½a@Þ‹bäß: گويد مي)   ه
ü@sîy@´ÜŠ½a@pbu‰…@ü@éÔzÜí@üë@Õy@@üë@Õib@éÔjí@@a‰…g@¿@Éàİí@×@@LÉßb@é

ü@sîy@Ôjíó@ÜßÙ@üë@ÝŠß@ãüë@lŠÔß@üë@Õí†•@üë@†îè‘@@üë@bÇ@@ë@Ýçbuü@
üë@ïãa…@üë@Ý™bÏ@üë@b•@åßûß@üë@b@ŠubÏ@üë@†îäÇ@‰bju@@@üë@†íŠß@æbİî‘@

Û‡@´i@bàîÏ@ÕÜÙ@@Šßc@òÛýu@áèÏŠÇ@üg@†îè‘×@@Šİ@áÄÇë@á×@á@×@ãd‘@Ø@@âb·ë@á
‰ìã×†ÇbÔß@Ö†•ë@á×ßbÔß@pbjqë@áØÜª@ÒŠ‘ë@áØnÛŒäßë@áØê†äÇ@áCAA  

تـرين محـل    فمعناي جمالت فوق اين است كه خداوند شـما را بـه شـري   
بزرگان گرامي و به باالترين منازل مقربين و بلندترين درجات پيغمبران مرسـل  

  !رسانيده است
اين جمالت همة اش دروغ محض است و هيچ دليل شرعي ندارد، زيرا هر 

 ؛خود اميـر المـؤمنين   . اء باشدخود بايد مؤمن به مرسلين و تابع انبي، امامي
Dμg@pŠÄã@×a@lbn@§bi@bãŠßc@ë@bäÛ@É™ë@bß@ëØ@@@³a@bß@ë@énÈjmbÏ@éi@á :مي فرمود

@äÛaص@éní†nÓbÏC    يعني به كتاب خدا نگريستم و به آنچه كه بر ما مقـرر كـرده
بود و فرمان داده بود كه به آن حكم كنيم، از همان پيروي كردم و آنچـه را كـه   

صـيت  همچنين آن حضرت در و 1.سنت نهاده بود، بدان اقتدا نمودم صپيامبر 
D@Š’m@ü@bÏ@î•ë@bßc×@aì: فرمايد خوردن از ابن ملجم مي  خود پس از ضربت 

@†àª@ë@Lb÷î‘@éiص@@@@@@@@åíˆç@aë†Óëcë@Låí…ìàÈÛa@åíˆç@aìàîÓc@Lénä@aìÈîšm@ýÏ
ýë@L´ybj–½a×aë…Š’m@@bß@â‡@áC  يعني وصيت من به شما اين است كه چيزي

_____________________________ 
 .205البالغه, خطبه ی  هنج  −١
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ا ضايع نكنيـد، ايـن دو سـتون    ر صرا شريك خدا قرار ندهيد و سنت محمد 
را برپا داريد و ايـن دو چـراغ را بيافروزيـد و بـر شـما هـيچ       ) توحيد و سنت(

پـس تـابع،   . 1دور نشويد) از اين دو(مذمت و سرزنشي نخواهد بود تا وقتي كه 

دانم علمـا چگونـه در مقابـل ايـن       نمي. تواند باشد مقامش باالتر از متبوع نمي 
را از ائمه  صكنند ما پيامبر اكرم   د، در حالي كه ادعا ميهستن زيارتنامه ساكت 

  !گويند؟  دانيم، آيا دروغ مي باالتر مي 
پرسيم چگونه منزلت امـام از تمـام مالئكـه ي مقـربين بـاالتر       همچنين مي 

است، با اينكه يكي از مالئكه ي مقربين جبرئيل عليه السالم است كـه خداونـد   
» مكـين يعنـي داراي منزلـت   «و » نيرومنـد «و » طاعم«و » امين«و » كريم«وي را 

قـرار داده   صو او را معلم خاتم األنبياء ) 20سوره التكوير آيه . (خوانده است
 …çμ: و فرموده اسـت  uΗ ©>tã ß‰ƒ Ï‰x© 3“uθ à)ø9$# ∩∈∪  )  يعنـي شـديد القـوي     )سـوره الـنجم

علـم پيـامبر و   بنابراين جبرئيـل عليـه السـالم م   . به او تعليم داده است) جبرئيل(
پيامبر به اقرارِ خود امير المؤمنين معلم وي بـوده اسـت، پـس چگونـه مقـام و      

بافنده ي اين دعا از ! منزلت شاگرد پيامبر اكرم از معلم آن حضرت باالتر است؟
را از  صكدام آيه يا دليل شرعي فهميده كه خدا مقام يكـي از پيـروان پيـامبر    

تر قرار داده است؟ آيا اين كار افتراء به خدا و دين مقام تمام مالئكه و انبياء باال
 Ÿω (#ρ: او نيست؟ مگر ندانسته كه خداوند فرمـوده است çtIøs? ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2  

$$!» : و فرمـوده اسـت  . يعني بر خدا دروغ نبنديد) 61سوره طه آيـه  ( s? £⎯è= t↔ó¡çFs9 $ £ϑ tã 

óΟçFΖä. tβρ çtIøs? ∩∈∉∪  ) يعني سوگند به خدا كه از آنچه بـر خـدا افتـراء     )النحلسوره
  .ايد، بازپرسي خواهيد شد  بسته 

_____________________________ 
 .149البالغه, خطبه ی   هنج −١
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كجا خداوند فرموده است كه مقام يكي از پيروان انبياء را از انبياء و رسل و 

بنديـد؟ آيـا از    ام؟ چرا بر مزار بزرگان به خدا افتراء مي   مالئكه باالتر قرار داده
  !شيد؟خداوند حاضر و ناظر خجالت نمي ك

خداوند متعال چندين بار در قرآن كساني را كه نادانسته و بدون دليل چيزي 
دهند، عتاب كرده و اين كـار را حـرام شـمرده و فرمـوده      به خداوند نسبت مي

ــت ≅  ö:اسـ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘  . . .β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪  ) ــوره سـ

كه بر عليه خدا چيزي ...بگو همانا كه پروردگارم حرام كرده است يعني) األعـراف 
  .دانيد ن هيچ نميرا بگوييد كه از آ

، خواندن اين زيارتنامه را توصـيه نفرمـوده اسـت    ؛به نظر ما امام هادي 
بلكه شـيطان راوي را بـدين كـار دسـتور داده اسـت، چنانكـه در قـرآن كـريم         

ــي  Ÿω: خــوانيم م uρ (#θ ãè Î6 ®Ks? ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çμ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫Î7•Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ 

Ï™þθ ¡9$$ Î/ Ï™!$ t±ósxø9$#uρ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∉®∪  )ــره ــي از  )ســوره البق يعن
گامهاي شيطان پيروي نكنيد، همانا او دشمن آشكار شما است، همانا او شما را 

ه كارهاي زشت و فحشا و گفتن آنچـه را كـه بـدان علمـي نداريـد بـر عليـه        ب
  .كند خداوند امر مي 
شما مقامي داريد كه هيچ كس بـه آن نمـي رسـد و هـيچ     «: گويد  سپس مي

! كس به سوي آن سبقت نمي گيرد و هيچ كس طمع وصول به آن مقام را ندارد
ي بـوده اسـت يـا بـه سـبب      پرسيم مقام واالي ائمه به فضل و جبر اله حال مي 

ايمان و عمل و جهاد و كوشش خودشان؟ اگر بگويي به فضل و جبر پروردگار 
بوده است، در اين صورت اين فضيلت نيست زيرا آنان به ايمان و عمل خويش 

ناخواه معصوم قرار   اند، خدا هر رودخانه و هر درختي را خواه به جايي نرسيده 
اند وصول به مقامات عالي و تقـرب بـه     فرمودهداده است، اما چنانكه خودشان 

درگاه الهي وابسته به عمل و سعي و تالش خودشان است، مي گوييم پس هـر  
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كند ممكن است در شمار كساني  صكه سعي كند و پيروي از خدا و رسولش 
: فرمايد كه خداوند به ايشان نعمت تقرب بخشيده است قرار بگيرد، چنانكه مي 

 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t⎦⎫É)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ 

Ï™!#y‰pκ’¶9$#uρ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$#uρ 4 z⎯Ý¡ymuρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉®∪  )يعني هر كه پيروي  )سوره النساء
ه خداوند به ايشـان نعمـت   بكند با كساني هستند ك صاز خداوند و پيامبرش 

بخشيده است كساني همچون پيامبران و صديقان و شهداء و نيكوكاران، و آنان 
  .بهترين همراهان هستند

گفت كه به خدا قسـم تـو بهتـرين     ؛هنگامي كه مردي به حضرت رضا 
سوگند ياد مكن، بهتر از من كسـي اسـت كـه    : مردم هستي، آن حضرت فرمود

 ¨βه خــدا آيــه بــاتقواتر باشــد، ســوگند بــ Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&   ) ســوره
، ترين شما نزد پروردگار، با تقواترين شماست  يعني همانا گرامي)  13الحجرات آيه 

  .1نسخ نشده است
هيچ ملك مقربي و پيغمبر مرسلي و صديقي و شهيدي : گويد ديگر آنكه مي

نـه آدم بـا فضـيلتي و نـه مـؤمن      و نه عالمي و نـه جـاهلي و نـه آدم پسـتي و     
اي و نه فاجر بدبختي و نه ستمگر و نه سـلطان بـدخويي و نـه شـيطان       هشايست

متمردي و نه مخلوقي كه در اين ميان مشاهده شود نيست مگر اينكـه خداونـد   
جاللت امر شما و بزرگي شأن شما و تماميت نور شما و راستي مسـند شـما و   

ان و منزلت شما را نزد خـود، بـه همـه آنـان     ثبات قدم شما و شرافت جايگاهت
  !!شناسانده است
پرسيم آيا سالطين و ستمگران عنود از قبيل چنگيز و تيمور و لنين   حال مي

همه مقامات و نورانيت و راستي مسند ائمـه  ... و استالين و هيتلر و جانسون و 

_____________________________ 
 .حديث دهم...) باب قول الرضا ألخيه زيد بن مويس( 58عيون أخبار الرضا, باب  −١
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ي عـارف  و هر فرد پست و فاجر بدبخت و هر شيطان متمـرد ! اند؟ هدانست را مي
اگر چنين نيسـت پـس چـرا عـالم نمايـان ايـن دروغهـاي        ! به مقام ائمه است؟

نقل ... طاووس و  خوانند؟ و چرا هر چه را امثال مجلسي يا ابن  شاخدار را مي 
  !كنند؟  كنند؟ واگر قبول ندارند چرا عوام را مطلع نمي  اند، قبول مي كرده 

ست ولي با حال و روزي كـه ايـن   ايرادات اين زيارتنامه بسيار بيش از اينها
روزها دارم و با عدم امنيت و بي خانمـاني در عـين ضـعف پيـري و عـوارض      

  .زندان و تبعيد، توان تفصيل بيشتر ندارم
  
  
  
  
  
  
  

  سخني با مردم

باري، متاسفانه علماء نسبت به عوام دلسـوزي ندارنـد و در مقابـل خـداي     
ع نيـز هـر چـه از معممـين و     اطال كنند، عوام بي  متعال احساس مسؤوليت نمي

پذيرند، با اينكه قرآن كريم مردم را به تفكر  مل ميأشنوند بدون ت عالم نمايان مي
البته در ايـن مـورد نيـز علمـا فاقـد      . و تامل در كتاب الهي دعوت فرموده است

مسؤوليت نيستند زيرا آنان مردم را به تفكر و طلب دليل و مدرك عادت نـداده  
رس جاه و مقام و احترام خويش، در مقابل عوام سكوت كـرده و  اند، بلكه از ت 

األيام وضع به همين  از قديم . اند كمتر با انحرافات وخرافات آنها مخالفت كرده 
هجري  646در سال : الفوطي آمده است كه منوال بوده است، مثال در تاريخ ابن 
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د و اطبـاء نيـز   بيشتر مردم خصوصا اطفال به امراض حلقوم و خناق مبتال شـدن 
كاري از دست شان ساخته نبود، روزي زني ادعا كرد كه در خواب زني از جن 

بچه ي من در اين چـاه  : عنقود را ديدم كه به چاهي اشاره كرد و گفت به نام أم 

اند، من نيز براي شـما خنـاق    ولي مردم مرا تعزيت و تسليت نگفته ، مرده است
دسته دور چاه مـذكور    هرت يافت و مردم دستهام، اين افسانه در بغداد ش آورده 

كردند و از  زنان چاه را طواف مي  خواندند و سينه  خيمه بر پا كرده و نوحه مي 
طلبيدند و اشعاري   جن مذكور عذر خواهي و درخواست عفو كرده و شفاء مي

  : خواندند  از اين قبيل نيز مي
bäí‰ˆÇa@…ìÔäÇ@âc@ðc@

u@†Ó@bäÜ×@bäí‰…@b½übä÷@
@ @

@bäí‰…@bßë@…ìÔäÇ@pbß@
Š¤@bäîÔä‚nÏ@bääí…@

@

  :ام  كه آن را چنين ترجمه كرده
@اي ام عنقــود تــو بگـــذر از مــا
@اي ام عنقــود بــرس بـــه فريــاد   
@اطفـــال مـــا را از بـــاد خنـــاق   
ــيم   ــم دخيل ــا ه ــت م ــه در عزاي @ك

@ @

ــا  @ ـــر از م ـــود جلوت ـــرده عنق كــه م
 ايــن جمــع بيمـــار بنمــا دمــي شــاد

ــ  ده رهــايي ايــن جمــع مشــتاق  يم
ـــم    ـــام عليلي ـــاور، تم ـــاق مي  !خن

@ @

كـه از اوالد فـتح علـي شـاه قاجـار و      » فرهاد ميرزا«در ايران نيز در احوال 
: نـد ا هباشـد نوشـت   مـي  » قمقام«و » زنبيل«مردي فاضل و داراي تاليفاتي از قبيل 

خانه مرقد   هنگامي كه او واليت خراسان را بر عهده داشت، روزي صداي نقاره
، خبر خوش: به گوشش رسيد، پرسيد چه خبر شده است؟ گفتند ؛امام رضا 

وي دستور به احضـار كـور داد و   . امام معجزه كرده و كوري را شفاء داده است
تو كور مادرزاد بوده اي يا بعدها كوري بر تـو عـارض شـد؟ مـرد     : از او پرسيد
امـام متوسـل شـدم تـا اينكـه       من كور مادرزاد بوده ام، چند شب بـه : پاسخ داد

فرهـاد  ! ام ديشب امام به خوابم آمد و بر چشمم دست كشيد و اكنون بينا شـده  
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بلي، وي از ميز خـود كاغـذي   : بيني؟ گفت  حال به طور كامل مي: ميرزا پرسيد
. سفيد است: آيا مي بيني كه اين چه رنگي است؟ گفت: سفيد برداشت و پرسيد

قرمـز اسـت، بـار    : از رنگ آن پرسيد؟ مرد پاسخ دادبار ديگر اناري برداشت و 
فرهاد ميرزا . سبز است: ديگر برگي را نشان داد و پرسيد چه رنگي است؟ گفت

اي و قبالً كور مـادرزاد بـوده اي، پـس چگونـه ايـن       تو ديشب بينا شده : گفت
سـپس دسـتور داد او را   . گـويي   معلوم است كـه دروغ مـي  ! رنگها را شناختي؟

خوردن ناگزير اقرار كرد   مرد مذكور پس از شالق. ند تا راست بگويدشالق بزن
من فقيري بودم و به خراسان آمدم و از خدام بارگاه كمك خواستم، يكي از : كه

به تو پيشنهاد مي كنم كه به كوري تظاهر كني و ما تو را دو شب به : آنان گفت
اده است، ما هم غوغاي بنديم و تو در شب سوم بگو امام مرا شفاء د ضريح مي 

معجزه برپا مي كنيم، آنگاه هر چه زوار پول برايت ريختند نيمي از آن را به مـا  
آيا اعتقاد : فرهاد ميرزا خادم مذكور را احضار كرد گفت. بده، من نيز قبول كردم

كند؟، آيا امام شما از  دهد؟، اما خدا انسان را كور مي  داري كه امام شما شفا مي 
  .و فرد مذكور را از كار بركنار كرد! تر است؟ خيرخواه ، خداوند

اينجانب نيز در سفري به بندر بوشهر، مشاهده كردم كـه روز اربعـين شـهر    
هستند، پرسيدم بـه   فوج و سواره و پياده عازم زيارت  خلوت شده و مردم فوج 

ن ميـا در : گفـتم ! »سوز علـي «به زيارت امام زاده : روند؟ گفتند زيارت كجا مي 
اين آقا كشـف و كرامـات   : گفتند. نيست» سوز علي«فرزندان ائمه، كسي به نام 

دهد و در بارگاه او نذر و نيـاز و فـرش و    كند، شفا مي  زيادي دارد، معجزه مي 
بسـيار  . رونـد   اثاثيه فراوان فراهم آمده و از صد فرسخي به زيارت مرقد او مـي 

» سيد ابوالقاسم بهبهاني«سوم به تعجب كردم و همان روز به ديدن عالم شهر مو
كه اتفاقا بيمار هم بود رفتم و پس از عيادت او از ايشان در مورد امام زاده سوز 

نترسيد من در اينجـا  : گفتم. نپرس كه موجب دردسر است: علي پرسيدم، گفت
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: گـويم، گفـت   مانم و با كسي در اين شـهر از ايـن راز سـخني نمـي      زياد نمي 
ي خواستند از شيراز تا بندر بوشهر جاده ي شوسـه احـداث   مأمورين انگليس م

جـه شـدند كـه مـردم منطقـه احتمـال       اي موا در مسير اين جاده با خرابه ، كنند

در ايـن  » سـوز علـي  «نـام   شبها مردي به. دادند كسي در خرابه مدفون باشد مي
خوابيد، مأمورين انگليس سنگ قبري تهيه كردند ودر دويست قـدمي   خرابه مي

تو خـوابي را جعـل كـن و    : ابه زير خاك پنهان كردند و به سوز علي گفتندخر
بلكـه قبـر در دويسـت    ، ديده ام كه در اين خرابه قبري نيست  بگو كه درخواب

ايـن خـواب ميـان    . قدمي آنجا است، خاك آنجا را بكنيد تا سنگش ظاهر گردد
نگ را از زير مردم با سالم و صلوات بيل بر دوش گرفتند و س، عوام منتشر شد

دانستند كه آن قبر را به نام كه بخوانن ، نـاگزير بـه    خاك پيدا كردند، ولي نمي 
زاده سـوز علـي نهادنـد و االن     خوابيد آنجا را امام   نام همان گدايي كه آنجا مي

صدها هزار تومان آنجا خرج شده و محل شمع و چراغ و نذورات و امثـال آن  
  !شده است

سنگ بـام  ، بازي كري عوام به جايي رسيده كه فرد حقه ف  كار خرافات و بي
غلطاني را به يكي از محالت مشهد آورده و بين مردم پخش كرده است هر كـه  

فـوج بـه ديـدن      تواند اين سنگ را بلند كند و مـردم فـوج     زاده باشد مي حالل 
  !كنند آن را بلند كنند  روند و سعي مي سنگ مي 

م وظيفه ي علما و جهـل و انحطـاط و غفلـت    اين است نتيجه ي عدم انجا
در حالي كه هزاران آخوند و مبلغ در مشهد بـه نـام اسـالم، نـان     مسلمين، 

  !كنند  خورند ولي مردم را از حقايق دين آگاه نمي  مسلمين را مي
به ياد دارم در زمان اقامت در مشهد، هنگام خروج از مرقد، در ميان رواق و 

لوي مرا گرفت و دامن لباسم را در مشت گرفـت و  در برابر جمعيت، جواني ج
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كـنم و بـا اصـرار     تا حاجتم را ندهي رهايت نمـي  ! اي امام رضا: با گريه گفت
اي امام تـو  : عجيبي از حقير حاجت مي خواست، گفتم حاجتت چيست؟ گفت

داد تو خودت  پرسيدم جواب مي  هر چه از حاجتش مي ! داني  خودت بهتر مي
ر چه سعي كردم خود را از دستش خالص كنم، نتوانستم ناچار داني، ه بهتر مي
را صدا زدم كـه او را از مـن دور كننـد و مـن بـه زحمـت       ) خدمتگزاران(خدام

  .توانستم فرار كنم
ماجرايي برايم رخ داد كـه  » آباده«يك بار نيز در سفري به شيراز در نزديكي 

ل عـوام كـه نتيجـه نشـر     آري اين است حـا . ما هنامه خود آورد  آن را در زندگي
بار آن است كه مـردم از حقـايق ديـن و     سف أعلت اين وضع ت. خرافات است

خبرند و از معارف اسالمي و قرآني اطالعي ندارند و بزرگـان   كتاب آسماني بي
شناسند و هر كفر و شرك و خرافاتي را كه بـه نـام امـام     دين را به درستي نمي

هـر چـه   ... خـوان و    م مـداح و روضـه  نشر دهند، خريدارند و گروهـي بـه نـا   
  . دهند خواهند به نام دين و امام به خورد مردم مي  مي

اي از آن را در سـطور فـوق    اين جانب از اين وقايع تـاثيرانگيز كـه نمونـه    
از جمله در زمان سكونتم در خراسـان شـتري را   ، ام مالحظه كرديد بسيار ديده 

راه بود رفت تا اينكه به صحن امام رضـا   در خيابان رها كردند، شتر تا جايي كه
يا در واقع صحني كه توسط شاه عباس شرابخوار احـداث شـده و   (رسيد  ؛

در اين هنگام گروهي از عـوام بـه   ) صحني نداشته است ؛اال حضرت رضا 
 ؛دور شتر جمع شده و هياهو و غوغايي بر پا كردند كه شتر به زيارت امام 

. هاي آن زمان نيز منعكس شد ن خبر در روزنامه آمده است به حدي كه گويا اي
ي بـه زيـارت    هشـما معجـز  : اهللا نمازي به من گفـت  حتي كسي موسوم به آيت 

چرا همين يـك شـتر بـه زيـارت آمـده و      : بينيد؟ گفتم  آمدن شتر را چگونه مي
اين شتر شيعه بوده و داراي واليت بـوده و بـاقي   : آيند؟ گفت  شتران ديگر نمي
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باري شتر را بسيار اذيت كردند و پشـمش را بـراي تبـرك    ! ن نيستندشتران چني
  !كندند و حتي به ديگران نيز فروختند

زماني ديگر در مشهد سنگهاي بزرگي را كه مقابل ايوان طـالي مرقـد امـام    

دارند؟  چرا اين سنگها را بر نمي : قرار گرفته بود مشاهده كردم، گفتم ؛رضا 
آيـد،   چگونه سنگ به زيـارت مـي   : گفتم!! اند آمده  اين سنگها به زيارت: گفتند
. سنگ ايمان شان كامل است اما تو كه باور نداري ايمانت نـاقص اسـت  : گفتند

  !ها چه معنايي دارد؟ آن وقت فهميدم كه ايمان كامل از نظر بعضي 
به هر حال كار به جايي رسيده است كه هر جـا اسـتخواني در زمينـي پيـدا     

شوند و قصه يك خواب را انتشار مي دهنـد   ساز جمع مي  ه شود، تعدادي شايع
دهد، حاجت مردم را روا و بالها را  ي است كه شفا مي ا هزاد كه اينجا مرقد امام 

كند و به اندك مدتي مردم دور آن گرد آمده و پولها و فرشها و اثاثيه  برطرف مي
شـود    ه فراهم ميو مسافرخانه و اوقاف بسيار براي گور خيالي و مجهول الهوي

و گروهي مفتخور از درآمد موقوفات و نذورات و فروش قبر در اطراف مرقـد  
از جمله در آستانه ي گيالن، براي كسـي موسـوم بـه    . رسند به نان و نوايي مي 

 بـين  انـد كـه در    الدين اشرف در نزديكي سفيدرود، بارگاهي ساخته سيد جالل
كه در ضـريح   يي، اما چه پولهااستشخصي شناسايي نشده ئمه چنين افرزندان 

  !!شود  او ريخته نمي
  :به قول شاعر مصري احمد شوقي

  !أحياؤنا يسترزقون بدرهم          و بألف ألف ترزق األموات
يعني زندگان ما براي روزي خود به درهمي محتاج هستند در صـورتي كـه   

شـعر را در   گويند كـه وي ايـن   چنين مي . هزاران درهم به اموات داده مي شود
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در به دنبال يك درهـم بودنـد     زماني كه زندگان در به، ايام قحطي سروده است
  !ريختند ولي در همان حال هزاران درهم در ضريح اموات مي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتايج شيوع خرافات

با شيوع اينگونه خرافات و روايـات و اخبـار جعلـي، مشـكالتي در جهـان      
ه هر مسلمان عالمي است كه با تمام توان با آنها اسالم به وجود آمده كه بر عهد

  : مقابله كند، از جمله
كثرت كتب احاديث غير معتبر و آميزش حـق و باطـل و حيـران شـدن      -1

  ).هاي علوم ديني هطلب(محصلين
دادن عقل و انصـاف و طرفـداري از     تعصب مذهبي متدينين و از دست -2

  .امور نامستند و ناموجه
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افتخار جهال به همين امور و قرار گرفتن آنان بـه عنـوان   ايجاد غرور و  -3
  .ابزار دست توسط دكانداران مذهبي

اتالف وقت و مال در نشر كتب خرافي و اوقـاف بسـيار بـراي مقـابر و      -4

  .اسراف در اين امور
نشر شرك و خرافات در ميان مردم به نام مذهب و سوء استفاده از ائمه  -5

  .و اولياي دين
تداء به افعال بزرگان اسالم و كمي سعي و تـالش در راه ديـن و   ترك اق -6

جهاد في سبيل اهللا و پرداختن بـه اعمـال بيهـوده از قبيـل زيـارات و نـذورات       
  ... زني و  هاي عزاداري و قمه  و زاري و تشكيل دسته   مرجوح و باطل و گريه

اهمـال  اشاعه و نشر بدعتها و شعائر ساختگي به نام مذهب و اسـالم و   -7
  .در احكام حقيقي دين

متاسفانه اگر كسي براي روشني افكار مسلمين قدمي بردارد و يـا قلمـي بـر    
به بهانه طرفداري از ائمـه  ) يا پاسدران امام رضا(كاغذ بگذارد پاسداران خرافات

دهنـد   و اولياي دين، وي را متهم ساخته و كافر و فاسق خوانده و فرصت نمي 
  .ساني را بشنوندسخنان چنين ك، كه عوام

ي از مـردم منـافق و   ا ههدف نگارنده از تاليف اين كتاب آن بود كه عد
ي اظهار ارادت بـه   ، به نام اسالم و به بهانهصاعتقاد به خدا و رسولش   بي

انـد بـه اسـالم     در طول مدت چند قرن هرچه خواسته صاهل بيت پيغمبر 
ـ    هنسبت داد ل و موجـب انهـدام   اند و آنچه كفر و شرك و ضد قـرآن و عق

ي مسلمين بوده است، در كتب زيارات و ادعيه بـه   اسالم و انحطاط و تفرقه
اي از خرافـات و    اند و اسالم را مجموعـه   عنوان حديث و روايت ذكر كرده

ند و مردم را به ا هموهومات و تملق و چاپلوسي از بزرگان اسالم معرفي كرد
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زرگان ديـن از اصـل ديـن و از    ذكر كرامات و معجزات و فضائل ب ي هبهان
اند و آنـان   خبر نگه داشته  اند و از معارف اسالم و قرآن بي قرآن دور ساخته

اند و بـراي رفـتن بـه سـر      را به تعظيم و تمجيد پيغمبر و امام مشغول كرده
حساب و غلوآميز و ناموافق بـا عقـل و     قبرها و مزارها ثوابها و اجرهاي بي

اند ودين و دنيا و  م را به كارهاي بيهوده سرگرم كردهاند و مرد قرآن تراشيده
انـد،   اند و خرافات را به نام دين به مردم تزريـق كـرده   اموال آنان را ربوده

اند بلكه با سكوت خود به طور ضمني تأييد  علماء نيز نه تنها مخالفت نكرده
از  ما در اين مختصر براي بيداري مسـلمين مـتن تعـدادي   ! اند آنان نيز كرده

ها را بررسي كرديم، به اميد اينكه مردم ما از كيـد و مكـر ايشـان      زيارتنامه
  .رهايي يابند

  
  
  
  
  

  سخني با خواننده کتاب

به اجماع تمامي علماي اسـالم، عبـادت تـوقيفي اسـت،     ! خواننده ي محترم
يعني هيچ عبادتي جايز نيست مگر آنچه را كه خداي متعال تشـريع و رسـولش   

از اين رو در مطالب اين كتاب كه شايد مطالب آن نيـز بـراي   . شدتعليم كرده با
شما مأنوس نبوده است، با دقت بينديش و در اعمالي كـه بـه قصـد تقـرب بـه      

 Ÿω: دهي از نو تامل و تفكر كن و با توجه به آيه مباركه پيشگاه الهي انجام مي uρ 

ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ  ) يعني از چيزي را كه بـدان علـم   ) 36 سوره اإلسراء آيـه



  

  

  خرافات وفور در زيارت قبور   
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از اعمالي كه مدرك و دليلي متقن بـر مشـروعيت آنهـا در    ، نداري پيروي مكن
دست نيست، از جمله زيارت قبور با اين خرافتها و توسل به غيـر خـدا و نـذر    

  .بپرهيز... براي غير خدا و 

ـ      دون اميدوارم كه اين كتاب ال اقل شما را به تجديـد نظـر در امـوري كـه ب
يم وادار ا هيم و آنها را جايز بلكه مستحب پنداشتا هدليلي متقن به آنها عادت كرد

و ما توفيقنا إال باهللا و اميدوارم كه خداوند متعال، اين تأليف را در ميـزان  . سازد
  .حسنات اين حقير قرار دهد و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين

  خادم شريعت مطهر
  :لرضا برقعي قمي سيد ابوالفضل ابن ا

2/9/1368 
 
 
 
 
 

  :گانقابل توجه خوانند

كه براى  ،ديمخواهشمن از تمامى كسانى كه اين كتاب بدستشان رسيده است
آنچه در اين كتـاب و  . و حق جو دعاي خير كنند، خدا ترس، اين عالمة شجاع

اخالص و شجاعت ، تواضع، حق جويي، كتابهاي ديگر برقعي به چشم ميخورد
بيان حق است كه هر كسي هر كـدام از تأليفـات ايـن عالمـة دليـر را       ايشان در

  .بخواند درك خواهد كرد
  ناشر



@@
@@

@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰ìjÔÛa@ñ‰bí‹@¿@‰ìÏìÛa@pbÏaŠ@@

 

 

٢٥٤

254

  


