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  ناشر ي همقدم

  ي گمنام نابغه ،حيدر علي قلمداران

و  ،روزي تمام ملت ايران كنوني اهل سنت بوده است شايد كمتر كساني باشند كه بدانند
ي جانفـداي آن   و صـحابه  صاهل سنت يعنـي دوسـتداران واقعـي اهـل بيـت پيـامبر       

پـس اهـل سـنت واقعـي بـا       ،نگرنـد  كه با چشم حقيقت به دين و زندگي مـي  ،حضرت
مشكل فقط در افـراط   ،كند هيچ فرقي نمي سو  ؛ي واقعي يعني دوستدار علي شيعه
ي  صحابــه  ،حقايق را وارونه جلوه دادن نه شيعيت است و نــه سـنيت   ،ريط استو تف

ي درجـه يـك    را ملعون خواندن و ياران و همسـران و خـانواده   صفـداكار رسول اهللا
را لعنت و نفرين كردن نه تنها پيروي از علي نيست بلكـه دشـمني بـا     صپيامبر گرامي

نـه تنهـا    صي اهـل بيـت پيـامبر    ط دربارهو غلو و افرا ،علي و پيامبر و دين علي است
  محبت با پيامبر و اهل بيت حضرتش نيست كه دشمني با آنان است.

ي كنوني ايران علماء و دانشمنداني هسـتند كـه حاضـر بـه      آري امروز نيز در جامعه
ي كنـوني ايـران نيسـتند بلكـه بـا حـس        تقليد كوركورانه از خرافات موجود در جامعـه 

ش حق مخلصانه گام بر مي دارند و آنچه از قرآن و سـنت واقعـي   حقيقت جويي در تال
  برايشان حق بنمايد بدور از تعصب آن را با جان و دل مي پذيرند.

اما متأسفانه كمتر كساني در ايران بزرگ با علمـاء و دانشـمنداني همچـون آيـت اهللا     
مه اسـماعيل  و عال ،شريعت سنگلچي و آيت اهللا العظمي سيد رضا بن ابوالفضل البرقعي

ودكترمرتضـي راد مهـر و    ،آل اسحاق و استاد حيدر علي قلمداران و دكتر علي مظفريان
دهها عالم و دانشمند ديگري آشنا هستند كه مذهب پدري را با تشخيص دقيق رها كرده 

اند امـا   گرچه شخصيتهاي مذكور همگي به رحمت خدا رفته ،اند ومكتب حق را برگزيده
اينك بـه   ،شان دهنده و معرف شخصيتهاي واالي اين بزرگواران استآثار گرانبهايشان ن
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مناسبت نشر يك اثر گران سنگ استاد حيدر علي قلمداران شما را بـا چهـره ايـن مـرد     
كنـيم البتـه    و متفكر و اسالم شناس بي نظيـر ايـران زمـين آشـنا مـي      ،مجاهد و دانشمند

طلبـيم كـه    تاد بزرگوار پـوزش مـي  پيشاپيش از خانواده و شاگردان و دوستداران اين اس
اطالعات ما جسته گريخته و پراكنده است چنانچه نقص و اشتباهي مالحظه فرمودند ما 

  را ببخشند.
خورشيدي در روستاي ديزيجان  1292حيدر علي قلمداران فرزند اسماعيل در سال 

و نسـبتاً   اي كشـاورز  اراك از توابع شهرستان قم در خانواده -كيلو متري جاده قم 55در 
و بـه علـت فقـر و     ،در پنج سالگي مـادرش را از دسـت داد   ،فقير چشم به جهان گشود

عاجز ماندن از پرداخت حتي دو قران پول مكتب خانه روستا از حضور در كالس درس 
 ،داد ايستاد و مخفيانه به درس پيرزن گوش مـي  فقط پشت در مي ،زن آخوند محروم بود

هـا از آن عـاجز مانـده بودنـد      ي پرسشهاي پيرزن كه بچه مهباري بدليل پاسخ دادن به ه
  اجازه يافت مجاني در كالس شركت كند.

ي حمام به  به علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن از دوده
  كرد. جاي مركب و از كاغذهاي اضافي ريخته به جاي دفتر استفاده مي

پدر وي مردي خشن و  ،را نيز از دست دادحيدر علي در سن پانزده سالگي پدرش 
تند مزاج و مخالف درس خواندن وي بود حيدر علي در سـن بيسـت و هفـت سـالگي     

ي  ي فرهنگ قم در آمد از آن پس كه دائره ازدواج كرد و در سي سالگي به خدمت اداره
تحقيقات و مطالعات وي گسترش يافته و قلمش از مهارت خـوبي بهـره يافتـه بـود در     

نوشت مجله يغما نيز  در تهران مقاله مي ،هاي استوار و سرچشمه در قم و وظيفه نامهروز
كرد وهمچنين مقاالت فقهـي و ارزشـمندي در    مقاالت و اشعار زيباي استاد را چاپ مي

ي وزين حكمت كه آيت اهللا طالقاني و مهنـدس مهـدي بازرگـان نيـز در آن قلـم       مجله
  رسيد. زدند هم به چاپ مي مي

اي منتشر شـد   ي فرهنگ به چاپ رسيد مقاله اي كه از سوي اداره در يك مجلهباري 
اي در رد آن  اي قـاطع وكوبنـده   كه به حجاب اسالمي اهانـت كـرده بـود اسـتاد جوابيـه     
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 ،ي استوار به چاپ رساند اين اقدام از سوي يك شخصيت فرهنگـي  نگاشت و در مجله
ه عمومي در برابر حضار از اسـتاد  و در يك جلس ،خشم رئيس فرهنگ قم را برانگيخت

گويد: من نيز اجازه خواستم و پشـت   انتقاد كرد و تهديد به اخراج وي نمود و استاد مي
سخنان پوچ و تهديدات پوشالي وي را در برابـر   ،تريبون رفتم و با كمال صراحت لهجه

بـرايم  پس از سخنان من جلسه به هم خورد و الحمد هللا هيچ اتفـاقي   ،حضار پاسخ دادم
  نيفتاد و رئيس فرهنگ پس از مدتي منتقل شد.

فرمود: علت انتقال رئيس فرهنگ قم اقدام يكي از روحـانيون معـروف قـم     استاد مي
 ،ي اداره فرهنـگ  ايشـان بعـد از قضـيه    ،دادند بود كه در آن وقت در قم درس اخالق مي

تم موضـوع را جويـا   كسي را به منزل ما فرستاد كه با شما كار دارم وقتي نزد ايشـان رفـ  
گذارم  تواند بكند من نمي و پس از تعريف ماجرا گفتند ابدا نترس هيچ غلطي نمي ،شدند

اين مردك در اين شهر بماند اگر باز هم چيزي گفت جوابش را بدهيـد مـن در جـواب    
گفتم: آقا پيش از اينكه شما حمايت كنيد من جوابش را دادم چه رسد از ايـن پـس كـه    

  دهيد! مايت ميشما هم وعده ح

  آشنايي قلمداران باشخصيتهاي معاصر

آشنايي  ،از علماي مجاهد و مبارز مقيم عراق »عالمه شيخ محمد خالصي« -1

 	������ �ي كتاب  استاد با عالمه خالصي با ترجمه��ي  شروع شـد و بـا ترجمـه    »	�

آثـار ديگـر   و كتاب سه جلدي إحيـاء الشـريعه و    ��	����� �	���� ���� 	�����كتاب 
و ديدارهاي بعدي و مكاتبـات علمـي را بـه دنبـال آورد البتـه آقـاي        ،عالمه ادامه يافت

خالصي مدتي بعد تحت تأثير افكار روشنگرانه مرحوم قلمداران قرار گرفت وعالئم اين 
اي كـه   همچنـين از تقـريظ يـا مقدمـه     ،اش مشهود است تغييرات فكري او در آثار بعدي

ب ارمغان آسـمان اسـتاد نوشـت ايـن تـأثر مشـهود اسـت ايشـان         عالمه خالصي بر كتا
 نويسد: مي
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جواني مانند اسـتاد حيـدر علـي قلمـداران در عصـر غفلـت و تجاهـل مسـلمين و         
بـرد و مـا بـين     فراموشي تعاليم اسالمي بلكه در عصر جاهليت پي به حقايق اسالمي مي

عت و دليـري منتشـر   باكمـال شـجا   ،اين حقايق را بدون ترس و هـراس  ،جاهالن معاند
  توان نمود؟ نمايد چگونه اداي حق اين نعمت را مي مي

استاد قلمداران در سفرهايي كه به شهرهاي عراق به ويژه كربال نمود عالوه بر عالمه 
الهيئـه  « خالصي با عالمه كاشف الغطاء و عالمه سيد هبه الدين شهرستاني مؤلف كتـاب 

وي عالوه بر مكاتبات بي شماري كه بـا عالمـه    ،نيز مالقات و آشنايي داشت »واإلسالم
  ي مسائل كالمي به وسيله نامه مباحثه كرد. خالصي داشت با عالمه شهرستاني هم درباه

  مهندس مهدي بازرگان:  - 2
يـك  «اش با آقاي بازرگان اين گونه بـود:   كند نحوه آشنايي آنگونه كه خود استاد نقل مي

در كنار جاده منتظـر اتوبـوس ايسـتاده و مشـغول      روز كه براي مراجعت از روستا به قم
مطالعه بودم متوجه شدم يك اتومبيل شخصي كه چند مسافر داشت بـه عقـب برگشـت    
جلو بنده كه رسيد: آقايان تعارف كردند كه سوار شوم در مسير راه فهميدم كـه يكـي از   

 1331يـا  1330سرنشينان آقاي مهندس مهدي بازرگان است كـه گويـا آن موقـع [سـال     
گشـتند   خورشيدي] مسؤوليت صنعت نفت ايران را به عهده داشتند و از آبـادان بـر مـي   

آقاي بازرگان به بنده گفتند: براي من بسيار جالـب بـود كـه ديـدم شخصـي در حـوالي       
اين اتفاق بـذر دوسـتي و مـودت را در    » روستا كنار جاده ايستاده غرق در مطالعه است

جايي كه مهندس بازرگان در كتاب بعثت و ايـدئولوژي   ميان ما پاشيد و بارور ساخت تا
» ارمغـان آسـمان  «وكتـاب   ،استاد استفاده فراوان نمود» حكومت در اسالم«خود ازكتاب 

استاد قلمداران نيز كه قبال چاپ شده بود مورد توجـه و پسـند مهنـدس بازرگـان واقـع      
  گرديده و براي دكتر علي شريعتي وصف آنرا گفته بود.

دي بازرگان پس از آزاد شدن از زندان چهار مرتبه براي ديـدار بـا آقـاي    مهندس مه
  حيدر علي قلمداران به قم آمدند.



  9     ي ناشر مقدمه
  

  

را ديده بود و پس از شنيدن وصـف  » ارمغان الهي«كتاب  دكتر علي شريعتي -3
كتاب آرمغان آسمان استاد قلمـداران از زبـان دانشـمندان و دانشـجويان روشـنفكر      

همين امر باعث شد  ،بيشتر جذب افكار استاد گرديد ،ازرگاندانشگاه بويژه مهندس ب
خورشيدي نامه اي در اين خصوص از پاريس بـراي   1342كه دكتر در آذر ماه سال 
  استاد قلمداران بنويسد. 

بعدها كه دكتر شريعتي به ايران بازگشت به يكي ازدوستان خود آقاي دكتر اخـروي  
تـه بـود كـه قلمـداران سـهم بزرگـي در جهـت        كه با استاد قلمداران آشنايي داشـت گف 

توانيد ترتيـب ايـن ديـدار را     بخشيدن به افكار من دارد و مشتاق ديدار او هستم اگر مي
  بدهيد اما متأسفانه اين ديدار عملي نشد و دكتر شريعتي چشم از اين دنيا فرو بستند.

سـتاد  اي پنهـان بـه ا   : نيز از اشخاصي بـود كـه عالقـه   استاد مرتضي مطهري -4
قلمداران داشت ولي از بيم سرزنش ديگران اين عالقـه اش را علنـي نكـرد و طبـق     
اظهار آقاي قلمداران در يك مالقات خياباني باري به وي گفته بـود: كتـاب ارمغـان    

  آسمان شما را خواندم بسيار خوب بود.

  جريان ترور و ديگر حوادث ناگوار زندگي استاد قلمداران

كتاب شاهراه اتحاد (بررسـي نصـوص امامـت) و كمـي پـيش از       پس از انتشار مخفيانه
پيروزي انقالب يكي از آيات عظام قم به نام شيخ مرتضي حائري فرزند آيـت اهللا شـيخ   
عبد الكريم حائري مؤسس حوزه ي علميه ي قم بواسطه ي شخصي از آقاي قلمـداران  

به خانه آقـاي حـائري   خواست كه به منزل ايشان برود فرداي آن روز كه آقاي قلمداران 
رفته بود ايشان به استاد گفته بود: آيا كتاب نصوص امامت را شـما نوشـته ايـد؟ اسـتاد     

خورد!  گويم من ننوشته ام اما در كتاب كه اسم بنده به چشم نمي دهد: بنده نمي پاسخ مي
آقاي حائري گفتند: ممكن است شما را به سبب تأليف اين كتاب به قتل برسانند! آقـاي  

لمداران فرمود: چه سعادتي باالتر از اين كه انسان به خاطر عقيده اش كشته شود سپس ق
توانيد همه را جمع آوري نمـوده و در خـاك دفـن كنيـد يـا       آقاي حائري گفتند: اگر مي
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شـما همـه را    ،فرد ديگري چاپ كرده ،بسوزانيد! ايشان پاسخ داد: در اختيار بنده نيست
گري در اين  از طرفي اين همه كتاب كمونيستي و تبليغ بهائيخريداري كنيد و بسوزانيد! 

  كنيد؟! شود چرا شما در باره ي آنها اقدامي نمي كشور چاپ و منتشر مي
خورشيدي شب بيسـتم   1358پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقالب در تابستان 

را در هجري قمري كه استاد قلمداران طبق عادت هر سـال تابسـتان    1399رمضان سال 
گذراند جوان مزدوري كه از جانب كوردالن متعصب تحريـك و مسـلح شـده     روستا مي

 ،بود نيمه شب وارد خانه ي استاد شد و او رادر حالت خـواب تـرور كـرده و گريخـت    
ليكن علي رغم فاصله بسيار كم گلوله فقط پوست گردن ايشان را زخمي كرد و در كف 

  اتاق فرو رفت.
ود استاد نقل شده روز قبل از حادثه جواني از قم نزد او آمده طبق اظهاراتي كه از خ

اي عقايد و نظريات ايشان و نيز درباره ي كتاب سؤاالتي كـرده بـود!    بود و در مورد پاره
  بدون شك نوشتن كتاب خمس و شاهراه اتحاد انگيزه ي قوي اين ترور بوده است.

را اقتضا نكرده بود! با ايـن   در هر صورت مشيت و تقدير الهي مرگ استاد قلمداران
  داد. وجود استاد رفت و آمدش به روستا و فعاليتش را ادامه مي

تفصيل جريان ترور از اين قرار بود كه سه يا چهار نفر با يك اتومبيـل شـب بيسـتم    
دارند  ي فرار نگه مي رمضان وارد روستا شده اتومبيل را روي پل رودخانه روشن و آماده

ي منـزل شـده و البـالي     خر شب قبل از بسته شدن در خانه وارد باغچهدو نفر از آنان آ
بندنـد امـا بـا     چندين بار فرزندان استاد در خانه را مي ،كنند درختان كنار ديوار كمين مي

شوند مسـلما يكـي از    بينند مجدداً باز شده ولي هرگز متوجه قضيه نمي كمال تعجب مي
هاي شـب كـه اطمينـان     راي فرار باز نگه دارد نيمهآن دو نفر مأمور بوده كه در خانه را ب

ي كمري وارد اتاق خواب  اند فرد ضارب با چراغ قوه و اسلحه كنند همه بخواب رفته مي
برد و در رختخواب نشسته  همسر ايشان كه از ترس و دلهره خوابش نمي ،شود استاد مي

فرد تروريست كه وضـع  زند  لذا با اسم او را صدا مي ،كند پسرش علي است بود فكر مي
رود وشليك كرده و پـا بـه    بيند با عجله اسلحه را به طرف استاد نشانه مي را اينگونه مي
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ها  كشيد و بچه همسراستاد كه زبانش از ترس بند آمده بود فقط فرياد مي ،گذارد فرار مي
 كشيدند حـاجي آقـا را   نيز كه با صداي گوله ازخواب پريده بودند وحشت زده فرياد مي

كشتند مردم روستا سراسيمه بيرون آمده و استاد راكه خون از گردنش جاري بود به كنار 
آمـد بـه    ي يكي از اهالي روسـتا كـه بـا اتومبيـل از قـم مـي       رسانند و به وسيله جاده مي

رسانند چند روز بعد جواني كه ظاهرا طلبـه بـود بـه منـزل اسـتاد       بيمارستان كامكار مي
بينـد كـه    كند و مـي  گرفت پسر آقاي قلمداران او را تعقيب ميمراجعه كرد وسراغ وي را

  هاي علميه در محله يخچال قاضي شهر قم گرديد. وارد يكي ازحوزه
 1360حادثه تلخ ديگر در زندگي استاد وفات ناگهاني يكي از پسرانش در سـال   -2

زي خورشيدي بود كه منجر به تألم روحي عميق وي گرديد پس از اين حادثه سكته مغـ 
آن مرحوم او را از فعاليت هاي قلمي وتحرك جسمي محروم ساخت وديگـر نتوانسـت   

  كار تأليف را ادامه دهد ليكن مطالعه را حتي االمكان رها نساخت.
ي تلخ زندگي استاد قلمداران زنداني كردن او در زنـدان سـاحل قـم     ديگر واقعه -3

ي مغزي پي در  ن در اثر دو سكتهروزي كه م«فرمود:  بود ازخود استاد شنيده شده كه مي
پي روي تخت خوابيده بودم دو نفر از طرف دادگاه انقالب قم به منزل ما آمدند و بنـده  
را به جرم واهي ضديت با انقالب اسالمي با مقداري از كتابهايم با خود بردنـد و حتـي   

ر بـه كنتـرل   اجازه ندادند داروهاي خود را بردارم اين در شرايطي بود كه بنده اصال قـاد 
ادرارم نبودم و براي مواقع ضروري دستگاه مخصوص به همـراه داشـتم سـپس مـرا بـه      
زندان ساحل قم منتقل كردند و در حالي كه فقط يك پتوي زير انـداز در سـلول داشـتم    

چسبيدم و شام هم بـه   ي سلول تا صبح از سرما به ديوار مي به علت شكسته بودن شيشه
نيان چپاول كردند فقط يكي از زندانيان از سهم غذاي خـودش  من نرسيد زيرا ساير زندا

 مقداري به من داد صبح هم اوضاع به همين منوال بود لذا مجبوراً نيت روزه كردم. 

البته فرزندانم جريان دستگيري و زنداني شدنم رابه منزل آيـت اهللا منتظـري كـه آن    
كه آيـت اهللا منتظـري بـا اسـتاد     زمان قائم مقام رهبري بود اطالع دادند (قابل ذكر است 

فرمود: آقـاي منتظـري    قلمداران دوستي ديرينه داشتند و از زبان استاد شنيده شده كه مي
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دادند) يك وقت ديدم چند  كتاب حكومت در اسالم مرا در نجف آباد اصفهان درس مي
 نفر پاسدار با دست پاچگي توأم با احترام و عذرخواهي صبح همـان روز مـرا از زنـدان   

ام اطالع داده برايم لباس بياورند سپس با گـرو گـرفتن سـند     بيرون آوردند و به خانواده
  مالكيت منزل بنده را آزاد كردند.

حاال تصور كنيد كه استاد قلمداران عالوه بـر لطـف وعنايـت خداونـد متعـال اگـر       
مايت داشت و از ايشان ح شخصيتي مانند آيت اهللا منتظري با ايشان رابطه ي دوستي نمي

الزم به ياد آوري است كه اداره اطالعات قـم درسـال    ،آمد كرد چه بر سر ايشان مي نمي
كـه  » مجاهدتهاي خاموش«نمايشگاهي در گلزار شهداي اين شهر برپا كرد به نام  1374

چند اثر استاد قلمداران را به عنوان افكار و عقايد انحرافي به نمايش گذاشته بودند كمـا  
  خورد. ن اسناد و مداركي عليه آيت اهللا منتظري نيز به چشم مياينكه در كنار آ

  اخالق واال و آزاد منشي استاد قلمداران

 ،شـجاع  ،زاهـد  ،عابـد  ،راسـت كـردار   ،عفيـف  ،ايشان در طول زندگي شخصـيتي راسـتگو  
ي كسـاني كـه بـه نحـوي بـا ايشـان ارتبـاط نزديـك          سخاوتمند و صريح اللهجه بود و همه

اعتنـاء بـه خـوراك و پوشـاك      و بـي  ،تكلـف  بـي  ،پيرايـه  بـي  ،را انسـاني واال اند ايشان  داشته
و ساير بزرگان دين اقتـداء   سو  ؛شناختند. گويا استاد در اين راستا به هم نامش علي مي

  كرد. و زندگي اش شباهب زيادي به زندگي سلف و پيشگامان راستين اين امت داشت.
و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و تحقيقات  توانست در پناه نام بلند با وجوي كه مي

اش زندگي مرفهـي   وافرش به مناصب و مدارج دنيوي دست يابد و براي خود و خانواده
فراهم آورد اما مشي زاهدانه اش مانع گرايش او به قدرت زمان و نيل به متـاع و حطـام   

هرگز حقيقت را در و  ،دنيا و در پيش گرفتن تقيه و همراهي با خرافات و اباطيل گرديد
بلكه نام و نان و متاع زود گذر دنيا را فـداي حـق و حقيقـت     ،پاي جو حاكم ذبح نكرد
  نمود. خوشا به سعادتش.
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  آثار و تأليفات استاد قلمداران 

اي كـه در روزنامـه هـا و مجـالت      استاد حيدر علي قلمداران عالوه بر مقـاالت عديـده  
ـ  ،رساند مختلف به چاپ مي وجهي تـأليف و ترجمـه نيـز دارد كـه همگـي      تعداد قابل ت

  اي است. كتابهاي ارزنده و محققانه
ايـن   ،كه يكي از آثار عالمـه خالصـي اسـت   » المعارف المحمديه«ترجمه كتاب  -1

  خورشيدي ترجمه و چاپ شده است. 1325كتاب قبل از سال 
ي  خالصي كـه تقريبـا شـبيه يـك رسـاله      »إحياء الشريعه«ترجمه سه جلد كتاب  -2

بـه   37و ،36 ،1330در سالهاي » آئين جاويدان«المسائل بوده و با عنوان  توضيح
 چاپ رسيده است.

ايـن   »اإلسالم سبيل السعاده والسـالم «ترجمه كتاب » آيين دين يا احكام اسالم« -3
خورشـيدي ترجمـه و چـاپ     1335نيز از آثار عالمه خالصي است كه در سـال  

 شده است.

خورشـيدي كـه قـبال بـه      1339در سـال  » ارمغان آسـمان «تأليف كتاب مشهور  -4
 صورت سلسله مقاالتي در روزنامه ي وظيفه چاپ و منتشر شد.

كـه ترجمـه كتـاب     1339در اثبات وجود نمـاز جمعـه در سـال    » ارمغان الهي« -5
 عالمه خالصي است.» الجمعه«

 شمسي. 1340ي عظيم اسالمي در سال  رساله ي حج يا كنگره -6

كه دستنويس آن با خط خودش بـاقي  » نظر اسالم مالكيت در ايران از«رساله ي  -7
 مانده و هنوز چاپ نشده است.

 .سو  ؛قيام مقدس حسين -8

 1343درسـال » حكومـت در اسـالم  «تأليف جلد اول كتـاب ارزنـده و معـروف     -9
مبحث اهميت و كيفيت تشكيل حكومت از نظر اسالم را  68خورشيدي كه طي 
ي سابقه و بي بديل بود و شـايد  و تا آن زمان در نوع خود ب ،بررسي كرده است

 بتوان ادعا نمود كه تاكنون نيز نظير آن در ايران تأليف نشده است.
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فرمود آيت اهللا منتظري اين كتاب را قبل از انقالب در  از استاد شنيده شده كه مي
  داده است. نجف آباد اصفهان درس مي

در شـب دوشـنبه   «انگيزه ي تأليف اين كتاب را استاد چنين بيان داشـته اسـت:   
 1343قمري برابر با هيجدهم خرداد ماه  1384بيست و هفتم محرم الحرام سال 

خورشيدي در خواب ديدم كه با چند نفر در صـحراي كـربال هسـتيم و چنـين     
از دنيـا رفتـه و    ؛نمود كه وجود سيد شهيدان و سـرور آزادگـان حسـين    مي

و  ،د ايشان را غسل دهـم ي شريف ايشان در زمين به جاي مانده و من باي جنازه
من خود را آمـاده كـردم و لنگـي     ،ظاهرا كساني هم با من همكاري خواهند كرد

و تعبيـر ايـن خـواب را     ،پيچيدم و خواستم وضو بگيرم كه از خواب بيدار شدم
ي حقيقي و  چنين نمودم كه من با نوشتن اين رساله ي شريف و آثار ديگر چهره

گردهاي اوهام و خرافات خـواهم شسـت و پيكـر    نوراني دين مبين اسالم را از 
لذا بـه شـكرانه    ،مقدس اسالم را آنگونه كه هست براي مردم نمايان خواهم كرد

  اين نعمت به قيام تهجد اقدام كردم. والحمد هللا.
پس از آن با استفاده از يادداشتهايي كه در اين موضوع تهيه كرده بودم بالفاصله 

خورشيدي در قريه ي ديزيجـان   1343دادماه صبح همان روز يعني هجدهم خر
قم هنگامي كه تعطيالت تابسـتان را مـي گذرانـدم بـه كـار تـأليف ايـن رسـاله         

  ».پرداختم
  شمسي. 1344آيا اينان مسلمانند؟ در سال  -10

ي عالمه خالصي در بيمارستان است كـه   ي وصيت نامه ترجمه ،اين كتاب كم حجم
هل هـم  «ود امال فرمود و بعدا تحت عنوان هجري قمري به منشي خ 1377در سال 
ايـران  «بـه نـام    ،ي كوتاهي است ي آن رساله نيز به ضميمه ،به چاپ رسيد» مسلمون

اثـر  » شر و فتنه الجهـل فـي ايـران   «ي قسمتهايي از كتاب  كه ترجمه» در آتش ناداني
 باشد. عالمه خالصي مي
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سالهاي پنجاه تا پنجاه و كه در » راه نجات از شر غالت«ي پنج قسمتي مجموعه -11
بحـث در   ،امامـت  ،شود: علم غيـب  چهار نوشته شد و مباحث ذيل را شامل مي

بحث در غلو و  ،واليت و حقيقت آن(كه تا كنون چاپ نشده) بحث در شفاعت
و بحـث در حقيقـت زيـارت و     ،ي شفاعت به چاپ رسـيد  غاليان كه به ضميمه

  ه منتشر شد.كه به نام زيارت و زيارتنام ،تعمير مقابر
شمسي با همكاري مرحوم مهنـدس مهـدي    1351كه احتماال در سال » زكات«كتاب  - 12

بازرگان در شركت سهامي انتشار به چاپ رسيد و تا مدتي از انتشار آن جلوگيري بـه  
 عمل آمد.

يا كمـي پـس از آن نگـارش    » زكات«كه تقريبا همگام با كتاب » خمس«كتاب  -13
ت روحانيت شيعه نسـبت بـه موضـوع خمـس كتـاب      يافت اما به علت حساسي

و تعدادي از همفكران استاد در اصفهان آن را تايـپ   ،تحويل چاپ خانه نگرديد
نموده و با هزينه خودشان تكثير و منتشر كردند. البته ردهايي نيز بر اين كتاب به 

و رضا اسـتادي و غيـره    ،وسيله اشخاصي همچون آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي
ه كه آن مرحوم پاسخ كليه آن ردود را نوشته و تعدادي را ضميمه ي كتاب نوشت

 خمس نموده است.

كه اين كتاب هم به سـبب حساسـيت شـديد روحانيـت     » شاهراه اتحاد«كتاب  -14
شيعه نسبت به موضوع كتاب به صورت تايپ شده تكثير و مخفيانه منتشر شـد.  

ان اين امر را به عهده داشتند. اين اما نه توسط استاد بلكه توسط دوستاني در تهر
ي  ي سـقيفه  واقعـه  صكتاب حاوي بررسي حوادث پس از رحلت رسول خدا 

و بحث جنجال بر انگيز امامـت   صبني ساعده و موضوع خالفت پيامبر اسالم 
 بود.

چند سال قبـل از پيـروزي انقـالب    » ذبيح اهللا محالتي«شخصي روحاني به نام  -15
و مطالـب خـالف   » ضرب شمشير بر منكر غدير«ان جزوه اي نوشت تحت عنو

  حقيقت در آن خبر درج كرد.



    

  راه نجات از شر غالت ي سلسله      16 
 

 

پاسخ يـك دهـاتي بـه    «اي در جواب آن نگاشت به نام  استاد قلمداران نيز رساله
  »!آيت اهللا محالتي

خورشيدي انتشار يافت و بـه   1358كه در سال » حكومت در اسالم«جلد دوم  -16
  رداخت.بررسي وظايف حكومت و حاكم اسالمي پ

 .صسنت رسول از عترت رسول  -17

  اين بود معرفي كوتاهي از آثار استاد حيدر علي قلمداران.
  

اما قابل ذكر است كه استاد عالوه بر تأليف و تصنيف و ترجمـه و نوشـتن مقـاالت    
سخنراني ها و جلسات تحقيقي بسياري نيز در شهرهاي تهران (مسجد گذر و زير  ،ديني

همچنـين   ،آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي) و تبريز و اصفهان داشتند دفتر در زمان امامت
طي يكي از سفرهايشان به كربال در روز عاشورا سـخنراني مهمـي در صـحن قبـر امـام      

  آمده است.» زيارت و زيارتنامه«ايراد فرمود كه متن آن در كتاب  سحسين 
ا تحمـل مشـقات و   ي كم نظير ايران زمين پس از سـاله  اين دانشمند محقق و چهره

مجاهدت در راه نشر احكام و حقايق دين مبين اسالم و تحمل هشـت   ،رنجهاي زندگي
بعـد   15/02/68سال بيماري طاقت فرسا كه توأم با صبري ايوب وار بود در روز جمعه 

قمري در سن هفتاد و شش سالگي دار فـاني را   1409رمضان المبارك  29از سحر روز 
و عصر همان روز با حضور عـده اي از   ،معبود يگانه اش شتافتوداع گفت. و به ديدار 

همفكرانش و طي مراسمي ساده و عاري از هرگونه بدعت و تشريفات خرافي زائد پس 
  از اقامه ي نماز به خاك سپرده شد.

  خداوند متعال از ايشان و ساير دعوتگران و مصلحان راضي و خشنود گردد.
كنم كه ما معتقديم ديـن اهللا و شـريعت پـاك وبـي     در پايان اين نكته را بايد عرض 

و ازميان توده ي مردم كه عشق ومحبت  ،باالخره غالب خواهد شد صآاليش مصطفي
دين در اعماق وجودشان ريشه دارد حتمـا كسـاني بلنـد خواهنـد شـد و گـرد و غبـار        

ل ايمـان  ي نازنين اسالم عزيز را خواهند زدود و آئينه حق را با آب زال خرافات از چهره
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و يقين و اخالص و تقوا و مجاهدت صيقل خواهند بخشيد اگـر چـه هماننـد آيـت اهللا     
برقعي بر سر نماز گلوله برسرش شـليك كننـد يـا هماننـد اسـتاد قلمـداران در آغـوش        

ي ديگر از فداكاري ها  فرزندانش بر گلويش گلوله شليك كنند يا صدها و هزارها نمونه
زرين تاريخ به ثبت رسيده است اما مطمئنا كسـي كـه   و مجاهدت هايي كه در صفحات 

ترسد بلكه عاشقانه به آغـوش   طعم شيرين حقيقت را بچشد از تير و گلوله و مردن نمي
رود اما حاضر نيست تن به ذلـت دهـد يـا دسـت از حـق       مرگ و شهادت پر افتخار مي

  پرستي بردارد.
شيفتگان حق و حقيقت  پس مژده باد به همه حق جويان و حق پرستان و عاشقان و

و پيروان راستين اسالم خالص و دين بـي آاليـش و شـريعت شـامل و كامـل محمـدي       
  صلوات اهللا وسالمه عليهم.

خدايا تو را سپاس كه ما را با نعمت اسالم خـالص و پـاك از شـرك و خرافـات و     
بدعتها سر افراز كردي و افتخار بخشيدي پس برروح پاك همه رهروان راه حـق بـويژه   

  صاحب اين كتاب استاد حيدر علي قلمداران هزاران رحمت فرست.   آمين.
  
  ناشر

خورشيدي 84تيرماه 
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  بحث در اختصاص علم غيب به خدا
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  عالم به غيب بودنِ امامان از نظر قرآن و أئمه

گويند امام عالم به ما كان وما يكون عالم امكان  اينك بايد ديد ادعايي اين مدعيان كه مي
  ن تا چه حد صحيح و راست يا غلط و كذاب است؟است از نظر قرآن و خود اماما

è% Hω ãΑθ≅﴿فرمايد:  بدينگونه أمر مي صيغمبر آخر الزّمان پخداي جهان به  è% r& óΟä3s9 

“Ï‰Ζ Ïã ß É!#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn= ôã r& |=ø‹ tóø9$# Iωuρ ãΑθ è%r& öΝä3s9 ’ ÎoΤÎ) î7n= tΒ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈? r& āωÎ) $ tΒ #yrθ ãƒ ¥’n< Î) 4 ö≅è% ö≅yδ 

“Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9$#uρ 4 Ÿξ sùr& tβρã� ©3x�tG s? ∩∈⊃∪ ﴾ /بگو من به شما  ]50[األنعام (داي محم)
گويم كه من  دانم و نمي گويم كه خزائن خدا در نزد من است و نيز من غيب نمي نمي

ند چرا ا كنم آيا كور و بينا مساوي شود متابعت نمي ام، من جز آنچه به من وحي مي فرشته
  انديشيد؟  نمي

مرحوم شيخ طوسي بزرگترين دانشمند و مفسر شيعي در تفسير اين آية شريفه آنچه 
را  صيغمبر خود محمد پگويم خداي تعالي  من مي«اش اين است:  نويسد ترجمه مي

گويم كه خزائن خدا در نزد من است تا بدان  أمر فرمود كه به بندگان او بگويد: من نمي
دانم تا شما را  گردانم و علم غيب هم كه مخصوص خداست من آن را نميشما را غني 

س از مرگ و پبه مصالح دنيايتان آشنا كنم، من همين اندازه كه خدا از أمر زنده شدن 
دانم، و نيز من مدعي نيستم كه من  است مي أمر بهشت و جهنّم و غير ذلك مرا ياد داده

شناسيد من بدانچه  حسب و نسبِ مرا خوب مي فرشته ام زيرا من انساني هستم كه شما
يك فرشته قدرت دارد قادر نيستم! و نيز من جز آنچه را كه خدا به من و حي فرموده 

كنم و نيز براي مردم بيان كن كه فرشته از جانب خداوند است، و وحي بيان  يروي نميپ
  .1»خاصي است كه به افصاح اشاره و داللت نيست

يغمبرش را بدين پخدا «نويسد:  ي ـ رحمه اهللا عليه ـ ميس مرحوم شيخ طوسپس
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جهت مأمور گفتن اين مطلب كرد تا دربارة او همان ادعايي را كه مسيحيان دربارة عيسي 
س او را أمر پايين بياورند، سپكردند ادعا نكنند، و نيز او را از منزلتي كه استحقاق ندارد 

هر دو يكسان اند؟ يعني آيا آن كسي كه عارف به كرد كه به مردم بگويد: آيا بينا و كور 
س در پخدا و عالم به دين اوست با جاهل به خدا و دينش يكسان هستند؟ هرگز؟! 

حقيقت كور را مثَل براي جاهل و بينا را مَثلي براي عارف به خدا و دينش قرار داد. 
م يعني من فرشته نيستم گويم كه فرشته ا همانا مراد از اينكه من نمي«دهد:  شيخ ادامه مي

كه از أمر إلهي و غيب او، عمل بندگان خدا را بتوانم مشاهده كنم چنانكه مالئكة مقرّبين 
  ايان فرمايش شيخ طوسي).پ( »كه مخصوص ملكوت آسمانها و زمين اند، بوده باشم

دهد كه به  يغمبرش به او دستور ميپروردگار سبحان دربارة پاين آية قرآن است كه 
داند و فرشته هم نيست  يغمرش علم غيب نميپاين مطلب واجب را بيان كند كه مردم 

  يعني قدرت يك فرشته را ندارد!
و اين هم مهمترين تفسيري است كه بزرگترين عالم شيعي در بهترين كتاب خود 

  كنيم. است و ما چيزي بدان اضافه نمي آورده
گترين عالم شيعه را با حاال خود شما مضمون اين آية شريفه و اين تفسير بزر

گويد همان علمي را كه خدا دارد و  كفرّيات اين آيت اهللا العظماي قرن بيستم! كه مي
≈=ÉΟÎ ﴿فرمايد:  مي tã É=ø‹ tóø9$# ( Ÿω Ü>â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Iωuρ ã� tóô¹ r& 

ÏΒ š�Ï9≡ sŒ Iωuρ ç� t9ò2r& ﴾ /خدايي كه داناي غيب است، در آسمانها و در زمين به  ]3[سبأ
ماند همان علم  نهان و دور نميپاي و حتّي كوچكتر از آن و يا بزرگتر، از او  قدر ذره

  باشد!! مقايسه كنيد تا ببينيد گفته هاي او شرك هست يا نيست. براي أئمه و اولياء نيز مي
è% Hω à7≅ ﴿فرمايد:  خداي متعال به رسول خود امر مي Î= øΒr&  Å¤ø�uΖÏ9 $ Yèø�tΡ Ÿωuρ #…� ŸÑ āωÎ) $ tΒ 

u!$ x© ª!$# 4 öθ s9uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& |= ø‹tó ø9$# ßN÷� sYò6 tGó™ ]ω zÏΒ Î�ö� y‚ø9$# $tΒuρ z Í_¡¡tΒ âþθ�¡9$# 4 ÷βÎ) O$ tΡ r& āωÎ) Ö�ƒ É‹tΡ ×��Ï±o0 uρ 

5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇∇∇∪ ﴾ /به مردم  ]188[األعراف (داي محم) بگو من براي خود مالك هيچ
است (يعني من براي خودم هيچ  گونه نفع و ضرري نيستم مگر آنچه را كه خدا خواسته
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توانم جلب كنم و هيچ گونه ضرري را از خود دفع ننمايم مگر تا آن حد  گونه نفعي نمي
است يعني همان اختياري را كه خدا به هر كس در جلب نفع و ضرر  كه خدا خواسته

س من حتّي براي خود، بيش از اين مالك نفع و ضرر پاست و در آن مسؤول است.  داده
نيستم تا چه رسد به اينكه بتوانم براي شما جلب نفع و دفع ضرر نمايم) و اگر من غيب 

كردم و هيچ بدي به  ها را به جانب خود جلب مي دانستم هر آينه بسياري از خوبي مي
اشتن علم غيب اين است كه داناي آن از بشر، رسيد (يعني خاصيت قهري د من نمي

براي خود جلب نفع و دفع ضرر نمايد و معقول نيست كه كسي از خوبي هايي كه از 
نهان است علم داشته باشد و از آن استفاده نكند و از ضرري با خبر باشد و از آن پخلق 

ة نيكوكاران احتراز نكند) من كسي نيستم جز ترسانندة معصيت كاران و بشارت دهند
  [نه مشرك و غالي]. »براي گروهي كه ايمان بياورند

گويم:  من مي«شيخ طوسي ـ رحمه اهللا عليه ـ اين آيه را چنين تفسير كرده است: 
يغمبرش را مأمور كرد كه به مكّلفين بگويد كه من براي خود مالك هيچ نفع و پخدا 

س مشيت پاست،  الك كردهضرري نيستم مگر آنچه را كه خدا خواسته و مرا بدان م
خداي تعالي در اين آيه بر تملّك نفع و ضرر واقع است نه بر خود نفع و ضرر، براي 

شد و در آن صورت مالك أمراض  شد، مالك مي اينكه اگر مشيت بر نفع و ضرر واقع مي
  گرديد. دهد، مي و أسقام و ساير آنچه را كه خدا آن را انجام مي

ن همان قدر مالكم كه خداوند مرا از اموال و اشباه آن از معني آيه اين است كه م
است  اند و بديشان قدرت تصرّف در آن را داده همان چيزهايي كه مردم ديگر هم مالك

باشم و در ضرر نيز همان قدر  خواهند تصرّف كنند من نيز همان قدر دارا مي كه آنچه مي
ود انجام دهند يا به ديگران زيان كه خداوند به مردم ديگر اختيار داده كه با نفس خ

  رسانند من نيز همان قدر اختيار دارم.
=öθs9uρ àMΖä. ãΝn﴿و در تفسير آية  ôãr& |=ø‹ tó ø9$# ﴾ /دانستم و اگر غيب مي« ]188[األعراف« ،

دانستم كه چه  فرمايد: معناي آيه اين است كه اگر من علم غيب داشتم هر آينه مي مي
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آورد،  آورد و چه چيز زيان، لذا هرچه را كه سود مي سود مي چيز از تجارتها در آينده
ورزيدم و بدين وسيله اموال و خيرات در  خريدم و از آنچه زيان دارد، اجتناب مي مي

شد و آن را در زمان فراواني و ارزاني براي زمان سختي و قحطي آماده  نزد من زياد مي
  رسيد. يعني فقر نميكردم، و در اين صورت به من هيچ بدي و سختي  مي

دانستم در  است يعني اگر من غيب مي آنگاه شيخ ـ عليه الرحمه ـ فرموده: بلخي گفته
داند. و اينكه  آن صورت قديم بودم و قديم را بدي نرسد زيرا جز خدا أحدي غيب نمي

$O﴿فرمايد:  يغمبر ميپخداي تعالي از زبان  tΡr& āωÎ) Ö�ƒ É‹tΡ ×��Ï±o0 uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ﴾  يعني من براي
اي از عقاب و معاصي و بشارت دهندة به بهشت كه بر آن تحريض  مؤمنين جز ترساننده

ايان فرمايش شيخ طوسي عليه الرحمه و پ. (1كنم، نيستم بدون اينكه عالم الغيب باشم مي
  الغفران).

رسد به  يغمبر ـ تا چهپس به تلويح بلكه تصريح اين آية شريفه، آن كس كه دربارة پ
  ديگران ـ ادعاي علم غيب نمايد، مؤمن نيست!

كند، حاال چه مرضي  تمامي آيات إلهي اين حقيقت را تصديق و تأييد و تأكيد مي
است كه در حالي كه خداي جهان در آيات  اين آيت اهللا العظمي (!) و نظائرش را گرفته

زنند كه نه  ن همه فرياد مييغمبر آخر الزّمان و تاريخ حيات اماماپقرآن و سيرة گرامي 
يغمبر و نه هيچ كس جز خداي متعال از غيب اطّالعي ندارد و به تصريح قرآن، هر پ

يغمبر و چه پايين تر از او قهريترين پكس كه از علم غيب اطّالع داشته باشد چه 
س هيچ كس تا پخاصيت آن علم اين است كه براي خود جلب نفع و دفع ضرر نمايد، 

يغمبر پاست، زيرا در جلب نفع و دفع ضرر،  ين علم اطّالع و آگاهي نيافتهكنون از ا
گويند امامان همان  اند. مع هذا اين شوربختانِ گمراه، مي وأئمه از مردم ديگر جلوتر نبوده

ÉΟ﴿ »علمي را دارند كه خدا دارد! Î=≈tã É=ø‹ tóø9$# ( Ÿω Ü>â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû 
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ÇÚö‘ F{$# ﴾ /3[سبأ[ .  

خدا هدايت فرمايد تكذيب كنندگان آيات خدا و منحرفين از صريحِ ما أنزل اهللا و 
  را. هان مردم از شريعت حّقة إلهيگمراه كنندگ

Iωuρ ãΑθ﴿فرمايد:  مي †حضرت معبود در سورة هود از زبان حضرت نوح  è% r& öΝä3s9 

“Ï‰ΨÏã ß É!#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn= ÷ær& |=ø‹ tóø9$# Iωuρ ãΑθ è% r& ’ ÎoΤÎ) Ò�n= tΒ I...﴾ /چون تفسير جمالت ]31[هود .
كنيم و  اين آية شريفه قبالً در تفسير آية پنجاه سورة أنعام گذشت، لذا ديگر تكرار نمي

آية شريفه را فقط به منظور تأييد و تأكيد اين مطلب آورديم كه دانسته شود شعار تمام 
=Iωuρ ãΝn ﴿است كه  انبياي إلهي اين بوده ÷æ r& |=ø‹ tóø9$# ﴾ «دانم. غيب نمي  

›uρ Ü=ø!¬﴿فرمايد:  و نيز در همين سوره مي xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ Ïµ ø‹ s9Î) uρ ßìy_ö� ãƒ ã�øΒF{$# … ã&—# ä. 

çνô‰ç6 ôã$$ sù ö≅ā2uθs? uρ Ïµø‹ n= tã 4 $ tΒuρ y7•/ u‘ @≅Ï�≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊄⊂∪  ﴾ /نستن غيب و دا ]123[هود
آسمانها و زمين فقط مخصوص ذات أقدس إلهي است و سرانجام أمور به سوي اوست 
پس تنها او را عبادت كن و بر او توكّل نما و بدان كه پروردگار تو از آنچه كه شما 

  كنيد غافل نيست. مي

è% āω ÞΟ≅﴿فرمايد:  همچنين مي n= ÷ètƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹ tó ø9$# āωÎ) ª!$# ﴾ /65[النمل[ 
داند جز خدا. يعني ساكنان  (اي محمد) بگو هيچ كس در آسمانها و زمين غيب نمي

دانند، حاال بايد ديد با اين صراحت آيات چه  آسمانها و زمين هركه باشند علم غيب نمي
 دانند، آن هم گويد أئمه و أولياء غيب مي چيز باعث است كه اين آيت اهللا العظمي! مي

Ÿω Ü>â“÷ètƒ çµ﴿داند كه  همان غيبي كه خدا مي ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ 
  .]3[سبأ/

(!) اين است كه  آيا اينان از ساكنان زمين و آسمان نيستند؟! الزمة مدعاي آيت اهللا
اهللا، آخر خدا را آنان ساكنين زمين و آسمان نبوده بلكه خداي جهان بوده باشند! نعوذ ب

  شرمي و آزرمي!
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آيا بسياري در اين باب بود كه ما از خوف تطويل به قليلي از آن اكتفاء كرديم كه 
  براي أهل انصاف كافي است.



  

 

  داند! پيغمبر جز وحي نمي

دانست جز آنچه  اينك آياتي كه صريحاً داللت دارد كه پيغمبر خدا چيزي از غيب نمي
شد آن را قوالً و عمالً به جامي  شد، و آنچه به او وحي مي گاه گاه به وي وحي مي

شنيدند و چيزي  آورد و آنچه مأمور به ابالغ آن بود عموم حاضرين آن را ديده يا مي مي
  از كس پوشيده و پنهان نبود:

$ %ö≅è﴿فرمايد:  خداي متعال مي tΒ àMΖä. %Yæ ô‰Î/ zÏiΒ È≅ß™ ”�9$# !$ tΒuρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅yèø�ãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( 
÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& āωÎ) $tΒ #yrθ ãƒ ¥’ n<Î) !$ tΒuρ O$ tΡ r& āωÎ) Ö�ƒÉ‹tΡ ×Î7•Β ∩∪ ﴾ /بگو من  ]9[األحقاف (داي محم)

دانم با من و با شما چه  پيغمبري نو در آمد [متفاوت از ساير پيامبران] نيستم و نمي
كنم و من  پيروي نمي شود علمي انجام خواهد شد؟ من چيزي جز آنچه به من وحي مي

  اي آشكارا نيستم. جز ترساننده

$ %ö≅è﴿فرمايد:  و نيز مي yϑ‾Ρ Î) # yrθ ãƒ �†n< Î) !$ yϑ ‾Ρ r& öΝà6ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡ uρ ( ö≅yγsù ΟçFΡr& šχθ ßϑ Î=ó¡•Β 

∩⊇⊃∇∪   βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ö≅à)sù öΝà6çGΡ sŒ#u 4’n? tã &!#uθ y™ ( ÷βÎ) uρ ü”Í‘ ÷Šr& ë=ƒÌ� s% r& Θr& Ó‰‹ Ïèt/ $ ¨Β šχρß‰tãθè? ∩⊇⊃∪   

… çµ‾Ρ Î) ãΝn= ÷ètƒ t� ôγyfø9$# š∅ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ãΝn= ÷ètƒ uρ $ tΒ šχθßϑ çFò6s? ∩⊇⊇⊃∪   ÷βÎ) uρ ”Í‘÷Šr& … ã&©# yè s9 ×π uΖ ÷GÏù ö/ä3©9 ìì≈ tF tΒuρ 

4’ n<Î) &Ïm ∩⊇⊇⊇∪ ﴾ /بگو جز اين نيست كه به وحي مي ]111-108[األنبياء (داي محم)  شود
است پس آيا شما مسلمان هستيد؟ پس اگر روي گردانيدند آنگاه  گانهكه خداي شما ي

دانم آنچه وعده  بگو من به تمام شما يكسان اعالم كرده، آگاهتان نمودم. هرچند كه نمي
ايد، زود يا دير انجام خواهد شد؟ تنها خداست كه گفتار آشكار شما را و آنچه  داده شده

اي باشد  دانم بسا باشد كه اين آزمايش و يا بهره نمي داند. و من كنيد، مي را كه كتمان مي
  تا مدتي.

اگر از آنچه تو ايشان را «كند:  عالم بزرگوار شيخ طوسي اين آيات را چنين تفسير مي
كني اعراض كنند به ايشان بگو: من به شما انذار و اعالم  از توحيد خالص دعوت مي
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نان نيست كه مطلبي را به كسي اظهار كردم كه در علم به آن همگان يكسان باشند و چ
كنم و آن را از ديگري كتمان نمايم. و اين خود دليل بزرگي است بر بطالن قول 

گويند قرآن داراي بطوني است كه گروه مخصوص  اصحاب زبر و بينات و آناني كه مي
� �در علم به آن اختصاص دارند، و اينكه فرموده: �	 �� �� � �م ايشان در يعني علم تو و عل �!

(βÎ÷﴿فرمايد:  اين باره مساوي است؛ و اينكه مي uρ ü”Í‘ ÷Šr& ë=ƒÌ� s% r& Θr& Ó‰‹ Ïèt/ $̈Β šχρß‰tãθè? ﴾ 
است آيا  دانم آنچه را كه خدا از عقاب به شما وعده داده معنايش اين است كه من نمي

… &βÎ)uρ ”Í‘÷Šr÷﴿فرمايد:  آمدنش نزديك است يا دور؟ و اينكه مي ã&©# yè s9 ×π uΖ÷G Ïù ö/ä3©9 ìì≈ tFtΒuρ 4’ n<Î) 

&Ïm ﴾ ت در عبادت شما شود  يعني من نميدانم شايد تأخير در عذاب شما موجب شد
اداش بر حسب عمل خالص پس پنهان است آشكار گردد پآنچه در شما از خير وشرّ 

  .1داده شود
فرموده  در اينجا شيخ ـ عليه الرحمه ـ بر نكتة مهمي از بطالن دعاوي غاليان اشاره

كه در قرآن آنچه هست، دانستن آن براي تمام عالميان يكسان است و آن چنان نيست 
كه فهم آن خاص گروهي مخصوص باشد، و از اين راه بتوان براي شكار كردن عوام 

  استفاده نمود!!
اند كه قرآن داراي بطوني  بينيد كه اينان مدعي شما اگر باگفتار غاليان آشنا باشيد مي

ا هفتاد بطن! و علم آن مخصوص به امامان است و هيچ كس از جهانيان را در آن است ت
  اي نيست!! بهره

بافيم و در مقابل اشكال و  يعني در واقع ما هرچه دلمان خواست از قول امامان مي
گوييم اين يكي از آن هفتاد بطن است كه امام گفته است! و شما  نپذيرفتن مؤمنين مي

  س ناچاريد قبول كنيد.پبفهميد توانيد خودتان  نمي
است كه ابن عباس  كتاب خود آورده 311چنانكه همين آيت اهللا العظمي در صفحة 

                                           
  .297، ص2التبيان، ج -1
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گفت كه ناگاه صداي  گفت: فرزند أبي طالب از ابتداي شب برايم تفسير باء بِسمِ اهللا مي
#	" «مؤذّن صبح را شنيدم. امام فرمود: $ %�� &'(�) *+, �� !.��! /$	 �� #�01 /2

خواستم هفتاد شتروا از تفسير فاتحه الكتاب بار  اي ابن عباس اگر مي »8�67 	�45�3
  كردم!!. مي

چيزي از آن به غير ÷ معلوم نيست اين مطالب چه بوده كه نه خود أمير المؤمنين 
است؟؟ مثل اينكه ابن عباس  است و نه ابن عباس چيزي به جاي مانده ابن عباس فرموده

است و غاليان آن  ي ديده و همه را فراموش كرده است!! (يا اصالً چنين چيزي نبودهخواب
  اند!). را بافته

گويد: آيا براي كه ميسر  كشد و مي هاي مستانه مي آيت اهللا العظمي در اين باره عربده
است كه تنها يك كتاب حجيم و نسبتاً ضخيم در تفسير فاتحة الكتاب بنويسد يا ال أقلّ 

اعت بتواند دربارة بسم اهللا سخنِ صحيح و مناسب بگويد؟؟ (والبد هر كس چنين دو س
كند به عقيدة ايشان مدبر كون و مكان و متصرّف در عالم امكان است!!). آنگاه از قول 

  گويد كه متأسفانه دليلي همراه آن نيست. امام چيزهايي مي
ان، حقيقتي ثابت است! تمام ندارد كه هر ادعايي از طرف غاليپ جناب آيت اهللا، مي

بود كه ال أقلّ نمونة كوچكي از آن  ها در صورتي صحيح مي ها و رجز خواني اين عربده
است (اگر گفته باشد!؟) در دسترس بود و شما آن را  ها كه ابن عباس گفته همه تفسير

يچ كرديد و گرنه چيزي كه فقط ادعايش مانده و از خود مدعي خبري نيست، ه ارائه مي
  كند! عاقلي آن را باور نمي
ا دروغ است كه غاليان و دشمنان دين به أمير المؤمنين و أئمة پاين ادعاها سرتا

اند، چنانكه شيخ طوسي هم فرموده قول  طاهرين ـ سالم اهللا عليهم أجمعين ـ بسته
گويند قرآن داراي بواطني است كه گروهي بدان اختصاص دارند، باطل  كساني كه مي

  است.
اند،  از جمله تفاسيري كه دوستانِ نادان يا دشمنانِ أئمه و قرآن، به امامان نسبت داده
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اند كه اي  نسبت داده ÷تفسيري است كه آن را به امام مظلوم حضرت حسن عسكري 
  كاش هرگز چنين تفسيري در ميان شيعيان بلكه مسلمانان نبود!.

(از  »	�2>�9 ;�:9«آن را در كتاب  ر از كذب، و جعل بودنپاعتباري اين تفسير  ما بي
. و 1و منتشر شد، آشكار كرديم پ) كه دوازده سال قبل چا190تا صفحة  188صفحة 

<�=�«رارزش و بي مانند پخوشبختانه بعداً كتاب  تأليف عالّمة محقّق جناب  »	(<��� 	��?
و  پدو سال قبل چا - ادام اهللا ظله الوارف- »محمد تقي شوشتري«آقاي حاج شيخ 

  منتشر گرديد و صحت نظر مارا به بهترين صورت واضح و آشكار نمود.
اي از علماي شيعه را نيز به  ارهپدر اين تفسير كه مخلوطي از حقّ و باطل است و 

اند،  نداشتهپاشتباه انداخته و نسبت آن را به امام مظلوم عسكري ـ عليه السالم ـ صحيح 
  شته باشد از آن بيزار است!مطالبي هست كه هر كس أدني شعوري دا

تا صفحة  152(از صفحة  »األخبار الدخيله«عالّمة شوشتري ـ دام بقاءه ـ در كتاب 
نويسد:  رداخته، سرانجام ميپ) به انتقاد از اين تفسير و جعل و كذب مندرجات آن 228

س اصل اسالم صحيح نيست! پاگر اين اخباري كه در اين تفسير است صحيح باشد «
  2ضمن جمع بين ضدين و آن محال است!زيرا مت

شود كه دشمنان دين و دوستان  با مطالعة كتاب گرانقدر آقاي شوشتري معلوم مي
نادان بدتر از دشمن، از همان صدر أول يعني در زماني كه خود أئمة بزرگوار حيات 

را نه  اند و چگونه آن مظلومان گهربيان داشتند چقدر كذب و افتراء بر آن عزيزان بسته
اند! تا حدي كه آن بزرگواران  با سيف وسنان بلكه يا قلم و زبان به قتل فجيع در آورده

اند! تا  رستانِ خدانشناس معرّفي كردهپرا ـ العياذ باهللا ـ به صورت دشمنان حقيقت و خود
  چه رسد به اين زمان!!

                                           
 هـ.ش. منتشر گوديد. اينجانب نيز مطالب مذكور را در تحرير دوم كتابي كه1339كتاب مذكور در سال  -1

  در نقد ((مفاتيح الجنان)) تأليف كرده ام (فصل مربوط به ماه شعبان) آورده ام (برقعي).

  .228األخبار الدخيله، ص -2
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يان مردم تبليغ كرده اند كه همان دروغها و افتراها و غلوها را در م بدتر از آنها كساني
دهند كه هيچ  دهند، و صورت نوراني دين را آن چنان مشوه و مكروه جلوه مي رواج مي

عاقلي راغب و مايل نيست كه نظري به آن اندازد تا چه رسد كه آن را وسيلة سعادت 
  آخرت خويش سازد.

يانت از بينيم در دنياي علم و دانش يك مشت مدعيان علم و د چنانكه متأسفانه مي
تفالة بافته هاي فالسفة يونان وريزه خوار كشكول گدايان و قلندران هند و ايران! همان 

كنند و اگر روزي بنده خدايي براي رد اين  چرندها را با قالبهاي ديگر به مردم عرضه مي
و أمثال آن منتشر  �!��C D$�يا بي اعتباري و جعل  »�� B	A �@�*«أوهام كتابي به نام 

شود و با تمام نيرو و  يد، در آن روز است كه قيامت اين دلسوختگان دين، قائم مينما
ر از فحش و دشنام، و عوام الناس را به پو درافتاده و معابد و منابر را پقدرت به تكا

  غوغا و ازدحام عليه آن برمي انگيزند!!!
كس از علم يغمبر و نه هيچ پباري، سخن در اين بود كه به تصريح آيات قرآن، نه 

يغمبر ابالغ شود. قرآن كريم در اين پغيب خبر ندارد مگر آنچه را كه به وسيلة وحي بر 
ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθ×﴿فرمايد:  موضوع مي ym š∅ÏiΒ É>#t�ôã F{$# tβθ à)Ï�≈ oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# ( (#ρßŠt� tΒ ’n? tã 

É−$ x�ÏiΖ9$# Ÿω ö/àS ßϑn=÷è s? ( ßøt wΥ öΝßγßϑn= ÷ètΡ 4 Νåκ æ5 Éj‹yèãΖ y™ È ÷ s?§� ¨Β §ΝèO šχρ–Št� ãƒ 4’ n<Î) A>#x‹tã 8ΛÏàtã ∩⊇⊃⊇∪ ﴾ 
اند و نيز كساني  يرامون شمايند منافقپكساني از اعراب باديه نشين كه در « ]101/ه[التوب

داني (نمي شناسي) ولي ما  اند (اي محمد) تو آنها را نمي از أهل مدينه بر طبق نفاق
  شناسيم. مي دانيم و ايشان را مي

Ÿω ö/àS﴿شيخ طوسي ـ عليه الرحمه ـ در تفسير اين آيه نوشته است:  ßϑn= ÷ès?﴾  أي ال
ßøt﴿تعرفهم يا محمد  wΥ öΝßγßϑn=÷è tΡ ﴾ د تو  نمي» أي نحن نعرفهمداني ايشان را يعني اي محم

  .1شناسيم دانيم ايشان را يعني ما آنان را مي شناسي، ما مي آنها را نمي

                                           
  .854،ص1تفسير ((الّتبيان))، ج -1
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شناخته و  يرامون خود را نميپيغمبر خدا حتي منافقان پقرآن،  س به تصريحپ
Ÿω Ü>â“÷ètƒ çµ﴿است تا چه رسد به علم غيبِ  دانسته نمي ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ  ﴾  و احاطه به عالم

  امكان!!
$ ?Ÿωuρ ß#ø)s﴿فرمايد:  يغمبر آخر الزّمان ميپخداوند سبحان به   tΒ }§øŠ s9 y7s9 Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ﴾   
يروي مكن. شيخ طوسي پيغمبر) چيزي را كه بدان علم نداري پ(اي .» ]36إلسراء/[ا

يامبرش را از پآنگاه خداوند » »0J� 9K� G=! �$ �� I�� �2 ص���C EF GH «فرموده است: 
  .1يروي چيزي كه بدان علم ندارد، نهي فرموده استپ

$﴿فرمايد:  يغمبر بزرگوار ميپپروردگار از زبان  tΒ tβ%x. u’Í< ôÏΒ ¥Οù= Ïæ Z∼ yϑ ø9$$Î/ #’ n? ôãF{$# øŒÎ) 

tβθ ßϑ ÅÁtG øƒ s† ∩∉∪ ﴾ /مرا به مأل أعلي ( جايگاه فرشتگان) علمي نيست آنگاه كه « .»]69[ص
يغمبر خود را أمر فرمود كه پآنگاه خدا «فرمايد:  . شيخ طوسي مي»كردند مخاصمه مي

كردند. مقصود از مأل  ه ميگونه علمي به مأل أعلي ندارم آنگاه كه مخاصم بگويد من هيچ
اند كه دربارة آدم هنگامي كه به ايشان گفته شد كه من در روي زمين  أعلي فرشتگان
  .2»كردند دهم، محاجه و مخاصمه مي خليفه قرار مي

فرمايد كه  مي صيغمبر اكرم پبينيد كه در تمام اين آيات شريفه خداوند عالم به  مي
داند بلكه حتي منافقان اعراب و اهل  غمبر علم غيب نمييپبه مردم اعالم كند كه نه تنها 

داند خدا با او و ديگران چه  شناسد و علم به أحوال آنها ندارد، و نمي مدينه را هم نمي
دهد به زودي انجام  داند كه آنچه از طرف خدا به مردم وعده مي خواهد كرد؟ و نمي

  آزمايش است يا غير آن؟داند اين تأخير موجب  گيرد يا دير؟ همچنين نمي مي
يغمبر علم غيب پفرمايد كه  حال با اين همه تأكيد كه خداي متعال در اين آيات مي

گويند خير، أئمه و  گويد يا اين آيات عظماي إلهي كه مي داند، بايد ديد او راست مي نمي

                                           
 .204،ص2الّتبيان، ج -1

 .511، ص2التبيان، ج -2
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Ÿω Ü>â“÷è﴿أولياء همان علم را دارند كه  tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ﴾!??.  
داند و خود  يغمبر چيزي جز وحي نميپگويد كه  آيا ـ العياذ باهللا ـ خدا دروغ مي

  يغمبر هم آن را به مردم ابالغ فرموده است؛ يا اينان؟!!پ
كند و به  اينان در مقابل اين همه آيات محكمات كه علم غيب را از غير خدا نفي مي

اي  دهد كه به مردم اعالم كند كه او را از علم غيب بهره مأموريت مي يغمير خود مكرّراًپ
اي از  نيست غير از مفاد وحي، و امتياز ديگري از اين حيث با ساير بشر ندارد، به گوشه

›öããΝÎ=≈tã É=ø﴿اند و درست مصداق  يدهپيك آية شريفة قرآن چس tóø9$# Ÿξ sù ã� Îγôàãƒ 4’ n?tã ÿÏµ Î7øŠ xî 

#́‰tnr& ∩⊄∉∪ āωÎ) ÇtΒ 4 |Ó s? ö‘$# ÏΒ 5Αθ ß™§‘ …çµ ‾Ρ Î*sù à7è= ó¡o„ .ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒuρ Ïµ Ï�ù= yz #Y‰|¹ u‘ ∩⊄∠∪  zΟ n= ÷èu‹ Ïj9 

βr& ô‰s% (#θ äón= ö/ r& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ öΝÍκÍh5 u‘ xÞ%tnr&uρ $ yϑ Î/ öΝÍκ ö‰ y‰s9 4 |Âômr&uρ ¨≅ä. >ó x« #OŠy‰tã ∩⊄∇∪ ﴾ /28-26[الجن[ 
كند مگر كسي را از جنس  از غيب خود هيچ كس را آگاه نمي خدا داناي غيب است و«

كند تا معلوم باشد كه آن  سندد آنگاه او را از جلو و عقب مراقبت ميپرسوالن كه او را ب
اند و خدا بدانچه نزد ايشان است احاطه  رسوالن، رساالت پروردگار خود را ابالغ نموده

  .»است داشته و شمارة هر چيزي را احصا كرده
بينيد كه در اين آيات فقط اعالم اين معني است كه خداوند گاهي از غيب خود  مي

كند و آنگاه از وي  سند اوست آشكار ميپبه رسولي از جنس فرشته يا بشر كه مورد 
  نمايد تا زماني كه ايشان آن غيب را كه وحي إلهي است به مردم ابالغ نمايند. مراقبت مي

  رد توجه قرار گيرد:در اين آيه چند نكته بايد مو
  داناي غيب فقط خداست و آن را بر هيچ كس اظهار نخواهد كرد. -1
  دارد. سنديده باشد، ابراز ميپگاهي از غيب بر رسولي كه او را  -2
كند تا آن را به مردم  س از ابراز غيب بر رسول، از او مراقبت و نگاهباني ميپ -3

  ابالغ كند.
گويند تا زماني است  در اصطالح به آن عصمت مياين نگاهباني و مراقبت كه  -4
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  كه آن رسوالن رسالت خويش را ابالغ نمايند.
خدا بر آنچه در نزد رسوالن است از غيب و غير آن، احاطه دارد و اندازه و  -5

شمارة هر چيزي در نزد خدا معلوم است و از كم و زياد ابالغ رسالت، آگاه بوده و از 
تواند در ابالغ رسالت كم يا زياد كند زيرا شماره و  سول نميس رپكند،  آن مؤاخذه مي

  حساب آن و هر چيز در نزد خدا معين و معلوم است.
كند چه چيز  اش را بدان آگاه مي سنديدهپاينك بايد ديد آن غيبي كه خدا، رسول 

  است؟!
كنيم و غيبي كه  براي فهميدن اين مطلب باز هم به خود قرآن كريم مراجعه مي

  كنيم: اند در آن جستجو مي اي از رسوالن از آن آگاه شده و به مردم ابالغ كرده هارپ
س از داستان نذرِ زنِ عمران وتوّلد مريم و آوردن او به بيت المقدس پخداي سبحان 
≡y7Ï9﴿فرمايد:  و كفالت زكريا مي sŒ ôÏΒ Ï!$ t7 /Ρ r& É=ø‹ tóø9$# ÏµŠÏmθ çΡ y7ø‹ s9Î) ﴾ /آن از .» ]44[آل عمران

كنيم كسي كه اندك اطالّعي از تاريخ داشته و  اخبار غيب است كه به سوي تو وحي مي
أناجيل موجودة مسيحيان را مطالعه كند كه داستان مريم در اين كتب محرَّف آسمانيِ 
قبل از قرآن به چه صورتي بوده است! اقرار خواهد كرد كه اين داستان از انباء غيب 

ن در ميان بشر كسي داستان مريم را بدين كيفيت است، زيرا قبل از نزول قرآ
رستي يوسف نجار شوهر مريم پو سر ÷دانست. داستان حمل مريم و توّلد عيسي  نمي

از عيسي و ساير مطالبي كه در أناجيل أربعه هست با آنچه در قرآن است تفاوتي از 
  است. دهزمين تا آسمان دارد كه تا هنگام نزول قرآن كسي را از آن آگاهي نبو

س از داستان نوح و دعوت او از قوم خويش به پپروردگار ودود در سورة هود 
توحيد و دستور يافتن او از جانب خدا به ساختن سفينه و سوار شدن او و مؤمنين 

=š�ù﴿فرمايد:  سر نوح و غرق شدن او ميپزمانش به كشتي و مخالفت  Ï? ôÏΒ Ï!$ t7 /Ρ r& É=ø‹ tó ø9$# 

!$ pκ�ÏmθçΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ |MΖä. !$ yγßϑn= ÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7ãΒöθ s% ÏΒ È≅ö6 s% #x‹≈ yδ (...﴾ /اين از جمله «.» ]49[هود
يش از پكنيم كه تو و قوم تو ( مردم حجاز)  خبرهاي غيبي است كه به سوي تو وحي مي
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  .»دانستيد اين نمي
y7﴿فرمايد:  س از شرح داستان يوسف ميپقرآن كريم  Ï9≡ sŒ ôÏΒ Ï!$ t6/Ρ r& É=ø‹ tóø9$# Ïµ‹Ïmθ çΡ 

y7ø‹ s9Î)﴾ /كه معلوم »كنيم اين از اخبار غيب است كه به سوي تو وحي مي« ]102[يوسف ،
است كه خدا به رسولش وحي  دارد داستان يوسف بدين شرح و كيفيت از اخبار غيبيه مي

رة است و در ابتداي سو است و رسول نيز تمام و كمال آن را به مردم ابالغ كرده فرموده
يغمبر از آن اطّالعي پيوسف نيز بدين معني تصريح فرموده كه قبل از نزول اين سوره 

(βÎ﴿فرمايد:  است چنانكه مي نداشته uρ |MΨà2 ÏΒ Ï& Î# ö7s% zÏϑs9 šÎ= Ï�≈ tó ø9$# ﴾ /و «.» ]3[يوسف
  .»يش از اين تو از بي خبران بوديپهمانا 
اي از رسوالن  ارهپكه خدا،  س با اين بيان معلوم و مسلّم است كه غيبي راپ

دهد همان وحي و اخبار غيبي است كه ما آن را  اش را بدان اختصاص مي سنديدهپ
اي نيست! بلكه رسول مأمور  خوانيم و آن هم مطالب محرمانه دانيم و مي مجموع قرآن مي

ل است كه آن غيب را به مردم ابالغ نمايد و خدا نيز با ابالغ اين غيب به مردم، آن رسو
  كند كه دچار نسيان يا اشتباه نشود! را از اطراف و جوانب مراقبت و محافظت مي

آيا با اين كيفيت ديگر مجال اينگونه دغل بازيهاست كه با اينكه معني و مقصود آن 
اينگونه آشكار وروشن است، آن گونه ال طائالت و تُرَّهات به هم ببافند و با تصورات 

  ي اوهام افتند؟! باطل و خياالت خام در واد
اينها آيات كتاب آسماني مسلمانان است كه در قسمت اول ديديم علم غيب را از 

اي از آن را با كيفيتي خاص به  ارهپكند و در اين قسمت،  آفريدگان عموما نفي مي
  گويند؟ دهد، حال اين غاليانِ شوربخت در برابر قرآن چه مي يغمبران اختصاص ميپ

ردازيم به نقل احاديثي از أئمه اسالم كه قرآن مجيد مصدق پ در فصل آينده مي
  آنهاست. 

***  





  

 

  نين چاز قائلين به  -عليهم السالم -أئمة اطهار
  اي بري و بيزار بودند عقيده

يغمبران و پس از ده آيه از آيات شريفة قرآن كه حاكم و حاكي به عدم علم غيب پاينك 
كتب معتبرة شيعه كه قرآن كريم نيز مصدق آن امامان است، در اينكتاب ده حديث از 

نانكه عادت ماست در هر مطلبي به ده دليل و حجت قوي اكتفا چآوريم و  است مي
ان حقيقت واهل انصاف گمان داريم كه براي جويندگو » M �N! O=1�2=6«نماييم، كه  مي

  كافي باشد.
) 14(ص ) و أمالي شيخ مفيد 252كربالء (ص  پاچدر رجال كشّي،  -1

�PPPPPPPP Q�R� �! S/R$ E�� R �T �� ��C�K UGV�5�	 E��2 ��2�	 DKW Q/ �� �X	 QY�K ��RZ Q! S*RZ SM �[� �( Q� �#Q<S�	 Q/R$	 Q/ �!
 : �[��J �8 !? �]R� �<�	 SG�= R�1 �OĈ�K �9� S� S! R_ �� RGSF̂Q` ! �a	 ��Q8 S*R=Q Sb :E�� R �T �[��J �8 , Q R% �� SX	 Q/R$ Qd	�Qd	 �9� ��R� S� 

 �� @ : �[� �( Ĝ SH �[� �( P R* �2� �( @Q` QBRK �� Qe @ �� f� �' R �, D Q� �� �b Qe R*�� QJ �$ � �2 Qd	 ���8 QBRK �� � �! �a ���� Rg �h Qd	
Qd	 Q[� S� �� R/ �! f6 ��	 �� Q� @Q` �i Qj � �الحسن در نزد حضرت  من و يحيى بن عبد اهللا بن« �ص 2

بوديم، يحيى به آن حضرت عرض كرد: فدايت  - عليهما السالم  -موسى بن جعفر 
داني، حضرت فرمود: منزَّه است خدا،  ندارند كه تو علم غيب ميپ نين ميچشوم، مردم 

ر گند، كه در بدن و سر من مويي نماند مگذار، به خدا سوگدست خود را بر سر من ب
بلكه روايتي وييم غيب نيست گ اه فرمود: نه به خدا اينها كه ما ميگاينكه سيخ شد! آن

  . » صاست از رسول خدا 
است، از اخبار غيبيه، ما آنرا به طريق روايت نقل  ه به رسول خدا وحي شدهچيعني آن

  كنيم. مي
اي از اخبار تُرك و  ارهپ - عليه السالم  -س از آنكه حضرت امير المؤمنين پ -2

ن علم غيب به تو أخبار آينده را خبر داد يكي از اصحاب او عرض كرد: يا أمير المؤمني
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�«است؟ حضرت به آن مرد كه از طائفة كلب بود فرمود  عطا شده �� � �>�K  �]R= �M ! �IR���  �� Sj 
 QGR=QQ$  �]R� �k  �:ĈQ`�  �� Sj  fGl= ��1  R/ Q2 DQm  �GR= Q!« «فتم علم غيب نيست، گ اي برادر كلبي اينها كه مي

عني من از دانشمندي (كه رسول رفت. يگتوان از دانشمندي ياد  اينها مطالبي است كه مي
  رفته ام.گخداست) ياد 

� «اه فرمود: گآن:ĈQ`�  SGR= Q! �	 Q]R� �<  SGR= Q!  Q6 �!��̂�	 � �2�  Sn ���̂ �! Sd	  S� �C� ��R� S�  Q�Q� R� �JQ$ ﴿¨βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ 

Ïπ tã$¡¡9$# Ú Í̂i” t∴ãƒ uρ y]ø‹ tóø9$# ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’Îû ÏΘ%tnö‘ F{$# ( $ tΒuρ “ Í‘ô‰s? Ó§ø�tΡ #sŒ$ ¨Β Ü= Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒuρ 

“Í‘ ô‰s? 6§ø�tΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑs? 4P PP, �6 ��o	﴾  SG�= R�� �8  Sd	  S��C� ��R� S� � �2  Qe  Q�� �p R�)	  R/ Q2  �' �M �m  R��K E�qRCSK 
 �r�Q� �(�  R��K  ���Q �s  ti Qu ���  R��K  ��� Qu�$  tiQJ �,�  R��K  ���Q ��  R/ �2�  S9� S5��  Qe �̂Z�	 Q�  "���v �p  R��K  Qe  Qw	 Q9��Z  �%x�Q�̂Z=Q� 
 "�JQ8	 �' S2, 	 �y �z �8  SGR= Q! �	 Q]R� �< D Qy�̂	 @  S� S��= R ��  f� �p�K @Q` Sd	 ,� �2� { �� Q�  �OQ� �m  fGR=Q�8  S� ��=̂ �! Sd	  S��̂Q� �C W | d	 

��=! ��;� U Q��QZ ��=̂ � �8 � �! ���  Q}  R9�~Q$  S��� Q �� D Q� R� �|  ̂G�v R��1�  Q�R� �= �! i Q�QC	 �� �bP« ) 6�v�	 ,6k���	 �F
ار در فرمودة خود در گروردپه را كه چهمانا علم غيب علم ساعت است و آن«)» ���

فرستد  ام قيامت است باران را فرو ميگنزد خدا علم هناست كه  قرآن مجيد برشمرده
داند  كس نمي چداند، و هي ه در رحم [مادران] است، ميچداند] و آن [و وقت آن را مي

داند در كدام سرزمين خواهد مرد. همانا خداوند  كند، و نمي ه ميچكه فردا 
ه در رحمها است از چداند آن س خداي سبحان است كه ميپ. اه استگبسياردان و آ

ه چون بخت يا خوشبخت و اينكه گسر و دختر و زشت يا زيبا و سخي يا بخيل و نپ
يغمبران همنشين خواهد شد. اينها علم پبهشت ها با كسي هيزم جهنّم خواهد بود يا در 

ه غير از اينها است علمي است كه چداند اما آن غيبي است كه جز خدا احدي آن را نمي
يغمبرش آموخته است، و آن حضرت هم به من آموخت و را دربارة من دعا پخدا به 

. (نهج »نجاندگب هلوهاي من آنها را در خودپكرد كه آن علوم را سينة من حفظ كند و 
 ).128البالغه، خطبة 

نجد علم غيب نيست كه در گهلو بپبديهي است علومي كه در سينه حفظ شود و در 
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همة آنات و ساعات، از حوادث جهان و رويدادهاي عالم امكان كسي مطّلع شود، لكه 
  ري القاء كند.گتواند به دي است كه هركس مي علمي
مشهور شيعه به تلخيص شيخ طوسي است (ص  ايضاً در رجال كشي كه از كتب -3
� Q�R	Qd «نين آمده: چ) 248 �! �S$�K Q} �[� �( �[� �( �]� R� S2 Q/R$ �6 ����RZ �! R/ �!÷:  R �� D̂�K  QY�K R/ Q2 �*R Q� �� ��

 Q3�v̂ ��	?  �[� �(: @ �� R� Q! S��� �*R= S( �� Qn Q� R� �| � �! �a ���� �*R �h �� �OĈQ` S[�SJ �� S�S4 R Q� ��  �IRZ�1!  SG�= R�1 �OĈQ` ��
��ZQ1	 �� R2�K �� ��ZQ���� Rp�K � �! f% Q2�K � �C x Q� Sg Qh R� �2 �� ��Z Q�R= Q! S6��R� �! S��� �*R= S( �OĈQ` �� �]R� �<�	!  �[� �(:  Î �2 � �2 Qd	 �� @

 R ��  ^@Q` Sn �� �� �b D Q� �� �b R/ Q2 f�  Sn �� ��P  S�S� R� �( �2̂�K ��:  SG�= R!�K S*R= S( x�Q` �]R� �<�	!  ^@Q` ����Q` @ D Qy�̂	 Qd	 ���8  � �2 �� Sj
 SG�= R!�KP  � Q� �' �b; ��8Sd	  S��� S*R= S( S*RZ SM R9Q` iQ���� Rp�K Qe Q} �a ����$ @ �� Q�	 �� R2�K QeP  �[� �(:  f6 �� Q'R� �� Sb S� �2	�̂ S( ��

 S� S� R��1 S�	 �� R� ��,  �[� �(:  Qn Qy �j x�SK ��Q` ixZ Q2 �9� �M R��J��  R��K  SG�= R!�K S*RZ SM R��= �8 Qn Qy �j iQZR4 �1�~ �8 QG�= �J�	 Q6̂v �u�M Qn Qy �j ��Q`
iQZ�Q1R~ �1 R*�C� �M � �2 �]R� �<�	P  S� Rz�̂�	 S� �$� �|�~ �8 S��ZR� �$ �� iQZR� �$ "�vQ�� �p Q/ �� �X	 Q/R$ Qd	 Q�R� �! �g �2 S* R� ��� �( R� �J�� ��

 S��� �w	 iQZ�$� �|�K �� S3 R xN�	 ��P  ̂2�K �� S�S� R� �( �:  ��ZQ���� Rp�K � �! f% Q2�K � �C x Q� Sg Qh R� �2 �� ��Z Q�R= Q! S6��R� �! �� Sj S*R= S( x�Q`
��ZQ1	 �� R2�K ��,  � Q� �' �b; ��8Sd	  l� �( 	 �y �j R/ Q2 "�+R� �, S��� S*R= S( S*RZ SM R9Q` iQ���� Rp�K Qe Q} �a ����$ @ �� Q�	 �� R2�K Qe!« «

»سْنبب هععصنِ مبه من فرمود: از أبو الخطاب  -عليه السالم  - فت: حضرت صادق گ ب
اي  فت: تو دست بر سينة او نهاده و گفتهگ ه شنيدي؟ عرض كردم: از او شنيدم كه ميچ

اي تو خزانة  داني و اينكه تو به او فرموده حفظ كن و فراموش مكن؛ و اينكه تو غيب مي
مردگان ما أميني! حضرت فرمود: بدن من  علم ما و محرم اسرار ما هستي، بر زندگان و

است مگر دستش را، به خداي يكتا كه جز او خدايي نيست سوگند  بدن او را مس نكرده
اداش ندهد و زندگيم را پدانم، خدا مرا دربارة رفتگانم أجر و  كه من علم غيب نمي

هار برائت مبارك نكند اگر من چنين چيزي گفته باشم! حضرت در حالي كه اينگونه اظ
كرد دختركي سياه چهره در جلوي او راه برفت، فرمود مرا با مادر اين دخترك يا  مي

اي به قدر گردش قلم (اندك فاصله اي) بود، مع هذا اين دختر به  خود اين دختر فاصله
س اگر من علم غيب داشتم ال أقل اين دختر به اين كيفيت پاين كيفيت براي من آمد، 

اهللا بن الحسن باغي بين من و او به شركت بود كه تقسيم كرديم. قسمت  آمد، با عبد نمي
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س اگر من علم غيب داشتم پآباد و هموار به او اصابت كرد و قسمت سنگستان به من. 
رسيد و آن قسمت سنگستان به او اصابت  هر آينه آن قسمت آباد و هموار به من مي

ام كه او خزانة علم ما و محرم أسرار ما  و گفتهاست كه من به ا كرد! و أما اينكه او گفته مي
اداش پس خدا مرا دربارة أمواتم أجر و پاست و بر زندگان و مردگان ما امين است، 

  .»يزي هرگز به او گفته باشمچندهد و زندگانيم را مبارك نگرداند اگر من چنين 
مه چنانكه مرحوم شيخ عباس قمي نوشته است: مسعودي از يحيي بن هرث -4

روايت كرده كه..... آن حضرت ( امام هادي) را از مدينه حركت دادم و خودم قائم به 
س در آن أيام كه در راه بوديم پنمودم  خدمات او بودم و با آن حضرت خوشرفتاري مي

وشيده و دم اسب خود را پروزي ديدم آن حضرت را كه سوار شده لكن جامة باراني 
اين كارِ او زيرا كه آن روز آسمان صاف و بي أبر بود و گره زده، من تعجب كردم از 

س نگذشت مگر زمان كمي كه ابري در آسمان ظاهر شد و باران پآفتاب طلوع كرده بود 
س آن حضرت رو كرد به من پباريد مانند دهان مشك و رسيد به ما از باران أمر عظيمي 

ديدي از من و گمان كردي  دانم كه منكر شدي و تعجب كردي آنچه را كه و فرمود مي
دانستي. چنين نيست كه تو گمان  دانستم از أمر باران آنچه را كه تو نمي كه من مي

شناسم بادي را كه در عقب، باران دارد و  ام در باديه و مي اي لكن من زيست كرده كرده
چون صبح كردم بادي كه وزيد من بوي باران از آن شنيدم ال جرم تهية آن را 

   .1)378، ص2........ الخ (منتهي اآلمال، كتاب فروشي اسالميه، جديدم..

                                           
((أصول كافي)) را كه  103ب أول اين كتاب حديث سوم با پمخفي نماند كه مولّف محترم (ره) در چا -1

مجلسي آن را مجهول دانسته است؛ آورده بود و دربارة آن نوشته بود: به عّلت تشويش و اضطرابي كه 
در جمالت اين حديث هست شارحينِ ((كافي)) حتى مرحوم مجلسي نتوانسته است مطلبي به دست 

كنند كه  حاديث نيستند لذا سعي ميبياورد و علّت آن، اين است كه غاليان راضي به صدور اينگونه أ
رساند و حجت تمام است و...  صورت آن را منسوخ كنند. أما به هر صورت سياق حديث مقصود را مي

نگارنده دربارة اين حديث و أحاديث متعارض األجزاء در تحرير دوم كتاب ((عرض أخبار أصول بر 
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� 	�X/ $/ !�? ( »أصول الكافي«در كتاب  -5 �! ?�?Z�	� ���,�	 3�$ -عليهما السالم-
6 �2��D«ودر  » �F	���6k«) ودر ?�|��	 &��H	« است: ) با اندك اختالف آمده153(ص 

� G�=2 /$	 3� �� �CK −d	 �Z� −  %Z2��	 #2K÷  ��_Z2 �` � S��� GH ��=! EZHK� d	 ���8
 :[�( �� Q' R2	 l� SM S2 Qn Q�	 �'Q8 Qe S�RZ Q2 l' Q0 �� � �2 ���P  S� S1� �8	 �� S2 S�RZ Q2 S3 �' ��	 �� QIR0̂Z�	 S�� �� �2 S� �b�)	P  S&R� �'R��K RG �M

 E�$�~ �8 Q' R2�)	 	 �y �j Q9�SZ R5 �2 R/ �! � �zSq ��R$�K ����̂�)	Sd	  ^@Q`  fGR= Q! �&� �zR� �j Sn ��� �0 R>Q` f9�Z529� S_R �هنگامي «» »!�
كه ابن ملجم ـ لعنه اهللا ـ أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ را ضربت زد و آن حضرت را به 

اي براي او بيفكنند، آنگاه خدا را حمد و ثنا گفت،  منزلش حمل كردند دستور داد و ساده
كند (يعني از مرگ) سر انجام آن را مالقات  فرار ميس فرمود: هر كسي از آنچه پس

شود، و گريختنِ از أَجل، خود رسيدن  خواهد كرد، و نفس خود به سوي أجل كشيده مي
وشيدگي پشت سر گذاشتم كه از مكنون اين امر (پبه أجل است، چه قدر روزها را 

با داشت جز إخفاي آن را أَجل) كاوش و تحقيق كردم ليكن خداي ـ جلَّ ذكْرُه ـ از آن ا
  .»نهانپوشيده و پداشت) هيهات كه آن علمي است  وشيده ميپ(يعني خدا همواره آن را 

اين جمالت در آخرين ساعات عمر شريف آن حضرت خود بهترين دليل قاطع 
است، با اينكه فوق العاده بدان عالقمند  است كه جنابش به وضع كشته شدنش آگاه نبوده

گويند آن  عين حال سنگ محكمي است بر دهان غاليان ژاژخاي كه مياست. در  بوده
حضرت از علم غيب آگاه بوده و حتّي در مسجد قاتل خود را براي انجام قتل بيدار 

 6Z	  ! d	� %��<	�MN%نمود. � .  
) در 486محمد بن ادريس العجلي الحلّي در كتاب شريف خود السرائر (ص -6

است كه او از عباس از حماد  تاب محمد بن علي بن محبوب آوردهمستطرفات آن از ك

                                                                                                           
كنم أما قبالً با  ام و در اينجا تكرار نمي فته) تا حدودي سخن گ530تا  527و  504قرآن و عقول)) (ص 

يشنهاد كرده بودم. آن پمولّف گرامي مكاتبه كرده و تغيير حديث مذكور با حديثي ديگر را به ايشان 
 ذيرفت و اجازه داد حديث فوق جايگزين حديث قبلي شود (برقعي).پبزرگوار ـ رحمت اهللا عليه ـ 
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 −S&'Mm ( ��! Y	d � )�]:است كه:  بن عيسي از ربعي بن عبد اهللا از فضل روايت كرده
 ����	 ��=! −  S*=0Z� �� :[�J8 ��z��	  f�pK O�m /2 S&�(K :$� !?  �> �����	  ̂! �0T i0=

P��| «» ـ عليه السالم ـ سهو را ياد آورد شدم حضرت در خدمت حضرت صادق
شود كه من خدمتگزار خود  فرمود: مگر ممكن است كسي از سهو بر كنار ماند، بسا مي

(عدد ركعات آن را محافظت  »دارم تا حساب نماز مرا نگه دارد شت سرم واميپرا در 
  نمايد).

كند  فظ ميبديهي است امامي كه گاهي افعال نماز خود را به كمك ديگري ح
<Ÿω Ü )﴿تواند عالم به غيبي باشد كه  نمي â“÷ètƒ çµ ÷Ζ tã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ﴾ 

  !]3[سبأ/

است كه بايد او را در دار المجانين به  اي داشته باشد يا ديوانه و هر كس چنين عقيده
  را در كنار او نهاد. زنجير كشيد و اگر نه مشركي است كه بايد سزاي مشركان

�Q�R �)...... 252در رجال كشي (ص -7 �! QY) S*R= S(Qd	  � �2 �� : �[� �( ! �9�S��SJ �� RGSF̂Q` :����	 ��=!
 �! �� Q' R����	 Qe � �2 �9 RA �� �� Q' ���̂�	 �� �� �� �� Q�� S�lZ�	 �� �� �! �� Q'�v��	 �'Rv �( SG�= R �� �9�S��SJ �� : S*R= S( ?? �9�S��SJ �� �� ��

	 : �[� �J �8 !Q� �:�̂�	 ��Q` Sn �� �� �g�8 �' �8 ? Q3	 � l���	 �9� ��R� S�!Qd 	 �9� ��R� S�!Qd  �� @Qd	  @Q` 	 �y �j SG�= R �� � �2Sd	� «» ابو
گويند،  بصير گفت: به حضرت صادق ـ عليه السالم ـ عرض كردم كه مردم چيزهايي مي

قطره هاي باران و عدد ستارگان و  گويند كه تو شمارة گويند؟ گفتم مي فرمود: چه مي
داني؟ حضرت دست خود  برگ درختان و وزن آنچه در درياست و شمارة خاكها را مي

است خدا، نه، به خدا سوگند  است خدا، منزّه منزّه«را به طرف آسمان بلند كرده فرمود: 
  .» »داند جز خدا اين خبرها را هيچ كس نمي

≈=ö ÉΟÎ﴿ي را با اينكه دانستن اين چيزها هم كس tã É=ø‹ tóø9$# ( Ÿω Ü> â“÷ètƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ﴾ 

كند، مع هذا امام ـ عليه السالم ـ آنها را از خود نفي  .... و مدبر كون و مكان نمي]3[سبأ/
  كند. و منحصر به خدا مي

و در  140) حديث 40، ص3نجف (ج پدر تهذيب األحكام شيخ طوسي چا -8
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�QY �)....... 625اني (صپمك پبحار، چا 18جلد K R/ �! xi Q2 �A R' ��	 Q/� R�'̂�	 Q�R� �! R/ �! QG �5 �X	 S/R$ l Q� �!
 Qd	 Q�R� �!÷  �[� �(:  � Q� �!  ̂ �|÷  �# Q2�K 9̂�K Q��Q���Z S2 �� �' �u�8 �' Rzl��	 Q*�C� �M �� �' RzS� Q R# �k � �! Q.�̂Z��Q$
 �%QZ Q2 R�S�	÷  RzS� Q R# �k � �!  ̂ �| �]Q�� �<�	 S� Qj��̂�	 Q�x=��S�R� �� 	� S�� Q!�~ �8 �'�P «» حضرت صادق ـ عليه

السالم ـ فرمود: أمير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ نماز جماعت را با مردم ندانسته 
س داخل منزل شد، آنگاه منادي آن پبدون وضو يا غسل خواند و آن نماز ظهر بود، 

أمير المؤمنين نماز را بدون طهارت (غسل يا وضو) حضرت بيرون آمد و اعالم كرد كه: 
  .»س نماز را اعاده كنيد و بايد حاضر به غائب ابالغ كندپاست  خوانده

كه نماز در نظر او عزيزترين كارها و  ÷كند كه علي  ه احمقي باور ميچآيا 
عبادت است و با اين حال ندانسته بدون طهارت نماز بخواند، چنين كسي عالم به غيب 

Ÿω Ü>â“÷ètƒ çµ﴿و اسرار آسمان و زمين است كه:  ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#  
  ! خدا لعنت كند غاليان و بافندگان آن موهومات و گمراه كنندگان را.?﴾
باشند  در بسياري از أحاديث وارد شده كه راسخون در علم أئمة أطهار مي -9

��S6�̂Q �است:  في، بابي باز كردهچنانكه در اصول كا)	 SG Sj QGR=Q�	 Qe �% Qu Q�	'̂�	 9̂�K S3��$− SG Qz�= �!
  است. و در تفسير قمي و البرهان نيز احاديثي در اين مطلب آمده �− 	�̂��� 

هرچند اين صفت (راسخ در علم) شامل هر شخص دانشمندي است كه در علم 
صفت را دربارة علماي يهود و نصاري قائل  راسخ باشد چنانكه خداي متعال اين

≈ÇÅ3﴿فرمايد:  است آنجا كه مي شده ©9 tβθ ã‚Å™≡§�9$# ’Îû ÉΟù= Ïèø9$# öΝåκ ÷]ÏΒ ﴾ /ا چون در ا ]162[النساءم
أحاديث شيعه مخصوصاً در اصول كافي از حضرت صادق ـ عليه السالم ـ روايت شده 

�Q2 �كه فرموده: K QG R= Q�	 Qe �9� Su Q�	'̂�	 Qn Q� R�$ R/ Q2 S6�̂Q��)	 �� �%QZ Q2 R�S�	 S# −���̂�	 SG Qz�= �راسخان در » �−!
  س از اويند.پعلم حضرت علي و امامان 

ما نيز از فرمايش خود أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ استفاده كرده، صفت ايشان را 
9̂  �� �فرمايد:  آوريم كه در صفت راسخين في العلم مي درنداشتن علم غيب مي�K RG�= R!	
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 S�Q$ S�	 �' R( Q�	 Q3�S� S<�	 �9� S� Q6 �$� S R ��	 Q� �� l��	 Q�� ��Q4 R(	 Q/ �! RG Sj��Z Rk�K �/� Qy�̂	 SG Sj QGR=Q�	 Qe �% Qu Q�	'̂�	 � �2 Q6�= R�
 R/ �! Q_ R��R��Q$ RG Sz�8	 � Q� R!	 �����1 Sd	 �¡ �� ���8 Q3� S� R���	 Q]R� �<�	 �/ Q2 Sn �# Q� R0�1 	�S= Qz �b Q�Q$ 	�Sv�Q ST R �¢ � �2 Q[ S���Z �1

 "�>� S� S� Q� QzRZ SM R/ �! �£ R����	 SG Sz R0 x= �5 S� R �¢ �:�Q8 �¤ l��4̂�	 SG Sz �M R'�1 E�̂ �� �� ": R= Q!PPP«  نهج البالغه، الخطبه]
است از  اند كه خدا ايشان را بي نياز گردانيده بدان كه همانا راسخين در علم آنان«].» 91

است خود را به زحمت اندازند و  ي كه در مقابل غيبهاي جهان زده شدهرده هايپاينكه 
س خدا پكنند بدانچه از غيبهايي كه در حجاب است از تفسير آن جاهل اند.  اقرار مي

توانند به علم آن احاطه يابند،  اعتراف ايشان را به عجز و ناتواني از دسترس بدانچه نمي
ا در چيزهايي كه بحث از كنه آن را خدا به است و ترك تعمق ايشان ر مدح فرموده

  .»است است، رسوخ ناميده ايشان تكليف نكرده
فرمايد:  مراد حضرت در اينجا ندانستن تأويل متشابهات قرآن است كه در آن مي

﴿Éu$ tΒuρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒÍρù's? āωÎ) ª!$# ﴾ /داند.  تأويل آن را جز خدا نمي.» ]7[آل عمران  
اند به تعريف أمير المؤمنين ـ عليه  م السالم ـ كه راسخون در علمس أئمه ـ عليهپ

  السالم 
دانند و به جهت إقرار به جهل خود ممدوح خداي  ـ تأويل متشابهات قرآن را نمي

دانم اين غاليان ديوانه  اند تا چه رسد به همة رويدادهاي عالم امكان! حال من نمي جهان
  ؟گويند زمان ما با اين بيان، چه مي

) از جمله 345اني (صپكم پدر احتجاج طبرسي و در جلد هفتم بحار چا -10
توقيعاتي كه از جانب امام دوازدهم در رد بر غاليان به دست محمد بن علي بن هالل 

است اين توقيع شريف است كه ما آن را در خاتمة اين احاديث ده  كرخي صادر شده
5�" آوريم  گانه مي R� Q2 S� S2�4 Q> �9� S5��Q�:و آن توقيع رفيع چنين است .  

» t Q� �! �/R$ ���̂� S¥ � ��!  Q� Q�R= Q! Qe Sn ��� �M � S¦ S/ R��C �IR��� Qn Q� R� ��Q$ �� S� �C� ��R� S� �9� S0 Q��� :̂ �! �̂ �b �� _̂ �! Sd	 �����1
 Q�Q1 �� R� S( Qe @ ��   Q$��4QM QG �5R S¥ Qe �[� �( �: �M Sn S R# �k �]R� �<�	 SG�= R �� @ R��$ �����1 �� �a ����� �1 Q� :﴿≅è% āω ÞΟn= ÷ètƒ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹ tóø9$# āωÎ) ª!$# 4 ﴾ /65[النمل[PPPPPP,  i2 �M ��C; �1 ���2'8 :� t Q� �! �/R$ ���̂� S¥ � ��
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 R��K Q6 �h�S���	 S¡��Z �b S�SZ�Q� R/ �2 �� RG Sj S§� �J� S� �� Q6 �� x��	 S�� �z Sb ��C	 �m; R� �( @Q` ����Q` @ D Qy�̂	 �d	 S� Qz R,SK �� S�RZ Q2 Sr �b
 �̂ SM S� Qz R,SK �� �a S� Qz R,SK �� Sn �����Q� R��K �� Sn �����Q� RC�K �� S��4 �5Q�� �2 �� S���� S� �� "	��̂� S¥ �� "	�� Qz �, Q�Q$ E �0 �M �� �� Sj �g Q� �� R/ �2 

D Q'�$ x��K 	 �y �j QY��4QM  ^ Q̈  Q�Q�� S� �� ��Q` �� Qd	 ��Q` f� ��Z l=Q ST R��K Q�Q5R= S2 Qe �d	 Sa Q�� ��SC R��K �]R� �<�	 SG�= R�C �ĈQ` S[�SJ �� R/
 "�� �¥  S�S4RZ�̂ �$ �� �O�� S� S1 R©̂�8 R� �( :̂ �! ��ZQ$ {�̂��4 �� R��K S��� ��Z �J �= �> �� ��Z�� Sd	 S��� ���C D Qy�̂	 x� ����	 { �� Q� QY��4QM Q� R� �| Qe  

 R/ �2 l� S5�8   ^ Q̈ �� Qd	 �/ Q2 S6�Z R=̂�	 Q�R� �= �! R*=̂ �p R��J �= �8 S�S4R�� �F �� S� S1 R' �2�K R� �( � �2 ��Q` Rg Qb R'�� R �¢ �� QY��4QM �G Qz �8 S& R' �M �m R/
 �% QQX��̂�	 QnQ���� Q! R/ Q2« .» خداي عزّوجلّ برتراست از آنچه او را وصف د علياي محم

د او مشغوليم، ما در علم خدا و در قدرتش شركتي است او و ما به حم كنند منزّه مي
داند چنانكه در محكم كتاب خداي تعالي است كه  نداريم بلكه غيب را جز او كسي نمي

بگو: هيچ كس نه در آسمانها و نه در زمين جز خدا غيب فرمايد: (اي محمد)  مي
شه بر دين پي كه بال اي محمد بن علي جاهالن شيعه و احمقانشان و كسانداند.....  نمي

كنند، و من اهللا را كه جز او خدايي نيست و  آنان رجحان دارد ما را آزار داده اذيت مي
گيرم و همچنين محمد رسول او را و فرشتگان  براي شهادت همو كافي است، شاهد مي

 گيرم كه من به جانب يغمبرانش را و نيز هر كسي را كه اين نامة مرا بشنود گواه ميپو 
س هر كسي كه اين پدانيم  خدا و رسول او بيزارم از آن كسي كه بگويد ما علم غيب مي

نامة مرا بفهمد و بدانچه او را امر كرده و نهي نمودم باز نگردد در حقيقت لعنت از 
يغمبران) كه ذكر كردم بر او واجب پ(فرشتگان و  جانب خدا و از جانب بندگان صالح او

  و حالل است.

يت است كه از كتب معتبرة شيعه از فرمايش خود أئمه ـ عليهم السالم ـ اين ده روا
f6 ﴿در عالم به غيب نبودن امامان، آورديم  �= Q2� �M f� � �N �! �OR=Q1﴾P  

قبل از اين بيش از ده آيه از آيات شريفة قرآن در اينكه نه پيغمبر ونه هيچ بشري از 
آورديم و آن » الّتبيان«سيري شيعه علم غيب اطّالعي دارد با تفسير از بهترين كتب تف

كس كه به خدا و رسول ايمان داشته باشد هر چند عقل و وجدانش هم كم و كوتاه 
 Ÿω )﴿تواند ادعاي علم غيب دربارة پيغمبر يا امامي نمايد آن هم علم غيبي كه  باشد نمي
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داند كه چه مرضي عارض اين بيماران از ايمان و ياران شيطان است  حال كسي نمي
اند كه  ن هيچ انگيزة عقلي و بدون هيچ دليل شرعي و وجداني معتقد شدهوكه بد

مخلوقي محصور و مرزوق و محدود و محتاج، حاكم بر موجودات و مدبر كائنات و 
و با اين همه تودهني كه از عقل و وجدان و  عالم بر غيب أرضين و سماوت است

خورند از كفر خود برنگشته همچنان در تيه ضاللت حيران و  حديث و قرآن مي
كنند كه چند حديث مجهول از  سرگردان اند، و مانند غريقي به هر حشيشي تشبث مي

جعول از حيث متن و منفور از حيث معني و ملعون از حيث اعتنا محيث سند و 
است و با اين همه تهديد و توعيد از خدا شرم  اي از كتب قدماء سفهاء باقي مانده هدرپار

  كنند!! و از عقل و وجدان آزرم نمي
***  



  

 

  دربارة آن بزرگواران ÷نظر أصحاب أئمه 

در اين فصل چند نمونة مختصر از اعتقادات أصحاب خاص أئمه ـ عليهم السالم ـ را 
تقاد به عالم به غيب بودنِ أئمه نداشتند حتي كمتر از آن را گاه اع آوريم كه آنان هيچ مي

  هم دربارة ايشان قائل نبودند، تا دانسته شود كه اين غاليان تا چه حد در گمراهي اند:
0%«در كتاب  -1 ?��	 6) و در جلد هشتم بحار األنوار 99نصر بن مزاحم )ص» �(

  ن است: ) عباراتي است كه مضمون آن چني450چاپ تبريز (ص
ترسيد كه قاريان قرآن با علي ـ عليه السالم ـ بيعت كنند و با او به جنگ  معاويه مي

اي بر انگيزد تا آنان با وي نستيزند و  پردازند. لذا خواست تا از راه مكر و شيطنت حيله
بازايستند تا اينان مهلتي يابند، لذا معاويه برتيري نوشت: از بندة خداي خيرخواه ناصح، 

خواهد فرات را بر شما روان كرده شما را  كنم كه معاويه مي نا من شما را خبر ميهما
  غرق كند (پس احتياط كنيد).

آنگاه معاويه آن تير را به جانب اردوي أمير المؤمنين افكند، اين تير به دست مردي 
 از أهل كوفه افتاد و آن را خواند و براي رفيقش هم خواند، پس چون همة مردم از پيش

ماست كه چنين چيزي براي  و پس آن را خواندند گفتند: اين نويسنده، برادر خيرخواه
شد  است. پس پيوسته اين نامه خوانده مي شما نوشته و شما را از ارادة معاويه باخبر كرده

رسيد، به دنبال اين عمل،  ÷گشت تا به دست أمير المؤمنين  و دست به دست مي
دست آنها بيل و كلنگ و  كنار نهر فرات فرستاد كه در معاويه دويست نفر كارگر به

ول حفر و كندن نهر شدند. أمير المؤمنين ـ غمانند آنها بود تا در مقابل لشكر علي مش
است براي او  اين كاري كه معاويه در پيش گرفته ،عليه السالم ـ فرمود: واي بر شما

هد شمارا از جايگاهتان زايل خوا امكان ندارد، و او نيز چنين قصدي ندارد و فقط مي
كند، لكن أصحاب او اصرار كردند كه خير چنين نيست و به حضرتش اعتناء نكرده او 
را رها كرده و گفتند به خدا سوگند اينان همين ساعت نهر را حفر خواهند كرد! أمير 
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المؤمنين فرمود: اي أهل عراق اين قدر ضعيف نباشيد، واي بر شما مرا از رأي خودم 
خواهي كوچ كن،  كنيم حال تو مي زمداريد! و لي آنان گفتند: به خدا قسم ما كوچ ميبا

خواهي همين جا باش! پس با تمامي لشكر كوچ كردند و خود امير المؤمنين هم سر  مي
  انجام ناگزير شد كوچ كند.

وي  همچنين داستان رفع مصاحف و نصب حكمين كه اصحاب آن جناب آن را بر
دارد كه أكثر قريب به اّتفاق أصحاب او،  ها داستان ديگر كه معلوم مي هتحميل كردند و د

دانستند بلكه متأسفانه حتّي وي را در سياست و  نه تنها حضرتش را عالم الغيب نمي
فرمايد:  گرفتند چنانكه خود آن حضرت بارها مي تر مي كشورداري از معاويه نيز پايين

»���2 ��( E4p iZ�_CK iZ�_CK 'j��	�!� 6 «.« روزگار آن قدر مرا پايين آورد و پايين آورد
  تا أول گفتند معاويه و بعد علي!.

بر حسب تواريخ و اخبار، فرزندان وي نيز معتقداتي را كه شيعة غالي در حقّ آن  -2
  اند. حضرت قائل است، هرگز قائل نبوده

كند  ايت مي) از مجالس شيخ مفيد رو353چنانكه در جلد هشتم بحار االنوار (ص
هنگامي كه مردم، عثمان را محاصر كرده بودند، حضرت امام حسن ـ عليه السالم ـ به 

RG «أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ عرض كرد:  Sz��� �̂ S$ @ �.�̂Z�	 9̂Qª �8 , R[ Q_�4 R!	 �� Q6�Z� Q���	 �/ Q2 R� S' R>	
� �RZ ��Q$ �*RZ SM R��� �� �O�C�S1R~���� RGSF̂Q` �� , �ORZ Q2 Sn S Q�� �p �*RC�K �� S� Sb'̂�	 	 �y �j ���4 RJ S� R9�K S
� �>�K �� , ��از مدينه ».» «

اي ندارند جز اينكه به سراغ تو بيايند و  بيرون شو و كناره بگير همانا اين مردم چاره
ترسم كه اين مرد (  خواهند آمد هر چند تو در صنعا ( پايتخت يمن) باشي زيرا من مي

  ».در مقتل او حاضر باشيعثمان) كشته شود و تو 
�	" «حضرت در جواب فرزندش فرمود:  �p�K l/SV�K � �2 �� !? Q� �' R� Qj Q�	 �� R/ �! S� S' R>�K�K !î�ZS$ � ��

PPP Q�x= SM Q[ R��J�	 	 �y �j � �! S� Q ��R �اي پسر جان، آيا من از خانة هجرت خود بيرون بروم، «  »»»
  !»رة من بزندگمان ندارم كه كسي جرأت كند چنين حرفي دربا

بزرگوارش معتقد بود كه او عالم الغيب و داناي  حال آيا حضرت حسن دربارة پدر
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آشكار ونهان است و مع هذا از او خروج از مدينه و كناره گيري را تقاضا و اشاره 
=S�9كرده است؟!  مي QJ R�1 ��8�K؟  

) 51ي (ص) و أمالي شيخ مفيد و أمالي طوس387در جلد هشتم بحار األنوار (ص -3
نزول فرمود طارق بن  ربذهاست كه هنگامي كه أمير المؤمنين براي جنگ بصره در  آمده

شهاب از تشريف فرمايي آن حضرت بدان صوب، سؤال نمود به او گفته شد كه طلحه 
اند لذا أمير المؤمنين از  و زبير و عايشه با آن حضرت مخالفت كرده و به بصره رفته

گويد: من نيز به خدمت حضرت  دنبال ايشان است. طارق ميمدينه بيرون آمده و در 
ناب نمازش را خواند، همينكه از نماز فارغ شد فرزندش جرسيده و نشستم تا اينكه آن 

شد و در نزد آن حضرت نشست، آنگاه  حضرت حسن بن علي ـ عليه السالم ـ بلند
سخن بگويم! و باز به توانم با شما  گريه كرده، عرض نمود: يا أمير المؤمنين من نمي

Q6 «گريه پرداخت، أمير المؤمنين به او فرمود:  �� Q�� �w	 �%QZ �p /̂Q �7 @ �� RG=̂ �5�1 �� î�Z S$ � �� QOR� �اي ».» @ 1
  پسركم گريه مكن و سخن بگو و مانند كنيز [كتك خورده] ناله مكن!. 

كرده و از او  امام حسن عرض كرد: يا أمير المؤمنين، اين مردم عثمان را محاصره
خواستند حال يا ظالم بودند يا مظلوم! من آن روز از شما تقاضا  خواستند آنچه مي مي

عقلشان بر  وكنند كردم كه از مردم كناره بگير و به مّكه ملحق شو تا عرب بازگشت 
سرجايش بيايد، و جماعت مردم بر تو وفود كنند، به خدا قسم اگر در سوراخ 

راندند تا تو را از آن سوارخ بيرون آورند، باز تو  به سوي تو ميسوسماري بودي، شترها 
را به خدا سوگند دارم كه طلحه و زبير را دنبال مكن و ايشان را واگذار، پس اگر أمت 

خواهي و اگر اختالف كرد راضي  پيرامون تو اجتماع كرد، اين همان چيزي است كه مي
كنم كه به عراق مرو تو را به خدا  ت ميبه رضاي خدا باش، اينك امروز از تو درخواس

ترسم تو در آن ضايع و مقتول شوي! امير المؤمنين ـ عليه السالم ـ  شوم كه مي يادآور مي
فرمود: أما اينكه گفتي عثمان محاصره بود، آن موضوع به من چه مربوط بود؟! در حالي 

ه به خدا سوگند من كسي كه من از محاصرة او بر كنار بودم، أما اينكه گفتي برو به مك
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نيستم كه مّكه بر او جاي استحالل باشد، أما اينكه گفتي از عراق بر كنار باش و طلحه و 
زبير را به حال خود واگذار، به خدا سوگند من آنچناني نيستم كه مانند كفتار باشم كه 

هاي او را انتظار برد كه صيادش بر وي وارد شود و ريسمان در پاي او بگذارد تا پاشنه 
اي پسر من، در راه حقّ  تقطع كند، آنگاه او را بيرون آورد و قطعه قطعه كند، لكن پدر

و به وسيله و همراهي آن كس كه به حقّ روي آورده با كسي كه به حقّ پشت 
  دارد. زند وگام بر مي است، شمشير مي كرده

اصحاب خاص آن داستان ابن عباس و حكومت او بر بصره و ساير واليان وي كه از 
اي از آنها خواهد آمد و به حضرتش خيانت كردند، خود  حضرت بودند و شرح پاره

  است. دليل است كه هرگز در آن زمان كسي را دربارة آن حضرت چنين عقائدي نبوده
� « ÷يكي از اصحاب خاص حضرت امام حسن  -4 R��� QY�K S/R$ S9��� R0 S� « است چنانكه

) از حضرت موسي بن جعفر ـ عليه السالم ـ روايت 15(صشيخ كشي در رجال خود 
�]Q «... كرده است:  S� �� ���̂� S¥ Q*RZQ$ �6 ��Q���8 �/R��K � �� ?��	 ��=! t Q� �! Q/R$ Q/ �� �X	 lD Q�	 �� �p �/R��K DQ���Z S� ĜSH

Qd	� S/R$ S6 �0 R� �y Sp �� , l Q�	 �� R� ��	 � R��� QY�K S/R$ S9��� R0 S� S��SJ�� �8 ? PP lD Q�� �0Q<�	 ��� Q��K.«.  
همين حواري خاص روز قيامت حضرت حسن ـ عليه السالم ـ باز طبق روايت 

� «) از ابي حمزه از حضرت امام محمد باقر ـ عليه السالم ـ كه فرمود: 103كشّي (�� �b
 Q/ �� �X	 Q3� �� R|�K R/ Q2 f� Sb �� −  S���̂�	 Q�R� �= �!−  S/R$ S9��� R0 S� S��� S[� �J S� � �! �� �> ���8 S��� �6 �= Qp	 �� � �! �� Sj �� � R���

 S/ �� �X	 S��� �[��J �8 ! �%QZ Q2 R�S�	 [̂ Qy S2 � �� �OR� �= �! S���̂�	 : S��� �[� �J �8 Qn Q�	 �� Q���ZQ8 Qe �]�4R S¥ �� Sj �� Q/ �� �X	 @ �� R[ Q_RC	 :
 �� ���� R(�K �� Q�	�̂�	 Qe S��4 �= Qp	 �� ���J � �8 �[ �_�Z �8 R� ��R�1 ? �*R= S( � �2 : S/ �� �X	 S��� �[��J �8 �[� �( P Q�R���Q` E �z�4 RC	 E4̂ �p Q¬ R�

 ̂2S)	 Q' R2�K ��Q` �& R� �� �! �[� �( �OQ� �yQ$ �O S�R= Q! � �2 �� : �[� �( ! �%QZ Q2 R�S�	 [̂ Qy S2 � �� �OR� �= �! S���̂�	 S*R= S( : �[� �( Q6
�v̂�	 	 �y �j S� �1 R�=̂ �( �� �OQJSZ S! R/ Q2 S��4 R �= �u�8 S/ �� �X	 S��� �[��J �8 �[� �( Sd	 �[ �_RC�K � �2 Q R#�<Q$ SG S5R �T �6�� Qk÷  � Q¢ �a S Q R>S~ ��

PPP �OQ� �m S*R= � �كه بو او سفيان بي أبي ليلي  ÷مردي از اصحاب حضرت حسن » «8
شد در حالي كه  گفتند آمد و در حالي كه بر اسبي سوار بود، بر حضرت حسن وارد مي

ة خانة خود زانو به بغل نشسته بود، به او گفت سالم بر تو اي ذليل آن حضرت در آستان
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نندة مؤمنان، امام فرمود: فرود بيا و عجله مكن، سفيان فرود آمد و راحلة خود را در ك
خانه بست و پيش آمد تا به حضرت رسيد، امام به او فرمود: چه گفتي؟ عرض كرد: 

ت فرمود: تو از كجا دانستي؟ گفت از گفتم سالم بر تو اي ذليل كنندة مؤمنين! حضر
آنكه أمر أمت را به گردن گرفتي، آنگاه از گردن خود برداشتي و اين طاغي يعني معاويه 
را بر گردن مردم سوار كردي ـ آنگاه حضرت امام حسن او را به صبر و اصطبار أمر 

واهد شد يا دانستم چه خ فرمود و هرگز ادعا نكرد كه چون من عالم به غيب بودم و مي
اي  دانم چه خواهد شد چنين كردم!! و سفيان هم دربارة آن حضرت چنين عقيده مي

(براي مطالعة تفصيل اين ». نداشت نه او و نه هيچ كس از شيعيان زمان آن حضرت
  قضيه به رجال كشّي مراجعه شود).

 است كه مسيب بن نجبة فزاري (يكي ) آمده115در جلد دهم بحار األنوار (ص -5
از سران كوفه و از شيعيان حضرت حسن) و سليمان بن صرد خزاعي (يكي از صحابة 
بزرگوار و از أشراف كوفه و از شيعيان معروف به امام عرض كردند: تعجب ما تمام 

شود از اينكه تو با معاويه بيعت كردي وحال اينكه چهل هزار مرد جنگي از كوفه با  نمي
ود: آري چنين بود، حال نظر تو چيست؟ مسيب تو بود غير أهل بصره، حضرت فرم
است.  بينم كه بر گردي، زيرا معاويه پيمان را شكسته گفت به خدا قسم چنين صالح مي

خواستم  حضرت فرمود: اي مسيب در پيمان شكني خيري نيست و گرنه من هم اگر مي
  كردم! چنين مي

مِ به غيب بودنِ آن اين دو نفر اصحاب بزرگوار آن حضرت هرگاه اعتقاد به عال
كردند و در جوابي هم كه حضرت داد چنين  حضرت داشتند هرگز چنين پيشنهادي نمي

» حجر بن عدي«كند كه در همين مجلس  ادعايي نكرد. مناقب ابن شهر آشوب اضافه مي
كه يكي از خواص اصحاب امير المؤمنين و حضرت حسن ـ عليهما السالم ـ است به 

مرديم! و  مردي! ما هم با تو مي داشتم كه در چنين روزي تو ميگويد دوست  امام مي
  زند؟ ديديم. آيا معتقد به علم غيبِ امام چنين حرفي مي چنين روزي را نمي

در كتب تواريخ، كراهت حضرت امام حسين ـ عليه السالم ـ را از بيعت حضرت 
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ه كتب تاريخ از قبيل تاريخ توان ب اند كه براي اطّالع از آن مي امام حسن با معاويه نوشته
  !1ابن عساكر مراجعه كرد

 ÷زراره از اصحاب خاص و از شيعيان با اخالص حضرت امام جعفر صادق  -6
است. مع هذا چنانكه در كتب شيعه  است و در فضيلت او احاديث زيادي وارد شده

از  اي دانست بلكه درپاره را عالمِ به غيب نمي ÷است نه تنها حضرت صادق  آمده
است مثالً چنانكه در رجال كشي (ص  فرمايشات عادي آن حضرت هم ترديد داشته

است.....  گويد: كه فضل بن شاذان براي او نوشته ) آمده است: محمد بن مسعود مي141
اند در  تا آنجا كه عيسي بن ابي منصور و ابي اسامه شحام و يعقوب احمر هر سه گفته

كه زراره بر آن حضرت واردشد و گفت  نشسته بوديم ÷خدمت حضرت صادق 
كند كه آن حضرت فرموده  ) روايت مي÷از پدرت (حضرت باقر » حكَم بن عيينه«

بياور،  تر از مزدلفه (محلّي است در مّكه) بجا است: نماز مغرب را در محلّي پايين
حضرت صادق به زراره فرمود: من اين مسأله را تأمل كردم پدر من هرگز چنين چيزي 

گويد: زراره از خدمت  گويد! راوي مي نگفته است! و حكَم از قول پدر من دروغ مي
گفت: من عقيده ندارم كه حكَم از قول پدر او (حضرت باقر)  بيرون آمد در حالي كه مي

  دروغ بگويد!.
داند (در حالي كه  بينيد كه در اين حديث نه تنها حضرت را عالم به غيب نمي مي

است از حضرت صادق روايت شده  ر آن علم أئمه به غيب آمدهأكثر أخباري كه د
تواند داشته باشد تلويحاً از حضرت  است!!) بلكه حّتي اين علم عادي را هم هركس مي

  كند! نفي مي
صادر شده  ÷اي از حضرت صادق  ) در رساله140ايضاً در رجال كشّي (ص -7

في شده بود اين رساله را كه س طلبكاران خود، مخردربارة يكي از شيعيانش كه از ت
0'	" «گويد:  زراره ديده و جوابي كه حضرت داده زراره را قانع نكرده، ميb {�K *ZM

                                           
  . (ناشر).141فحةر.ك. ((شاهراه اّتحاد)) حاشية ص -1



  53       دربارة آن بزرگواران ÷نظر أصحاب أئمه 
  

  

PPP�j �¨ G=!K ««دانستم كه هست!. من جعفر را عالمتر از اين مي  
رسد كه  ) سند روايت به عبد الرّحيم القصير مي166ص ،1در تنقيح المقال (ج -8

و به هردوي ايشان بگو » بريد«و » زراره«من فرمود: برو به نزد گفت: حضرت صادق به 
�f6 «فرمود:  صدانيد كه رسول خدا  اين بدعت چيست؟ مگر نمي�� �h �6 �! R�Q$ l� SM«« » هر

ترسم، ليث مرادي (ابو  من عرض كردم كه من از اين دو نفر مي؟ »بدعتي ضاللت است
زراره آمديم و هرچه حضرت صادق بصير) را نيز با من بفرست، پس هر دو به نزد 

به خدا قسم، خود او موضوع استطاعت را به من «فرموده بود به او گفتيم، زراره گفت: 
� » «داد ولي نفهميد!'� �, � �2 �� �6 �!��vQ4 R�@	 � Q���v R!�K R� �J�� Qd	 �� .«  

� «است كه بريد گفت:  ) آورده و نوشته208كشّي اين حديث را در (صK @ Qd	 �� Sg Qb R�
 "	��$�K � �zRZ �  گردم! به خدا قسم از اين مسأله هرگز بر نمي»» !

است كه  است كه زياد بن أبي الحالل گفته ) آمده133حديثي در رجال كشّي (ص -9
مسألة استطاعت را كه زراره براي من از حضرت صادق روايت كرده بود به آن جناب 

ن كرد و هنگامي كه به كوفه برگشتم، عرضه كردم و امام آن را تكذيب و زراره را نفري
 ��v!K �( �C` �2K	v4�@�!6 2/ «داستان را ـ جز نفرين ـ به زراره خبر دادم. زراره گفت: 
[�b'�	 ��5$ �#�$ �� I�� 	yj G5�p�| �� ,G=� @ £�p «« خود او مسألة استطاعت را

  ان دانشمندان ندارد!.ندانسته به من داد و اين رفيق شما (حضرت صادق) آشنايي به سخن
دربارة همين زراره كه اعتقادش دربارة امام چنين است، وارد شده كه حضرت 
صادق فرمود! خدا رحمت كند زراره را كه اگر او و نظاير او نبودند أحاديث پدر من 

  رفت!. مندرس شده، از بين مي
بن معاويه و همچنين دبارة او و ابو بصير ليث المرادي و محمد بن مسلم و بريد 

�� Qe «عجلي فرمود: ZR���Q` �9�SJQ$��̂�	 SG Sj �� Q� Q2	 �' �p �� Qd	 Q[� �p � �! QY�K S���Z �2SK �� Q/� x��	 S®�0̂ Sp Q�@ S� �j
� �' Q>o	 Qe �� ��� RC l��	 «« اينان حافظان دين و امين پدرم در امور حالل و حرامِ [دينِ] خدا بوده

  بقون به سوي مايند.و ايشان در دنيا و آخرت از سا
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توانند به كتب رجال مخصوصاً رجال  ها حديث ديگر كه طالبين تفصيل مي و ده
  كشّي مراجعه كنند.

) از شعيب عقرقوفي از ابو بصير روايت 154و 153در رجال كشي (ص -10
است كه گفت از حضرت صادق ـ عليه السالم ـ سؤال كردم از زني كه شوهر كرده  شده

شود، حضرت فرمود: بر زن حد رجم  هر دارد و بعداً قضيه معلوم ميدر حالي كه شو
شود كه چرا تحقيق  تازيانه زده مي شود و به مرد صد (سنگسار شدن) جاري مي

  است. نكرده
گويد بر حضرت ابو الحسن ( امام كاظم) ـ عليه السالم ـ وارد شدم و  شعيب مي

شود و  حضرت فرمود زن سنگسار ميگفتم: زني شوهر كرده در حالي كه شوهر دارد، 
م من مسأله را دربارة زني كه تچيزي بر آن مرد نيست. بعداً ابو بصير را مالقات كرده گف

شوهر كرده در حالي كه شوهر دارد از حضرت ابو الحسن ( امام كاظم) پرسيدم 
شود و بر مرد چيزي نيست. ابو بصير دست به سينه اش  حضرت فرمود: زن سنگسار مي

�S «يد و گفت: كش R�$ S� S� R5 Sp E �j��Z �1 ��Z�� Qp� �| l/SV�K � �كنم رفيق ما ( حضرت  گمان نمي»» 2
  كاظم) حكمش و علمش به جايي رسيده باشد!! 

  اين عقيده با عالم به غيب بودنِ إمام چقدر تفاوت دارد؟!
كشّي به سند ديگر از همين شعيب عقرقوفي مسألة مذكور را آورده و در آنجا 

خارانيد،  ابو بصير دست خود را به سينة خود زد و در حالي كه آن را مي«ويسد: ن مي
�«گفت:  S�R= Q! �� �2� �5�1 � �2 ��Z�� Qp� �| l/SV�K ««حضرت كاظم« كنم كه هنوز علم رفيق ما  گمان مي «

  كامل نشده است!!
امام گويند  اين عقيدة ابو بصير دربارة علم امام است همان ابو بصيري كه غاليان مي

دانيم چنانكه در  است ما علمِ ما كانَ و ما يكُون را تا قيامت مي به او گفته ÷صادق 
  !!1صفحات قبل بدان اشاره شد

                                           
  .94ر.ك. كتاب حاضر، ص -1
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السالم ـ است كه نه تنها به  ماين ده فقره از شرح حال أصحاب خاص أئمه ـ عليه
ن اعتراض داشتند، عالمِ به غيب بودنِ ايشان معتقد نبودند بلكه در أمور عادي هم به آنا

  آيا امكان داشت كه امامان به چنين كساني بگويند كه ما عالم به غيب هستيم؟! 
با صرف نظر از اينكه هر كسي كه ايمان به خدا و قرآن و روز قيامت دارد چنين 

هاي دشمنان اسالم  گويد، و اين ادعاها عموماً از جانب غاليان بوده يا بافته سخناني نمي
السالم ـ است. شما به تمام اخباري كه راجع به علم غيب امامان  مئمه ـ عليهو دشمنان أ

است و در كتب شيعه از كافي و بصائر الدرجات و مدينة المعاجز و غير آن آمده، دقّت 
نماييد تا ببينيد صرف نظر از آنكه متون آنها بر خالف قرآن است كه اگر فرضاً سند آنها 

ل اعتنا نبوده و طبق أمر أكيد و دستور شديد خود همان امامان هم صحيح بود باز هم قاب
  هم صحيح نيستند؟ السالم ـ بايد آنها را به سينة ديوار كوبيد؛ حتّي از لحاظ سند مـ عليه

كه در نزد ما شيعيان پس از قرآن بهترين و عاليترين مستند » كافي«مثالً همين كتاب 
است كه كساني چون اين آيت اهللا  تنظيم كرده است، در ابوابي كه در خصوص علم أئمه

6�̂� «كنند، در باب  العظمي براي ادعاي عالم به غيب بودن امامان بدانها استناد ميQ��)	 9̂�K −
���̂�	 SG Qz�= �!− 	� S�x= S! 	� S��= R�� R9�K 	� S�� �, 	 �mQ` «است كه به تشخيص عالّمة  سه حديث آورده
ديث اول آن ضعيف و حديث ثاني و ثالث آن مجهول است ح» 2';� 	�J�]«مجلسي در 

و نتيجة آن هيچ!! صرف نظر از اينكه متون آنها مخالف عقل و قرآن است ـ چنانكه قبالً 
  اشاره شدـ.

6�̂� «در باب Q��)	 9̂�K−���̂�	 SG Qz�= �! −  �9�S1� S��� E�4 �2 �9� S��= R �هشت حديث است كه » �
تم آن ضعيف است و حديث دوم آن مجهول و فو ه حديث اول و سوم و چهارم

رسل و حديثهاي ششم و هشتم آن حسن است و حتّي يك حديث محديث پنجم آن 
6�̂� «صرف نظر از آنكه مخالف نص قرآن است. در باب  ،صحيح هم در آن نيستQ��)	 9̂�K
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 −���̂�	 SG Qz�= �! −  �� S9� S5�� � �2 �� �9� �M � �2 �GR= Q! �9� S��= R ��G QzR� �= �! Qd	 S&	 ���= �| S� ?¬�	 SG QzR� �= �! E �0R �̄  @ S�Ĉ�K «1 
شش حديث هست كه حديث اول و دوم و سوم آن ضعيف و حديث پنجم و ششم آن 

كه در آن هم  2مجهول و فقط حديث چهارم آن به تشخيص عالّمة مجلسي صحيح است
گله من كند كه چرا شما علمِ امامان سخني از علمِ ما كانَ وما يكونُ نيست فقط اما باقر 

� «دانيد با اين جمله كه  خود را با علم امامانِ مخالفانتان يكسان ميa ����� �1 �d	 9̂�K �9 R� �'�1�K
 Q° R��)	 �� Q&	 �� �:�̂�	 ����� R>�K RG SzRZ �! i Q0R S̄  Ĝ SH QnQ���� Q! � �! Q�Q����Q� R��K �6 �!��� �°� ��R8	 �����1 ��   �vRJ �� �� RG SzRZ �! Sg

G QzQZ�Q� S�	 ��Q( Q��Q8 �̂ Q̈  RG QzR� �= �! S� Q' �� �:�Q8 QGR=Q�	 �̂	 �� �پنداريد كه خداوند تبارك و تعالي  آيا شما مي»» « 2
سازد و آنگاه اخبار آسمانها و زمين را از ايشان  اطاعت اوليائش را بر بندگانش واجب مي

شود و قوام دين  تي كه به محضرشان وارد ميدارد و مواد علم را دربارة سؤاال پوشيده مي
  .»كند؟ ايشان است از آنان قطع مي

و پر واضح است كه مراد از اخبار آسمان و زمين كه در آن قوام دين باشد علمِ ما 
گيرند نيست، و علمي است كه مربوط به احكام  كان و ما يكون به آن معني كه اينان مي

د مرتضي علَم الهدي يأطهار كامل اند. و به همين سبب، سدين است كه در آن البّته أئّمة 
�e e 	�2�62«در كتاب  معاذ اهللا كه قائل باشيم إمام به جز «) فرموده: 189و188(ص» 	��?

علومي كه الزمه و مقتضاي واليت و حكومت و نيز علومي كه مربوط به أحكام شريعت 
د] واجب است علوم ديگر را بداند و باش باشد، [يعني همان علمي كه قوام دين مي مي

علم غيب از جملة علوم مربوطه نيست. همچنين الزم نيست كه إمام همة صنايع و فنون 
و مشاغل مختلف را كه ارتباطي به شريعت ندارند، بداند بلكه بايد در علوم و فنون 

  .»مذكور به أهل فنّ و خبر گانِ علومِ مذكور رجوع شود
                                           

در مورد سه باب مذكور و أحاديث مندرج در آنها رجوع فرماييد به ((عرض اخبار أصول بر قرآن و  -1
  به بعد (برقعي).   537عقول)) صفحة 

راوي متّصل به معصوم اين حديث ضريس الكناسي است كه اگر ضريس بن عبد الواحد الكناسي باشد  -2
 شخيص عالّمة مامقاني حالش مجهول است، پس حديث مجهول مي شود.به ت
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�u=1e«شيخ طوسي نيز در  الزم نيست كه امام به أمور «) فرموده: 321(ص» �� 	��?
و علومي كه در مورد آنها [به سبب عدم ارتباطشان به واليت و حكومت] مراجعه 

  .1»شود، عالم باشد؛ بلكه واجب است در آنچه مربوط به حكومت است عالم باشد نمي
است و چنانكه  دهدر اين موضوع آم» كافي«باري، اينها أحاديثي است كه در كتاب 

بينيد حتّي يك حديث صحيح هم در آن نيست. با اينكه اگر فرضاً حديث صحيح و  مي
لو چند صد حديث هم بود چون مضامين آنها بر خالف قرآن است ـ به شرحي كه قبالً 

ناء بشر و غيره را بدر آيات شريفه آورديم كه علم غيب مخصوص خداست و إحدي از أ
عليهم أجمعين ـ بايد آنها را رد اهللا ـ طبق دستور خود أئمه ـ سالم بر آن اطّالعي نيست 

  كرده بر سينة ديوار كوبيد و اعتناء نكرد!
�b�&و أما آنچه در كتاب ( ?��	 '���است » 2محمد بن الحسن الصفار«منسوب به » $

� $/ 	�X/ $/ 	�����«در بي اعتباري آن قبالً گفته شد كه  وق از آن استاد شيخ صد» ¥�?
اي از ارباب رجال چون ابن  دانست، و پاره اعراض داشته و شايد آن را از صّفار نمي
را كه نويسندة  ياند كه يكي را ثقه و ديگر داود و شيخ بهائي قائل به دو صّفار بوده

»&�b� ?��	 '���توان به جنگ  اند. حال آيا با اين اخبار كذائي مي دانسته هاست غير ثق» $
  و عقل و وجدان را كنار گذاشت؟!. قرآن رفت

***  

                                           
  . 156ر.ك. كتاب حاضر، صفحة  -1
استاد ((محمد باقر بهبودي)) نيز ((صفار)) رادر نقل حديث متساهل شمرده است ر.ك. ((معرفة  -2

 (برقعي). 109الحديث)) مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ص 





  

 

  در موضوع علم غيب ÷تاريخ و سيرة أئمه 

ما در اين باب به شرح چند فقره از حوادث و وقايعي كه براي بعضي از أئمه پيش 
پردازيم تا هر كسي به وجدان خود دريابد كساني كه مبتلي به چنين  است مي آمده

كرد، نفس  به آن شدت نفي علم غيب از آنان نمياند فرضاً كه قرآن كريم  حوادث بوده
داد كه مبتاليان به آن به چيزي از پشت پردة غيب آگاهي  خود همين وقايع گواهي مي

  اند: نداشته
ـ كه زبدة آفرينش و بهترين بنده و  پيغمبر خاتم: ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم -1

د كه اگر در آن موارد به رسول خداست در بسياري از موارد و حوادث منتظر وحي بو
  دانست! شد، چيزي نمي آن جناب وحي نمي

براي اطّالع از آن پيشĤمدها بايد به كتب سيرة آن حضرت كه متضمن آن وقايعِ 
  كنيم: در اينجا به روشنترين آنها اشاره مي فراوان است مراجعه كرد و ما

ي در بيابان و مصاحبت قضية إفك و دور ماندن عايشه از قافله و بيتوتة او به تنهاي
و شيوع مطالبي زشت دربارة او از »صفوان بن المعطل«وي در آن سفر روز ديگر با 

واضحترين وقايع تاريخ اسالم است، تا آنجا كه چند آيه در قرآن در سورة مباركة نور 
  است. مبيِّن و مفسّر آن حادثه

است كه جوانترين  شتهو معلوم است كه در اين واقعه چه حالي بر پيغمبر محترم گذ
زنان حرم او را مّتهم به تهمت زنا با مردي بيگانه كردند، و آن حضرت اين تهمت را به 

اي نداشت! و آنچنانكه در  شنيد ولي براي رفع آن چاره كرّات و به كنايه و صراحت مي
است، پيغمبر خدا قريب يك  است و خود عايشه نيز آن را روايت كرده كتب سيره آمده

در اين باره نگران بود و از جانب خدا دربارة عايشه وحيي نيامد. تا روزي خود  ماه
, «پيغمبر خدا نزد عايشه آمد و فرمود:  "6�+� Q'�$ Q*RZ SM R9Qª �8 ,	 �y �M �� 	 �y �M QORZ �! iQZ �<�= �$ S�ĈQ` S6 ��Q�� �! � ��

 Q0 R<�4 R���8 , �]RC �yQ$ Q* R��R��K Q*RZ SM R9Q` �� ,Sd	 QOS� x �S� ���8 ĜSH Q�Q� RC �yQ$ �
� �� R!	 	 �mQ` ��R� ��	 9̂Qª �8 , Q�R���Q` QY�S1 �� �d	 D Q'
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 Q�R� �= �! Sd	 �3��1 Qd	 ��` �3��است كه  اي عايشه از تو به من خبرهايي چنين و چنان رسيده« »»1
اي،  اگر تو از آن بري هستي خدا تو را از آن بري دارد! و چنانچه اقدام به گناهي كرده

پس از خدا آمرزش بخواه و توبه كن زيرا همين كه بنده به گناه اعتراف كرده آنگاه به 
  .»پذيرد سوي خدا توبه كند، خدا توبة او را مي

حيرت آور بود كه رسول خدا  ناي از كتب سير هست كه قضية آن چنا و در پاره
ة خود را خواند و با أمير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ و زيد بن حارثه پسر خواند ص

ايشان دربارة عايشه و طالق او مشورت كرد! زيد صالح در آن ديد كه حضرت عايشه 
يا رسول اهللا خدا بر تو «را طالق ندهد، أما أمير المؤمنين ـ سالم اهللا عليه ـ عرض كرد: 

تواني به جاي او زن  است، زنهاي ديگر غير عايشه بسيارند و تو مي سخت نگرفته
است او را  خدا طالق آن را بر تو حالل كرده«و به عبارت ديگر فرمود: »بگيري ديگري

است سؤال  نيزي كه خادمة عايشهكطالق ده و غير او را به نكاح خود در آور، و اگر از 
(كنيز عايشه) را خواست و » هبرِير« صرسول خدا » كني او به تو راست خواهد گفت

  به پاكي عايشه گواهي داد!» هيربرِ«از او در اين باره تحقيق كرد، 
در اين باره مطلب را » بريره«تا جايي كه گفته اند: أمير المؤمنين به منظور اينكه 

كتمان نكند او را زد! و مع هذا بريره گفت: به خدا سوگند من در او جز خير و پاكي 
!©%βÎ) tÏ¨﴿ بينم! تا اينكه پس از گذشت يك ماه يا بيشتر، آياتي آمد كه ابتداي آن نمي $# 

ρâ!%ỳ Å7øùM} $$Î/ ×π t6 óÁãã ö/ ä3ΨÏiΒ 4 Ÿω çνθ ç7|¡øt rB #u� Ÿ° Νä3©9 ( ö≅t/ uθ èδ ×�ö� yz ö/ä3©9 4 Èe≅ä3Ï9 <›Í÷ö∆ $# Νåκ ÷]ÏiΒ $ ¨Β |= |¡tFø. $# 

zÏΒ ÉΟøO M}$# 4 “ Ï%©! $#uρ 4†‾< uθ s? …çνu� ö9Ï. öΝåκ÷]ÏΒ … çµ s9 ë>#x‹tã ×ΛÏàtã ∩⊇⊇∪   Iωöθ ©9 øŒÎ) çνθ ãΚçF ÷èÏÿ xœ £sß tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝÍκ Å¦à�Ρ r'Î/ #Z�ö� yz (#θ ä9$ s% uρ !#x‹≈ yδ Ô7 øùÎ) ×Î7•Β ∩⊇⊄∪ ﴾ /بود و عايشه را 12-11[النور [
 تطهير و تبرئه كرد!

اند اين آيات دربارة ماريه قبطيه نازل شده زيرا او را مّتهم به چنين  اي گفته پاره
  رت مطلب همان است!تهمتي كردند و به هر صو
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تواند بگويد: پيغمبر خدا عالم الغيب بود، و مع هذا در  با اين وصف چه كسي مي
گويند اين آيات قديم  اين باره آن قدر رنج كشيد و تهمت شنيد؟ جز آن احمقاني كه مي

 27بوده و حتّي علي ـ عليه السالم ـ در هنگام توّلد خود، آنها را بر پيغمبر خواند! يعني 
دانست! مرده شور آن علم غيبي  سال قبل از وقوع اين قضيه! و مع ذلك پيغمبر خدا نمي

  است يا نه؟ به قول شيخ سعدي: را ببرد كه دارندة آن نفهمد كه زنش مرتكب زنا شده
  چون ندانى كه در سراىِ تو كيست؟!    تو بر اوج فلك چه دانى چيست
دانست؟  د شود كه پيغمبر علم غيب ميتواند معتق با اين كيفيت كدام مسلماني مي

خدايا بافندگان اين نسبتها ديدة عقلشان چقدر كور و از دين إلهي چقدر دور و 
به اين قضيه و ما جراي رجيع و بئر معونه كه  صمهجوراند؟! ما در احوال رسول خدا 

آن در صفر سال چهارم هجري رخ داد اكتفاء نموده و طالبين تفصيل را به كتب سيرة 
  دهيم. حضرت ـ صلوات اهللا عليه ـ حواله مي

أما در أحوال أمير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ الزم است بدانيم كه دربارة آن  -2
اند چون خطبة  هايي بر آن جناب بافته حضرت بيش از ساير امامان غلو شده و خطبه

كتاب خود از  452در صفحة  اي كه اين آيت اهللا العظمي! البيان و خطبة تونجيه يا خطبه
است، لذا بايد بيشتر  آن حضرت، از كتاب بسيار بسيار معتبر!!!! أبو بكر شيرازي نقل كرده

است و  دقّت كرد، در اين خطبه آن حضرت ـ العياذ باهللا ـ صريحاً ادعاي خدايي كرده
uθ﴿فرمايد:  صفاتي را كه باري تعالي به شرح صفات خود اختصاص داده و مي èδ ãΑ̈ρF{$# 

ã� ÅzFψ $#uρ ã� Îγ≈ ©à9$#uρ ßÏÛ$ t7ø9$#uρ ( uθ èδuρ Èe≅ä3Î/ >ó x« îΛÎ= tæ ∩⊂∪ ﴾ /او اول و آخر و ظاهر و  ]3[الحديد
أمير المؤمنين هم در بصره آن صفات و باالتر از آن را به نهان و او به هر چيز داناست. 

من كوههارا ايجاد من زمين را به گردش در آوردم! «خود نسبت داده و گفته است: 
را به وجود  ها را خوردني كردم، من ابرها را جاري كردم! من ميوه ها كردم! من چشمه
، من ماه را طالع مرا نازل كردم! من آفتاب را به روز درآورد ها آوردم! من قطره

� «گويد:  كردم!........ من........ من.......... تا آنجا كه مي� S' Q>o	 �� S[�̂�)	 ��C�K S/Q����R�	 �� S' Qj��̂�	
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GR�Q= �! �� �� x� S5Q$ �من اول و آخر و ظاهر و باطن و بر هر چيز دانايم!! يعني »»  �
  رودربايستي من خدايم!!  بي

خدا لعنت كند آن كساني را كه چنين كفرياتي را از زبان أمير المؤمنين و أئمه ـ 
گان و نشر كنندگان آنها را أبد سالم اهللا عليهم ـ جعل كردند و خدا لعنت كند گويند

  اآلبدين ودهر الداهرين.
بهترين و بزرگترين دليل بر جعل آن پس از صراحت قرآن و گواهي عقل و وجدان، 
  تاريخ است كه به فرمايش شهيد ثاني رسوا كننده ترين چيز براي أحاديث مجعول است.

س از بيعت مردم در داند كه پ هركس اندك اطّالعي از تاريخ اسالم داشته باشد مي
به خالفت و مأيوس شدن طلحه و زبير از مقاماتي كه از آن  ÷مدينه با أمير المؤمنين 

حضرت انتظار داشتند، براي توليد فتنه با عايشه كه سابقة عداوتي با امير المؤمنين داشت 
همداستان شدند و به بصره كه در عدالت با امير المؤمنين و ارادت به عثمان از هر 

زيرا كه بصره نه تنها أمير المؤمنين را به خالفت قبول نداشت . د، رفتندوتر ب آماده يهرش
را قاتل عثمان پنداشته و قتال با او  ÷بلكه با تبليغات فتنه جويان، مردم اين شهر علي 

دانستند، و با تبليغات شبانه روزي هواخاهان عثمان و ساير  را بر خود واجب مي
ي قبل بصره را متصرّف شده بودند و أمير المؤمنين را به صورت اعدا جويان كه مدت فتنه

عدو اسالم معرّفي كرده بودند، تا جايي كه ديديم سر انجام أمير المؤمنين با قتل و كشتار 
  بسيار كه تلفات آن سر به هزاران نفر زد، قهراً وارد اين شهر گرديد.

كه صرف نظر از مقام  ÷ير المؤمنين كند كه نه تنها أم اي باور مي آيا هيچ ديوانه
اي  ، از أعقل عقالي روي زمين است بلكه هيچ ديوانهصواالي دست پروردگي پيامبر 

ممكن است در چنين شهري كه أكثريت مردم آن او را متجاوز و ياغي و قاتل 
شناسند همينكه پاي به منبر مسجد آن نهاد، فرياد بزند كه: من زمين را به گردش در  مي

�x «و سر انجام بگويد:  ...من ...من ...وردم...... منآ S5Q$ �� S/Q����R�	 �� S' Qj��̂�	 �� S' Q>o	 �� S[�̂�)	 ��C�K ��
 R �� GR�Q= �! ��  من أول و آخر و ظاهر و باطن و برهر چيز دانايم؟!!. »



  63     در موضوع علم غيب  ÷أئمه  ي هتاريخ و سير
  

  

أمير المؤمنين كه سعي داشت خود را در نزد اين مردم از تهمت قتل عثمان تبرئه 
جوشيد، بر  كه سينه شان از كينة او مي  چگونه ممكن است در مقابل چنين مردميكند 

  خيزد و بگويد من چنين و چنانم، يعني خدايم؟! 
و در اين شهر عاصي حتّي يك نفر به او اعتراض نكند كه آخر اين چه كلمات است 

يك نفر و دشمن آيد؟! و از ارباب تاريخ و حديث از دوست  كه از دهان تو بيرون مي
نبود كه چنين قضية مهمي را در كتب حديث و تاريخ بياورد جز ابو بكر شيرازي كه 

  معلوم نيست چه جانوري است؟!
كنند چه  خدايا اينان كه اين چرندها را به نام معارف دين در بين مردم منتشر مي

  جنون مطبق و چه مغز أحمقي دارند؟!
داشتند و  اين همه مردم را از آن بر حذر ميدانم اين غلوي كه أئمة اسالم  من نمي

چيز ه است پس چ كردند اگر اين چيزها نبوده را لعن و از ايشان اظهار برائت مي تغُال
  بوده است؟!

أما شيعيان  1دانستند پيغمبر را غلو مي زعجيب است كه قدماي شيعه نفي سهو ا
شمرند! و كسي كه  رف دين ميامروز ادعاي خدايي را از ايشان غلو ندانسته بلكه معا

داند واليت او را ناقص قلمداد كرده و از مصادر  اندك ترديدي در اين خرافات روا
  شود!! فتوي، تكفير او صادر مي

  
خدا شاهد است ما هرگز قصد نداشتيم با شرح اين حوادث تاريخي مقام واال و 

اليان كه اصول مسلّم عالي أئمه را از آنچه هست، كمتر جلوه دهيم لكن غلو اين غ
دارد كه با ذكر حوادث تاريخي از  سازد، ما را وامي شريعت خاتم الّنبيين را خدشه دار مي

كتب معتبرة شيعه، مردم را از خطر غلو در دينشان آگاه سازيم و آنها را از ابتالء به نهي 
Ÿω (#θ ﴿قرآن كريم كه فرموده  è= øó s? ’ Îû öΝà6 ÏΖƒÏŠ ﴾ /بر 171[النساء [  

                                           
 كه ضميمة همين كتاب است مراجعه شود (ناشر).» سهو الّنبيسيري در رسالة «به رسالة  -1
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  حذر داريم.
از طرف » قيس بن سعد بن عباده«در تمام تواريخ مفصل و معتبر، داستان واليت  -3

أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ در مصر و عزل او كه منجرّ به از دست دادن آن حضرت 
كشور مصر را براي هميشه و صدمات و خساراتي را كه از اين راه به آن جناب رسيد، 

6«را از كتاب پرارزش  ضبط است و ما آن���	 &�J�� e 6�8'�	 &�b���	 « به  336(ص
كنيم وترجمة آن را از  است، نقل مي بعد) سيد علي خان شوشتري كه يكي از أعالم شيعه

  آوريم: عربي به فارسي مي
همينكه أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ خالفت را به دست گرفت به قيس فرموده به 

من تورا بدان واليت والي كردم........ پس قيس با هفت نفر از  سوي مصر برو كه
اي كه با او  خاندانش بيرون آمد و به مصر رفت آنگاه به منبر بر آمد و دستور داد نامه

از طرف بندة خدا أمير «بود بر مردم خوانده شود و آن نامه با اين عنوان ابتدا شده بود: 
رسد. من قيس بن  مانان كه اين نامه بديشان ميالمؤمنين علي به سوي كساني از مسل

سعد انصاري را به عنوان أمير به سوي شما فرستادم پس او را مدد داده و بر حقّ ياري 
ام كه به نيكان شما نيكي كند و بر بدخواهان سخت گيرد و  كنيد و من به او دستور داده

من راهنمايي او را  با عوام و خواص رفق و ماليمت نمايد. وي از كساني است كه
پسنديده و به صالحيتش اميدوارم و از خدا براي ما و شما كرداري پاك و ثوابي جميل 

  اهللا وبركاته. تو رحمتي وسيع خواستارم. و السالم عليكم و رحم
تمام شد قيس براي خطبه برپا خواست، و  ÷همينكه خواندن نامة أمير المؤمنين 

خداي راست كه حقّ را به جاي خود درآورد و باطل خدا را حمد وثنا گفت كه ستايش 
را ميراند وستمكاران را نگونسار خواست، أيها الناس ما با بهترين كسي كه بعد از 

هم برخيزيد و به كتاب خدا  سراغ داشتيم بيعت كرديم، پس شما صپيغمبرمان محمد 
اهللا عمل نكرديم و سنّت رسول اهللا بيعت كنيد پس اگر ما به كتاب خدا و سنّت رسول 

  ما را بر گردن شما بيعتي نيست.
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مردم برخاستند و بيعت كردند و مصر و توابع آن بر قيس استقامت يافت. آنگاه 
قيس عمال و فرمانداران خود را به شهرستانها گسيل داشت، مگر يك قريه كه مردم آن 

يزيد بن «ه او شمردند و در آن قريه مردي از كنانه بود ك كشتن عثمان را عظيم مي
آييم عامل  گفتند، او كسي را به سوي قيس فرستاد و گفت كه ما نزد تو نمي مي» الحارث

خود را بفرست، زيرا اين سرزمين قلمرو توست، لكن مارا به حال خود واگذار تا ببينيم 
���D«شود!  كار مردم به كجا منتهي ميC)	 *2�| /$ �?=� /$ 6�=�2 « نيز شورش كرد و

مان زاري نمود و مردم را به طلب خون او دعوت كرد. قيس كسي را به سوي او بر عث
فرستاد كه واي بر تو آيا يا بر من شوريدي؟! به خدا سوگند كه من دوست ندارم كه 
ملك شام و مصر از آن من باشد و من تو را كشته باشم، پس خون خود را حفظ كن! 

ني كه تو والي مصر باشي من از جانب تو پيكي به سوي قيس فرستاد كه تا زما» مسلمه«
  كافي هستم (يعني مطيع و فرمانبردارم). 

قيس بن سعد شخصي بود داراي عقل متين و رأي رزين، وي كساني را به جانب 
كنم ليكن شما را به خود  آنان كه كناره گرفتند فرستاد كه من شما را به بيعت مجبور نمي

كرد، و با  انمايم، پس با آنان مهادنه و مدار يواگذارده، از شما كفايت و حراست م
هم مدارا كرد، و خراج و ماليات را جمع آوري نمود، و هيچكس با » مسلمة بن مخلّد«

  او به منازعه برنخواست.
گويد: علي ـ عليه السالم ـ به جانب جمل بيرون  ابراهيم كه راوي حديث است مي

و آن حضرت از بصره به كوفه آمد در حالي بر مصر والي بود » قيس«آمد در حالي كه 
تر بود،  در همان جاي خود بود، وي از همة خلق خدا بر معاويه سنگين» قيس«كه بازهم 

ترسيد كه علي ـ عليه السالم ـ با  زيرا مصر و توابع آن به شام نزديك بود و معاويه مي
اويه در بين اين هم از جانب مصر، و مع» قيس«مردم عراق به سوي شام روي آورد و 

دو نيرو محاصره شود، لذا زماني كه أمير المؤمنين در كوفه بود و قبل از آنكه به سوي 
  اي براي قيس فرستاد، عنوان نامه چنين بود: صّفين حركت نمايد معاويه نامه
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از معاويه بن ابي سفيان به سوي قيس بن سعد، سالم بر تو. همانا من به سوي تو 
نم كه معبودي جز او نيست. أَما بعد، اگر شما بر عثمان عيب گرفتيد ك خدايي را حمد مي

اي كه بر كسي زد در شنعت كسي يا جودت  در فزوني بخشش كه بر او ديديد تا تازيانه
و سيرت كسي يا در اينكه جوانان و خويشان خود را به كار گماشت، با تمام اين أحوال 

شود، پس در حقيقت مرتكب أمر  ها حالل نمي هانهدانيد كه خون او بدين ب خود شما مي
عظيمي شديد و كاري ناهنجار كرديد، پس اي قيس به سوي پروردگارت توبه كن، اگر 
توبة قبل از مرگ از چيزي كفايت كند. از آن رو كه تو از كساني بودي كه مردم را بر 

را به قتل عثمان اغراء عثمان شورانيدي، و أما رفيقت ( علي) ما يقين درايم كه او مردم 
و تشويق كرد و ايشان را به كشتن او واداشت تا اينكه وي را كشتند و تو با انبوه 

تواني از كساني بوده  رهي، پس اي قيس اگر مي خويشانت از خون او به سالمت نمي
بيعت كن در آن صورت اگر » علي«باشي كه تو را به خون عثمان مطالبه نكنند با ما عليه 

ام سلطنت عراقين ( كوفه و بصره) از آن توست و مادامي  ر يابم تا زماني كه زندهمن ظف
كه من سلطان هستم سلطنت حجاز براي خاندان تواست! هر كه را كه تو دوست داري 
و از غير اينها هرچه را كه دوست داري از من بخواه زيرا هر چه را از من بخواهي به تو 

اي كه به تو نوشتم برايم  و عقيده ات را در جواب نامه خواهم داد، پس در اين باب رأي
  بنويس.

همين كه اين نامه به قيس رسيد چون دوست داشت كه با او به دفع الوقت رفتار 
  كند و نظر خود را بر او آشكار نكرده و به جنگ با او شتاب نكند، لذا به او نوشت:

شدي فهميدم، اين كاري است كه  يادآورأَما بعد، نامة تو رسيد و آنچه از أمر عثمان  
شدي كه رفيقم ( علي) كسي است كه مردم را بر  من به آن نزديك نشده ام و نيز يادآور

قتل عثمان اغراء كرده و عليه ايشان دسيسه نمود تا عثمان را كشتند! اين أمري است كه 
من از خون عثمان به مرا بر آن اطّالعي نيست و أما اينكه مذكور داشتي كه انبوه عشيرة 

آيد از اينكه أولين مردمي كه در أمر او شركت داشتند  رهند پس الزم مي سالمت نمي
عشيرة من بودند، مرا خشنود كرده باشد! و أما اينكه از من خواستي كه با تو در 



  67     در موضوع علم غيب  ÷أئمه  ي هتاريخ و سير
  

  

خوانخواهي عثمان بيعت كنم و آنچه در مقابل آن بر من عرضه داشتي فهميدم اين أمري 
را در آن نظر و انديشه بايد و اين كاري نيست كه در آن عجله شايد. و من در است كه م

اينجا از جانب تو كافي هستم و از جانب من چيزي كه تو را ناخشنود بدارد، رخ 
� 	� PSd	���� � G5�=!�� 6	M'$� d��1نخواهد داد، تا ببينيم و ببيني �� �, R9Q`.  

شود و  ، او را چنين يافت كه گاهي نزديك ميهمينكه معاويه نامة قيس را خواند
  گاهي دور و ترسيد كه قيس با او در مقام خدعه و كيد بر آيد. لذا به او نوشت:

أَما بعد نامة تو را خواندم، تو را نه نزديك ديدم كه در شمار صلح آورم و نه دور  
ان كسي نيستم كه كه در حساب جنگ! تو را چون ريسمان سياه و سپيد يافتم! و من چن

با او بتوان به خدعه، بازي كرد يا با كيد و كين او را فريب داد، در حالي كه با من 
رجالي پر شمار و مركبهاي با زين و افساراست. پس اگر آنچه را كه بر تو عرضه كردم 

كني مصر را بر  ام از آن تواست و اگر اين كار را نمي هقبول كردي، آنچه را كه وعده داد
  كنم! و السالم. از سواره و پياده پر مي تو

چون قيس نامة معاويه را خواند و دانست كه معاويه از وي مطاوعه و مطاوله را 
  كند ناچار آنچه را كه در دل داشت آشكار نمود و به او نوشت: قبول نمي

از جانب قيس بن سعد به معاويه بن أبي سفيان. أَما بعد، عجب است از اينكه 
اي كه مرا از پيش خريداري  واهي رأي خود را به روز بقبوالني و طمع در آن بستهخ مي

كني! غير تو را پدر مباد تا من از اطاعت كسي كه سزاوارترينِ تمام مردم به أمر خالفت 
است و گوياترين ايشان به حقّ است و هادي ترين آنهاست و نزديكترين مردم به رسول 

كني كه در طاعت كسي داخل شوم كه دور ترين  أمر ميخداست، خارج شوم و تو مرا 
ترين مردم به  آنها از أمر خالفت بوده و دروغگوترين مردم و گمراهترين ايشان و بيگانه

رسول خداست، در حالي كه در پيرامون تو قومي گمراه و گمراه كنندتر از طاغوتهاي 
ن از سواره و پياده پر خواهي كرد، اند. و أما اينكه گفتي كه مصر را بر م ابليس، گرد آمده

اگر من تو را از اين كار مشغول نداشتم كه به خود مشغول باشي در آن صورت هرچه 
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  خواهي بكن. و السالم. مي
اين نامة قيس معاويه را از او مأيوس كرد و جايگاه او بروي سخت سنگين شد و 

زيرا از نيروي او و  بود اي كاش بر جاي قيس كس ديگري مي  خيلي عالقه داشت كه
تمرّد و سركشي وي و بزرگمرديش خوب باخبر بود و أمر وي معاويه سختي و بر سينه 

كرد، لذا بر مردم چنين وانمود كه قيس با وي بيعت كرده است!! پس  اش سنگيني مي
اي كه قيس قبالً نوشته بود و در آن نرمي نشان داده بود، بر مردم  برايش دعا كنيد! و نامه

اي جعل كرد و آن را به قيس نسبت داده بر مردم شام خواند بدين  ند و خود نيز نامهخوا
  مضمون:

به سوي أمير معاوية بن أبي سفيان از جانب قيس بن سعد، أَما بعد، همانا قتل عثمان 
توانم از  حادثة عظيمي بود در اسالم و من نگران نفس خود و دين خود شدم، ديدم نمي

اند! پس از  ني كنم كه امام مسلمان محرم نيكوكار با تقواي خود را كشتهيباتگروهي پش
كنم و از حضرت او حفظ دين خود  خداي سبحان براي گناهان خود طلب آمرزش مي

ام و دوست  نمايم. آگاه باشيد كه من به جانب شما صلح و بيعت آورده را مسألت مي
م روي آورم پس از من بخواه آنچه را دارم كه به سوي قتال كنندگان آن امام هادي مظلو

و سالم بر  ،كه از اموال و رجال خواهاني، تا آن را با شتاب تمام تقديم دارم إِنْ َشاء اهللاُ
  أمير و رحمت خدا و بركات او!

گويد در تمام شام شايع شد كه قيس با معاويه مصالحه كرده است!!  راوي مي
آمده اين ماجرا را به حضرتش گزارش دادند، جاسوسان علي ـ عليه السالم ـ به كوفه 

آن جناب اين قضيه را بسي عظيم شمرد و تعجب كرد! آنگاه دو فرزند خود حضرات 
حسنين و فرزند ديگرش محمد حنفيه و عبد اهللا بن جعفر را خواند و ايشان را بدين 

ؤمنين آنچه قضيه آگاهي داد و گفت: رأي شما چيست؟ عبد اهللا جعفر گفت: يا أمير الم
را كه در آن شك داراي واگذار و به راه يقين و بدون شك پرداز! قيس را از مصر 

  معزول كن.
كنم! عبد  نمي ورعلي ـ عليه السالم ـ فرمود: به خدا قسم من اين عمل را از قيس با
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شود حقّ است از عزل او  اهللا گفت: يا أمير المؤمنين او را عزل كن، اگر آنچه گفته مي
شود...... باألخره علي ـ عليه السالم ـ قيس را خلع و محمد بن  ري متوجه تو نميضر

أبي بكر را [كه در خانة آن حضرت بزرگ شده بود] و بنا به عالقه و اعتمادي كه خود 
به محمد بن أبي بكر داشت و هم دلخواه عبد اهللا جعفر برادر مادري او در اين أمر بود 

اي براي مردم مصر نوشت. محمد به مصر و  اشت و با او نامهوي را بر واليت مصر گم
به قيس رفت، قيس پرسيد: أمير المؤمنين را چه باك بود و چه چيز رأي او را تغيير داد؟ 

نه! موضوع مهمي نيست،  :آيا كسي بين من و او داخل شد (سعايت كرد)؟ محمد گفت
قيس قرابت سببي بود، زيرا  اين سلطنت هم مال توست! (بين محمد بن أبي بكر و

دختر أبي قحافه خواهر ابو بكر، زن قيس بود، و قيس شوهر عمة محمد بود) » فريسه«
قيس گفت: نه به خدا قسم، من حتّي يك ساعت هم با تو نخواهم ماند! و همينكه أمير 
المؤمنين او را از حكومت مصر عزل نمود از آنجا خارج شد و روي به مدينه آورد، و 

به كوفه نرفت! تا اينكه سر انجام در جنگ صفين در كتاب امير  ÷جانب علي  به
  حاضر شد. ÷المؤمنين 

رخ  ÷اين داستان كه يكي از مسلّمات تاريخ است كه در زمان أمير المؤمنين 
دانيم حكومت محمد بن أبي بكر بر مصر مسلّم نشد، و چون  است. و چنانكه مي داده

ره مصر را از دست داد و خود به فجيع ترين صورت كشته شد جوان و ناپخته بود باألخ
و آن حضرت بر مرگ او گريست و ديگر مصر به أمير المؤمنين برنگشت. چنانكه خود 

اي كه به روايت  از اين قضيه اظهار ندامت فرمود، و اين معني از نامه ÷أمير المؤمنين 
آيد، اين نامه را أمير  مي ) گزارش شده به دست9مجلسي  48شيخ مفيد در امالي (ص

هنگام إعزام مالك اشتر بر واليت مصر به او داد. و اين جمله از نامه،  ÷المؤمنين 
�S «ساند كه فرموده: ر معني مذكور را به صراحت مي � Q� �� �' R5�$ QY�K �/R$ ���̂� S¥ S*R��̂ �� S*RZ SM R� �( ��

 �9� �M �� S� Q�	 �� �> Q�R� �= �! �� �' �u�8 � R±Q2 Sd	 PPPSd	 S� � Q� �� �� Qz R�S4 R���8 Q3� S' SRX�Q$ S��� �GR= Q! @ "�H �� �p«  خود من
محمد بن أبي بكر را ـ كه خدايش رحمت كند ـ واليت مصر دادم، پس خوارج بر او 
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بود و علم و اطّالعي از فنون جنگ نداشت لذا شهيد شد،  نخروج كردند و او چون جوا
  خدايش رحمت كند.....

ن مّطلع پوشيده نيست كه قيس بن سعد بن عباده از بزرگان اصحاب بر دانشمندا
و امام حسن از متصّلبين در دين  ÷و از أعالم شيعيان أمير المؤمنين  صرسول خدا 

حقّ و شجاعان نامدار روزگار بود چنانكه در كتب رجال از جمله خالصة شيخ طوسي 
� $/ !����, 2/ 	���«دربارة او آمده است: � /$ I�( ��=! %Z2��	 #2K �` 	�b� /�y�	 %J$

'5$ �$K g���� ¢ ,��5�2 �j �قيس بن سعد بن عباده از پيشتازان روي آوردن به  »	���� �
  است كه چون با أبو بكر بيعت نكرد شايستة تقدير است. ÷أمير المؤمنين 

�M � :ICK [�( � /$ I�( 9«ـ در تعليقة خود نوشته است:  هو شهيد ثاني ـ عليه الرحم
�Z�	 /2 ��i ص Z�$�#2)	 /2 6�N�	 ]p�| 6�_«  منزلت قيس بن سعد در پيش رسول

در  ÷چون مقام رئيس شهرباني از طرف فرمانروا بود و حضرت رضا  صخدا 
خلوص و تقواي او فرمود كه در حال سجدة نماز افعي بر گردن او پيچيد و همينكه سر 

  رفت، أما او به هيچ وجه متعرّض آن نشد!از سجده برداشت در لباس او جاي گ
6 «ابن أبي الحديد در شرح نهج البالغه دربارة او نوشته است: �, ���M /2 9�M �C`

�4���$ %JxJ�4�	� �� ?��	 ��=! t�! «« او از بزرگترين پيروان علي و دوستداران واقعي آن
  حضرت بود.

ارادت و محبت او  پس عزل او از حكومت مصر، موجبي از جهت نقصان
است، و زيركي و فطانت او نيز در غايت شهرت بود به طوري كه او را يكي از  نداشته

  اند. أذكياء عرب شمرده
آيا اين عملي كه با او شد، عمل كسي است كه عالم به غيب است؟ آن هم عالمي 

ω Ü>â“÷ètƒ çµ﴿كه  ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾!؟  
اند، آيا عقالً ممكن است كه  شده اگر گويي كه با علم غيب مرتكب اين أعمال مي

فرمايد:  داراي علم غيب اينگونه به ضرر خود اقدام كند؟ و اگر متّكي به قرآني كه مي
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öθ ﴿خاصيت علم غيب، استكثار خير است  s9uρ àMΖä. ãΝn=ôã r& |=ø‹ tó ø9$# ßN÷� sYò6 tGó™ ]ω zÏΒ Î�ö� y‚ø9$# ﴾ 
  ]؟! 188[األعراف/

داللت  ÷از جمله أموري كه به وضوح تمام بر عدم علم غيب حضرت علي  -4
را بر بصره و اهواز و فارس و كرمان است. » زياد بن أبيه«كند والي كردن آن حضرت  مي

كاتب ابن عباس بوده و در امور حكومت و واليت بصره داراي » زياد بن أبيه«چون 
بعد از ابن عباس او را واليت داد و چنانكه  ÷ذا أمير المؤمنين اطّالعاتي بوده ل

دانيم واليت و حكومت زياد بر بصره موجب شد كه شيعيان علي را به خوبي  مي
نيز واليت او را إبقاء كرد  ÷بشناسند و چون بعد از أمير المؤمنين حضرت امام حسن 
بود و هنگامي كه معاويه  ÷ لذا دوام حكومت او خود يكي از بدبختيهاي شيعيان علي

را به برادري خود استلحاق كرد و او را فريقت و حكومت عراقين را به او واگذار » زياد«
بر آوردند كه شرح جنايات ايشان را بايد به  ÷سرش دمار از شيعيان علي پنمود، او و 

  كتب مفصل تاريخ حواله كرد. 
است كه در همان زمان خالفت، » yZ2� b /$����«ديگر واليت و حكومت دادن به 

شيمان كرد چنانكه آن حضرت نامه براي او نوشت كه: پامير المؤمنين را از اين عمل 
» �*RC�K 	 �mQª �8 S� �=�Q� �� SOS= R��1� S� �� R� �j SgQ�4̂ �1 �OĈ�K S*RZ�Z �V� �ORZ Q2 Q�'̂ �k �O�Q$�K �¡� �| 9̂Qª �8 S� R�$ �2̂�K �i x( S� �:�Q8  ̂ �}Q` 

 RZ �!@� "	���� QJ RC	 �a	 �� �Q� S² ���1 @ �O  "	���4 �! �OQ1 �' Q> Qo iQJR� S1 , �OQ1 �' Q>; Q3	 �' �uQ$ �a��� RC S� S' S� R�1 �� , S� Q��1
 �OQZ�Q� Q6 ��Qv �JQ$ �O�1 �# Q� �! �ORZ Q2 f R# �> �OQ= R�C Sg R� Q, �� �OQ= Rj�K S� �� ��w "� ?J �p �ORZ �! iQZ �<�= �$ � �2 �9� �M R/Q+�� ��  R/ �2 ��

 �9� �M R�S� R��K f� R� �( S��� � RS� R��K f' R2�K Q�Q$ �y �0RZ S� R��K f' R<�H Q�Q$ �̂ ��S� R9�K �� Rj�~Q$ �IR��= �8 �OQ4 �0 Q�Q$� �/ �2 R�S� R��K �6 �C� �2�K Qe �a �'
Sd	 ��� �, R9Q` 	 �y �j QY��4QM �OR���Q` S� Q��� �% Qp ^ �}Q` R�Q� R(�~ �8 �6 ����� Qb � �رت مرا دپشايستگي و خوبي »» !

كني و به همان راه او  فريقت و گمان كردم كه تو نيز راه هدايت او را تبعيت مي
شود تو منقاد هواي خود بوده و براي  روي، اما اكنون آنچنانكه به من گزارش مي مي

كني و  اندوزي، دنياي خود را با خراب كردن آخرتت آباد مي آخرت خود چيزي نمي
دهي، اگر اين خبرها كه از  يدن و گسستن از دينت انجام مييوستن به خويشانت را با برپ
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رسد راست باشد هر آينه شتر اهل تو و بند نعلينت از تو بهتراند و همچون  تو به من مي
  ).71ارند.... (نهج البالغه، نامة پكسي چون تو شايستگي ندارد حفظ مرزي را به او س

كند! آنان كه  با خود نميهرگز كسي كه عالم به غيب است چنين كارهايي را 
اند خوب  اند علي ـ عليه السالم ـ يا هر يك از أئمه اهل بيت داراي علم غيب بوده مدعي

اند كه داللت بر علم غيب آنها دارد نشان بدهند!  است يكي از كارهايي كه انجام داده
دود بشري چون غاليان يا دشمنان اسالم، علي ـ عليه السالم ـ را به خيال خود از ح

اند و  كند معرّفي كرده ارتقاء داده و يك موجود خيالي كه گاهي كارهاي خدايي مي
اند كه  حضور در تمام مكانها و علم به جميع غيوب را از خصوصيات او قلمداد كرده

زند چون عروج به آسمانها و نشستن روي بساط ابر و  گاهي كارهايي از او سر مي
ار از يأجوج و مأجوج در حديث بساط، و حاضر شدن در صعود به هوا و كشتن سي هز

و سر راه گرفتن بر  صمهماني بيش از چهل خانه و رفتن به معراج قبل از رسول خدا 
او در يكي از آسمانها به صورت شير درنده، و قاضي شدن براي فرشتگاني كه با 

راضي نشدند تا  يكديگر نزاع كردند و در صلح كردن و اصالح أمر، جز به قضاوت علي
نا چار آن حضرت به آسمان رفت! و در زمان انبياي گذشته به صورت هاي مختلف 

وشيدن لباس طال و سوار پحاضر گشته انبيارا ياري نموده همچنين زمان موسي كه با 
شدن بر اسبي كه زين برگ آن از طال بود و به دربارة فرعون رفتن براي ترسانيدن او از 

و صدها از اين قبيل موهومات و خرافات كه بايد براي تفصيل آن به مخالفت با موسي! 
�b_«و » ��2�� 	C)�	�«و » !��9 	��_	&«كتابهايي چون �	6 Z��2 « و»I����	 607 « و

امثال اينها رجوع كرد. حال اگر اين خرافات را روزي غاليان يا دشمنان اسالم براي 
كنند،  د كساني كه امروز آنها را اشاعه و ترويج مياند مقصو راكندهپمنظور خود بافته و 

س پباشند  يروي از منظور دشمنان اسالم است و آلت بال ارادة آنان نميپچيست؟ اگر نه 
كند جز رمانيدن عقالء از هر چه كه نام دين منتشر  نشر اين خرافات چه دردي را دوا مي

علي چنين است و اينان هم كه  شود! و غرور و گستاخي جاهالن به خيال اينكه چون مي
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دانند! (بدون آنكه بدانند معني شيعه چيست يا در صورت  خود را شيعيان علي مي
دانستن بدون آنكه اندك جنبشي براي اجراء و انجام و ظايف شيعه بودن كه همان 

ندارند در صدر بهشت جاي پ روردگار است به خود بدهند؟!) ميپبندگي خالص براي 
! آري اينان به خيال خود بدون هيچ عمل، مقرَّبِ درگاه خدا و عزيزان بي خواهند داشت

  جهت دستگاه خلقت اند!!
در نظر غاليان موجود عجيبي است كه نظير او را حتّي در افسانة  ÷آري علي 

توان يافت! او صفات بشري حائز صفات خدايي است كه در همه  خدايان يونان هم نمي
=fG�Q ﴿ر و به هر كاري قادر و جا حاضر و بر همه كس ناظ �! �� R �� x� S5Q$ �� Sj﴾ !!!است  

رستان منزّه از اين موهومات و مبرّاي از اين افترائات و از پأما علي در نظر خدا 
  دهند، بيزاراست. كساني كه چنين نسبتهاي ناروا به حضرتش مي

 كار آساني نيست، و اگر كسي از ذكر آن فضايل قصد ÷شمردن فضائل علي 
كند، و هيچ كس را با  تبعيت نداشته باشد، صرف گفتن و شنيدن آن دردي را دوا نمي

يرو را گويند نه لفّاظ و قائل را، پتوان گفت كه شيعه تابع و  چنين عمل، شيعة او نمي
خود از معجزات دين اسالم است كه تعليمات اين دين مبين قادر است چنين  ÷علي 

است تا أمثال  معة بشري دهد و باألخره دين اسالم آمدهفردي را تربيت كرده تحويل جا
روراند نه آنكه با خياالت و أوهامِ غاليان يك علي موهوم پدر جامعة خود ب ÷علي 

توان يافت!؟ و باألخره عليِ غاليان با عليِ  اي نظيرش را مي بسازد كه در كمتر افسانه
  موحدين دو تاست، و اين علي از آن علي جداست!

يم به اصل موضوع، سخن در اين بود كه در سيرة أئمه چيزي از علم به غيب برگرد
شود كه بتوان گفت فالن عمل را به موجب علم غيب كه سودي داشت انجام،  ديده نمي

يش آمد كه صدمه و زياني داشت جلوگيري كردند! بلكه در سيره روشن پيا از فالن 
ي ديگران است در حيات ايشان نيز مشهود آنان، همان امور و احوال عادي كه در زندگان

بود، از آن جمله داستاني است كه در احوال حضرت موسي بن جعفر ـ عليه السالم ـ 
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  آورده اند: 
) و عيون اخبار الرضا شيخ 36، ص2نجف، ج پدر كتاب أمالي شيخ طوسي (چا -5

) از 217ص تبريز، پصدوق ( اخبار موسي بن جعفر) و جلد يازدهم بحار األنوار (چا
است كه گفت: از مردي از ياران خود شنيدم كه  علي بن ابراهيم بن هاشم روايت شده

را محبوس داشت  ÷گفت: هنگامي كه هارون الرّشيد حضرت موسي بن جعفر  مي
همينكه شب بر او درآمد آن حضرت وضوي خود را تجديد نمود رو به قبله كرد و 

خداوند متعال شروع به خواندن اين دعا كرد:  چهار ركعت نماز خواند آنگاه خطاب به
»PQn Q��� R/ Q2 iQZ R�x= �> �� �9� S�� �j QIR� �p R/ Q2 iQZ x��C D Q�x� �� � ��PPPP«  اي موالي من مرا از زندان هارون

نجات بخش. همينكه حضرت اين دعا را خواند، هارون در خواب مرد سياهي را ديد كه 
ارون نهيب زد، هارون ترسيد. آنگاه حاجب س آن سياه به هپدرست او شمشيري است 

خود را خواند و گفت برو به زندان و موسي بن جعفر را آزاد كن، حاجب بيرون آمد و 
درب زندان را كوبيده موسي بن جعفر را خواند، حضرت فرمود: كيست؟ حاجب گفت: 

اين گفت مرا در  س حضرت برخاست ترسان و لرزان بود و ميپخواند؟  خليفه تو را مي
خواند جز به منظور شرّي كه نسبت به من دارد و گريان و غمين در حالي  دل شب نمي

كه از زندگي خود مأيوس بود از جاي خود حركت كرده به سوي هارون آمد در حالي 
لرزيد! آنگاه گفت سالم بر هارون، هارون  چنديد! و بدنش مي كه استخوانهايش مي

دهم، آيا در اين دل شب دعايي  به خدا سوگند ميجواب سالم او را داده گفت تو را 
س لباسهايي خواست و حضرت را بدان سه مرتبه پگويد: س خواندي...... تا آنجا كي مي

مخَلَّع نمود و او را بر اسب خود سوار كرده و گرامي داشت، و حضرتش را نديم و 
  همنشين خود نمود!

يشامد پبا اينكه خود قبالً مقدمة اين آيا امامي كه به قول غاليان، عالم به غيب است 
است مع هذا چرا همينكه درب زندان كوبيده شد و به  را چيده يعني نماز و دعا خوانده

خواند، ترسان و لرزان شد و به حال گريان و غمگين و مأيوس  او گفتند: خليفه تو را مي
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ور بدي، زد كه هارون او را به منظ از حيات، از جاي خود برخاست، و حدس مي
لرزيد و از زندگي مأيوس بود!  ترسيد و مي خواسته است؟ و از همين جهت بود كه مي

ها از اين قبيل قضاياي تاريخي كه در تواريخ  آيا عالم به غيب حالش چنين است!؟ و ده
  هست و حاكي از اين حقيقت.

  اينك نظر و عقيدة دانشمندان بزرگ شيعه را در فصل آينده مطالعه فرماييد.
***  





  

 

  ÷نظر علماي بزرگ شيعه دربارة علم غيب أئمه 

�R در فصل گذشته گفته شده كه اصحاب خاص أئمه چون: �� Q/R$ QIR� �(  � �� � S³ Q/R$ �9 �:R� �= S�
iQ!	 �_ S�	  � 6�� ���C Q/R$ Q]�̂ �� S2  � �� ��	 �� SA دانستند  و امثال ايشان نه تنها امامان را عالم به غيب نمي

شمردند!!! و چنانكه  اي مراحل آنان را كامل نمي ارهپم دين هم در بلكه در احكا
دانشمندان و علماي بزرگ شيعه چون ابن جنيد و شهيد ثاني و عالّ مة مجلسي و بحر 

اند كه اصحابِ خاصِّ امامان، أئمه ـ عليهم السالم ـ را  العلوم طباطبائي نيز تصريح كرده
عت ايشان واجب است و اعتقاد به عصمت ايشان دانستند كه طا فقط علماي ابراري مي

  از خطا و نسيان نداشتند!
انزدهم بحار األنوار كتاب اإليمان و پچنانكه عالّمة مجلسي در حقّ اليقين و جلد 

) ضمن أحوال 68، ص 2الكفر و مرحوم شيخ عبد اهللا مامقاني در تنقيح المقال (ج
است كه در ايمان، تصديق به  فرموده است و شهيد ثاني آورده» محمد بن أحمد الجنيد«

امامت أئمه ـ عليهم السالم ـ و اعتقاد به وجوب اطاعت ايشان كافي است هر چند از 
است كه اين معني از مجموع روايات  تصديق به عصمت از خطا خالي باشد! و ادعا كرده

عتقد بودند كه ايشان ـ عليهم السالم ـ و عقيدة شيعيانشان واضح و ظاهر است كه آنان م
امامان علماي ابراري هستند كه خدا طاعت ايشان را با عدم اعتقاد به عصمت ايشان 
فرض شمرده است! و مع ذلك أئمه ـ عليهم السالم ـ به ايمان و عدالتشان حكم 

  فرمودند! مي
س از فوت پاين حال اصحاب أئمه ـ عليهم السالم ـ در زمان حيات ايشان بود. أما 

ايشان از دانشمندان بزرگ شيعه كساني را كه تا هنگام تأليف اين كتاب  و غيبت
شناسيم، بسياراند كه اعتقاد به علم غيبِ أئمه نداشتند، سهل است حتّي سهو و غفلت  مي

دانستند! ولي از باب اختصار ناچار نام ده  و ظنّ و اجتهاد را دربارة ايشان جايز و روا مي
آوريم و بقيه را إن شاء اهللا تعالي لدي  را تيمناً در اين رساله مينفر از ايشان و عقايدشان 
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نماييم تا دانسته شود كه اين  اي علي حده معرّفي مي الفرصه و عند اإلقتضاء در رساله
غلو و افراط از متأخّرين بوده و شايد سياست سالطين مانند سلسلة صفويه و امثال آن 

اء و دانشمندان متقدم هرگز چنين عقايد شرك نيز در آن دخالت داشته و گرنه علم
  آميزي نداشتند.

محمد بن الحسن بن الوليد القمي ـ رحمت اهللا عليه ـ استاد شيخ صدوق  -1
بزرگترين عالم شيعه در زمان خود كه مورد توثيق و تعظيم عموم علماي شيعه و 

  اصحاب رجال است.
داند بلكه سهو و نسيان  عالم به غيب نميآن جناب نه تنها أئمه ـ عليهم السالم ـ را 

يغمبر بزرگوار اسالم كه أمينِ وحي و مأمور رسالت است پرا بر ايشان كه سهل است بر 
يغمبر است پشمارد! و معتقد است كه أول درجة غلو، نفي سهو از  جايز و روا مي

است. احتراز  آورده» من ال يحضره الفقيه«چنانكه مرحوم صدوق اين عقيده را از او در 
بصائر «آن جناب از عقيدة عالم به غيب بودنِ امامان تا آن حد بود كه روايت از كتاب 

اي از اخبار غلو آميز است جايز ندانسته، تحريم  ارهپصّفار را كه حاوي » الدرجات
  فرمود!
مرحوم صدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي رئيس  -2

و به طور كلّي تمام علماي بزرگ شيعه در قم كه اكثر آنان معاصر أئمه ـ المحدثين 
عليهم السالم ـ و با ايشان مربوط و معاشر بودند، نسبت علم غيب و صدور معجزه را از 
 نفي سهو ونسيان را از ايشان، غلو الم ـ منكر بوده سهل است، حتيه ـ عليهم السأئم

دانستند و در اين خصوص  ي و غالي را بدتر از مشرك ميشمرده و قائل به آن را غال
  اند. كتابها نوشته

يغمبر تا چه رسد به امام جايز و الزم پو مرحوم صدوق صدور سهو و نسيان را از 
دهد كه كتابي خاص در اين  وعده مي» من ال يحضره الفقيه«شمرد و خود در كتاب  مي

كرده باشد و دست حوادث آن را از دسترس ما باب تأليف نمايد و احتماالً آن را تأليف 
دور داشته باشد! زيرا آن مرحوم داراي بيش از سيصد تأليف است كه كمتر از نصف آن 
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سهو «يداست هرچند اخبار بسياري در موضوع پدر دسترس ماست و بقيه متأسفانه نا
ستقلّي را تشكيل است كه جمع آن خود كتاب م در ساير آثار آن مرحوم باقي مانده» الّنبي
از كثرت اخبار در اين موضوع » من ال يحضره الفقيه«دهد و خود آن جناب در  مي

�«فرموده است:  �j x� �� Qe �� Q���� R>�)	 Sg�Q �s �̂ �'S1 R9�K �A� ��w E�Z R��	 	 �y �j Qe S� �� Q�	 ���	 S���� R>�)	 �̂ �'S1 R9�K �A� �b R��� �� 
 ?��	 �� Q/� x��	 S[��vR$Q`�� Q' Q6 �� «« رد (سهو النَّبِي) اگر جايز باشد كه اخبار روارده در اين معني

شود در آن صورت رد جميع أخبار جايز خواهد بود خواهد بود و در چنين صورت 
  دين و شريعت باطل است. (زيرا بناي شريعت بر اين أخبار است).

بهائي به خيال اي از علماي شيعه چون شيخ مفيد و شيخ  ارهپجاي تعجب است كه 
است  توفيق نيافته» سهو النَّبِي«اينكه شيخ صدوق به نوشتن چنين كتابي در موضوع 

اند در حالي كه أوالً چنانكه گفتيم ممكن است آن جناب توفيق يافته  خداي را شكر كرده
است. ثانياً  اي از ساير آثار آن مرحوم دستخوش حوادث شده ارهپباشد و آن كتاب مانند 

نمايد و در  است به قدر كفايت اين مطالب را اثبات مي مين كتبي كه از او باقي ماندهدر ه
  هر صورت از دست دادن آثار صدوق جاي تأسف است نه جاي مسرّت.

اي  اي از آثارش رد بر صدوق است در اين باره نيز رساله ارهپمرحوم شيخ مفيد كه 
تصور خود او را در اين عقيده  است و به رداخته و بر صدوق و عقيده اش تاختهپ

است لكن در زمان ما عالّمة محقّق آقاي حاج شيخ محمد تقي  محكوم و مردود ساخته
نگاشته و به خطّ شريفش أفست و » �z� 	�iQ�̂Z? «اي در  شوشتري ـ أدام اهللا بقاءه ـ رساله

Q[�b «به ضميمة جلد يازدهم كتاب  است.  ديدهو منتشر گر پآن بزرگوار چا» )�2�. 	�'?
است. طالبين بدان مراجعه  آن جناب در اين كتاب اين مطلب را به نحو أوفي ثابت كرده

  .1فرمايند
عقيدة علماي بزرگ شيعه در جواز سهو و نسيان بر أئمه تا چه رسد به نداشتن علم 

انزدهم بحار، و پاست كه بنابه نقل عالّمة مجلسي در جلد  غيب آن چنان شهرت داشته
                                           

  كه ضميمة همين كتاب است مراجعه شود (ناشر). »سيري در رسالة سهو الّنبي«به رسالة  -1
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s�!6 «) شيخ مفيد فرموده است: 65تبريز، ص پ(چا» تصحيح االعتقاد«كتاب نيز در 
 S� G( /2 �Z��` 	�����Jx� "	#�J1 9�'  "	'j�V /���	 e  Z��� 6�̂�)	 9��_ −���̂�	 SG Qz�= �! −  /!

 "	#qM 9�8'� @ 	�C�M GFK 9��!_� �� Gz�1	'2  �Z�K�� G´�=( e *5Z� E4p 6�Z���	 ��5p)	 /2
� /29�Z��	� DK'�	 �` 6�N�	 G5p e 9�+�4=� 	�C�M GF` [�J«  گروهي از مردم قم بر ما

كنند كه آنان ـ عليهم  وارد شدند كه ديديم آشكارا در دين مقصراند و چنين گمان مي
دانستند تا اينكه در قلب ايشان نكته شود و در  السالم ـ بسياري از احكام دين را نمي

گويند أئمه در أحكام دين و شريعت به رأي و  ني را ديديم كه ميميان علماي قم كسا
  شدند.  ظنون ملتجي مي

مطلب را » سهو الّنبي«مجلسي ـ عليه الرحمه ـ در تحقيق و تبيين خود در موضوع 
v2 i0C  ! 6=¤ «به اين عبارت خاتمه داده است: ���	² 2/ �s�	 ��JC	 ��! �Z2 'z���

����C)	 /2 �z��	« شود كه در شيعه اجماع بر نفي مطلق  از تمام اين گفتارها ظاهر مي
اي داشته باشد  توانست چنين عقيده است. آري شيعه چگونه مي سهو از انبياء منعقد نشده

و حال آنكه چنين قولي مخالف صريح با آيات قرآن است زيرا پروردگار عالم دربارة 
ô‰s)s9uρ !$tΡ﴿فرمايد:  حضرت آدم ـ عليه السالم ـ مي ô‰Îγtã #’n< Î) tΠyŠ#u ÏΒ ã≅ö6 s% z Å¤oΨsù öΝs9uρ ô‰ÅgwΥ …çµ s9 

$ YΒ÷“tã ∩⊇⊇∈∪  ﴾ /يمان بستيم ولي فراموش كرد پيش از اين با آدم پو به درستي كه  ]115[طه
يغمبرِ خدا پو در او عزمي استوار نيافتيم، و دربارة موسي و يوَشع بن نون كه هر دو 

$﴿فرمايد:  بودند مي £ϑn= sù $ tó n= t/ yìyϑ øgxΧ $ yϑ ÎγÏΖ ÷�t/ $ u‹ Å¡nΣ $yϑ ßγs?θ ãm﴾ /س چون به جاي پ ]61[الكهف
اتّصال دو رسيدند ماهي خود را از ياد بردند، و در همين سوره از قول يوَشع بن نون 

’t﴿گويد:  مي ÎoΤ Î*sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçt ø:$# !$ tΒuρ çµ‹Ï⊥9 |¡øΣr& āωÎ) ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ÷βr& … çνt�ä. øŒr& ﴾ همانا ماهي  ]63لكهف/[ا
را از ياد بردم و جز شيطان فراموشم نساخت كه آن را ياد كنم و در همين سوره از قول 

$tΑ﴿گويد:  جناب موسي ـ ـ عليه السالم ـ به عالم زمان خود مي s% Ÿω ’ÎΤ õ‹Åz#xσ è? $ yϑÎ/ àMŠÅ¡nΣ 
رده پبه او تعهد سمرا بدانچه از ياد بردم مؤاخذه مكن، در حالي كه قبالً  ]73[الكهف/ ﴾
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$tΑ﴿بود كه  s% þ’ ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u!$ x© ª!$# #\� Î/$ |¹ Iωuρ  ÅÂôã r& y7s9 #\� øΒr& ∩∉∪ ﴾ /و تو را در  ]69[الكهف
  كنم. هيچ كاري نافرماني نمي

≈tçµ9|¡Σr'sù ß﴿شمارد  و حضرت يوسف ـ عليه السالم ـ را دستخوش نسيان مي sÜø‹ ¤±9$# 

t� ò2ÏŒ Ïµ În/u‘ y]Î7 n= sù ’Îû ÇôfÅb¡9$# yìôÒ Î/ tÏΖ Å™ ﴾ /شيطان يادآوري پروردگارش را  ]42[يوسف
  س يوسف چند سالي در زندان باقي ماند. پاز ياد او برد 

يغمبر أكرم در غير مورد وحي (چون وحي را به اعتبار وعدة خدا و پخداوند عالم به 
� H4﴿مايد: فر دهد و مي برد) نسبت نسيان مي القاء و اقراء او از ياد نمي ä. øŒ$#uρ š� −/§‘ #sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ 

ö≅è% uρ #|¤tã βr& Çtƒ Ï‰ôγtƒ ’În1u‘ z>t� ø% L{ ôÏΒ #x‹≈ yδ #Y‰x©u‘ ﴾ /و چون فراموش كردي  ]24[الكهف
پروردگارت را ياد كن و بگو اميد است كه پروردگارم مرا به راهي كه از اين به هدايت 

�š﴿نمايد:  اخطار مينزديكتر باشد هدايت فرمايد. و به آن حضرت  è Î̀� ø)ãΖy™ Ÿξ sù # |¤Ψs?  ﴾ 
  شود جز  كني كه معلوم مي خوانيم و تو فراموش نمي ما بر تو [قرآن را] مي ]6[األعلى/

يغمبران جايز پس سهو و نسيان به حكم عقل و قرآن بر پكند  وحي را فراموش مي
وردگار عالم است است تا چه رسد به امامان! و آن كس كه سهو و نسيان تنها ذات پر

t( āω ‘≅ÅÒ﴿فرمايد:  چنانكه مي tƒ ’ În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψtƒ  ﴾ /كند و  پروردگارم خطا نمي ]52[طه
گويد كه به  مي» هروي» «عيون أخبار الرّضا«كند، و بنابر روايت منقوله در  فراموش نمي

 حضرت رضا ـ عليه السالم ـ عرض كردم: بابن رسول اهللا گروهي در كوفه هستند كه
شد! حضرت فرمود:  سهو و اشتباهي عارض نمي صندارند كه بر رسول خدا پ مي

» �@ D Qy�̂	 9̂Q` Sd	 SG Sz�Z ��� 	�S$ �y �M  �@ Sd	 �� Sj � Sz R���  ^@Q` ����Q`  �� Sj ««گويند خدا ايشان را لعنت  دروغ مي
  كند، خداست. كند آن كس كه سهو نمي

آن صراحت علم غيب را از همه و حتّي  راستي جاي تعجب است كه آيات خدا با
نمايند چنانكه  يغمبران اين علم را بالصراحه از خود نفي ميپكند و خود  أنبياء نفي مي

$tΑ﴿فرمايد:  نوح ـ عليه السالم ـ مي s% $ tΒuρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ%x. šχθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ﴾ /112[الشعراء[ 
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$! ﴿گويد:  شعيب ـ عليه السالم ـ مياند، و كرده من چه دانم كه ايشان چه مي tΒuρ O$ tΡ r& Νä3ø‹ n= tæ 

7á‹Ï�pt فرمايد:  يغمبرش ميپمن بر شما نگاهبان نيستم، و خدا به  ]104[األنعام/ ﴾ ∪⊇⊂⊆∩ 2¿
﴿Ÿω ö/ àSßϑn= ÷è s? ( ßøt wΥ öΝßγßϑn= ÷ètΡ 4 ﴾ /شناسيم، و  شناسي ما آنان را مي تو آنان را نمي ]101[التوبة
گر كه برخي از آنها با شرحش گذشت و با اين همه آيات اثبات سهو و ها آيات دي ده

خواهند  داند كه باز هم اين عاشقان كفر و نفاق چه مي يغمبران، كسي نميپنسيان دربارة 
اند و سهو و نسيان را بر ايشان راه نيست! و  يغمبران و امامان عالم به غيبپگويند  كه مي

≈=tÉΟÎ﴿خداست كه علم غيبشان همان اندازة علم  tã É= ø‹tó ø9$# ( Ÿω Ü>â“÷ètƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#!!﴾ /3[سبأ[ .﴿Οßγn= tG≈ s% ª!$# 4 4’‾Τ r& šχθ à6sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ ﴾  خدايشان بكشد
 شوند. ( مرگ بر ايشان) چگونه از حق گردانيده مي

ه ـ عليهم السا چون در عقيدة شيعه در زمان أئمالم ـ عقيدة توحيدي خالص بود، أم
زمان خلفاي بني عباس به علّت شيوع خرافات يونانيان و افسانة خدايان و موهومات 

رستي بود در بين مسلمانان وارد شد پيهود و مجوس، عقائد غلو آميزي كه آميخته با بت 
شت در جبهة مخالف رستي و خرافات داپو طبعاً با آن مبارزة شديدي كه اسالم با بت 

رستي صورت گرفت به طوري كه ادعاي گزاف پتوحيد نيز عكس العمل شديدي از بت 
اي افراد سر زد چنانكه در بسياري از أقطاب و مراشد صوفيه  ارهپحتّي ادعاي ألوهيت از 

چون بايزيد بسطامي و منصور حالج و شلمغاني و أمثال ايشان اين قبيل ادعاها شد 
ترين فرد زمان خود بود  در زمان منصور دوانيقي كه ستمكارترين و لئيم تاجايي كه

اي به نام راونديه دربارة او ادعاي ألوهيت كردند! در چنين محيط مسموم و  طائفه
اي از شيعيان نيز نفوذ كرد لذا چنين ادعاهاي  ارهپزهرآلود، نشر اينگونه عقائد تدريجاً به 

مه ـ عليهم السالم ـ قائل شدند! با اينكه آن بزرگواران به خالف و گزاف را دربارة أئ
شديدترين صورت با چنين عقايد غلو آميز فتنه انگيز مبارزه كردند و از قائلين به آن 
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ـ أما روح  1كردند ـ چنانكه شرح آن بيايد اظهار برائت و مروجين آن را لعن و نفرين مي
مه قوي است به طوري كه با همة مبارزاتي كه رستي كه به قول روانشناسان در عاپبت 

أنبياي بزرگوار با اين فكر خبيث نمودند، هنوز هم آثار مرگبار آن در أكثر ملل عالم 
مشهوداست و نگذاشته توحيد اسالمي به همان خلوص خود باقي بماند و هر روز 

از علماي شيعه  اي ارهپاي بر خرافات افزوده شد تا جايي كه در أزمنة متأخّر بر  خرافه
چنان تأثير كرد كه دانشمندان بزرگ شيعة قم را دربارة أئمه مقصر شمردند! و عقيدة 
قدماي شيعه را تخطئه كرده و خود را مكمل اين عقيده دانسته به خيال خود نقص آن را 

  به كمال رسانيدند!!
حديث،  در چند مورد در ذيل أحوال رجالِ» تنقيح المقال«مرحوم ممقاني در كتب 

) مضمون 88(ص» مقباس الهدايه«است، از آن جمله در  اين معني را يادآور شده
است وحيد بهبهاني آنجا كه گفت: بدانكه بسياري از  چه خوب گفته«گفتارش اين است: 
ها و از جمله غضائري دربارة أئمه ـ عليهم السالم ـ منزلتي خاص  قدماء خصوصاً قمي

اي معين از عصمت و كمال را بر حسب رأي و اجتهاد خود  هاز رفعت و جالل و مرتب
دادند كه از آن حد تجاوز كند و تعدي از آن حدود  اعتقاد داشتند، و به كسي اجازه نمي

اي مانند نفي  شمردند تا جايي كه عقيده را بر حسب اعتقاد خودشان غلو و ارتفاع مي
شد مطلق تفويض يا مبالغه در معجزات  يدانستند بلكه بسا م سهو را از ايشان، غلو مي

ايشان و نقل عجائب و خوارق عادت از ايشان يا اغراق در شأن و اجالل ايشان و تنزيه 
ايشان را از بسياري از نقائص و اظهار كثرت قدرت براي ايشان و ذكر علم ايشان را به 

  شمردند.....! مكنونات آسمان و زمين، ارتفاع دانسته و تهمت مي
همانا «نويسد:  مي» معلَّى بن ُخَنيس«) ضمن ترجمة 230، ص3تنقيح المقال (ج و در

شماريم قدماي شيعه آن را غلو و  ه را كه ما امروز از ضروريات مذهب شيعه ميچآن
  كردند! ارتفاع دانسته و أوثق رجال را بدان بدنام شمرده رمي به غلو مي

                                           
  از كتاب راه نجات از شر غالت. »بحث غلو و غالت«ر.ك. به بخش  -1
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نويسد حاصلش اين است  ه ميچآن) 170(ص» محمد بن الفرات«و در ذيل ترجمة 
كنم  مان ميگاست كه  دو حديث آورده» محمد بن الفرات«در ترجمة » كشّى«كه: 

ند در آن حديثها چقصدش از نقل آن دو حديث اين است كه استدالل كند به غلو او هر 
  نين داللتي نيست بلكه مضمون آن دو حديث از ضروريات مذهب است!چ

�)� $�Z?� 2'	�	" !���� «نويسد:  ) مي125ص ،3(ج» د بن سنانمحم«و در ذيل ترجمة 
 6�̂�)	 ]1	'2 e 6���	 �Z! D�� �	 /2 9o	 �j �2 9) , ?�=<��$ "�b� Gz�2'$ �Z� ��H� @ �CK

 −���̂�	 SG Qz�= �! −  GzZ! �z��	 i0C �! Un�W �����	 �q2 9K E4p ,"	�=k y+2�� 9�M÷  "	�=k
GzZ! �z��	 i0C 9K g2 �Z�jy2 &����� /2 ����	 «« ،تاكنون بارها و بارها بيان كرده ايم

ه چذيرش] ما نيست، زيرا آنپاينكه [قدماي شيعه] كسي را غالي بشمارند، مورد اعتماد [و
كه در زمان ما دربارة مراتب [و مقامات] أئمه از ضروريات مذهب شيعه محسوب 

حتّي كسي مانند شيخ صدوق ( ابن بابويه) رفت  ار غلو به شمار ميگشود، در آن روز مي
واران گنفي سهو از أئمه ـ عليهِم السالم ـ را ُغلُو شمرده در حالي كه نفي سهو از آن بزر

  امروز از ضروريات مذهب ماست.
ونه اعتقادات را جزو ضرورويات گر از اين كتاب اينگنين در موارد متعددة ديچهم

  شمارد!! در معرفت أئمه مقصر مي داند و قميان را مذهب مي
آري شيعيان قم كه در زمان أئمه ـ عليهم السالم ـ به قدري ممدوح ايشان بودند كه 

هل چاني) بيش از پكم پاچ 341تا صفحة  337بحار األنوار (صفحة  14تنها در جلد 
 است كه امام ـ عليه السالم ـ دربارة ايشان تصريح حديث در مدح ايشان وارد شده

Q6 «كند كه:  مي ��	 �� x��	 S� Rj�K RG Sj S� �: �z S0�	 S� �:�= S�	 S�� �z�J S0�	 SG Sj ���S S( �� �����Q( �� ��� S� S� �� �²� SM S� S� Rj�K RG Sj
 Q� ����� Q�	 Q/ R� Sp �� Q6 ��	 �� x'�	 ��PPPPPPPP «« ايشان اهل ركوع و سجود و قيام و قعود، ايشان فقهاي

  اند و بيان نيكو دارند......... وايتدانشمند و فهميده و أهل درايت و ر
ونه اوهام و گآيا اينان دربارة أئمه مقصرّاند! أما غاليان كوفه و بغداد كه آلوده به هزار 

  اند شيعيان كامل اند!!؟ خرافات
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علي بن «است مانند  است از غاليان آنها بوده اهي مذمتي از قميون شدهگر در اخبار گا
و ذكر ابو محمد «) فرموده است: 438نانكه رجال كشّي (ص چ» نقاسم يقطي«و »حسّكه

فضل بن » إن من الكذابين المشهورين ابن بابا القمي«الفضل بن شاذان في بعض كتبه: 
ويان مشهور ابن باباي قمي گاست كه يكي از دروغ شاذان در يكي از كتبش ياد كرده

  است.
كري ـ عليه السالم ـ به او نوشته است، حضرت عس و بنابه روايتي كه سعد نقل كرده

از فهري و ابن باباي قمي به »  �` K'$K	 /2 d	�� D'z0	 �$�$ /$ ��¥ /$ /�X	�i�J«است: 
  جويم. زيرا اينان از غاليان بودند! سوي خدا بيزاري مي

س تخطئة شيعة قم و نسبت تقصير به ايشان، دور از انصاف است و اينكه مذهب پ
ونه آنان كه معاصر چگايشان ناقص بوده و امروز كامل شده، غلط است. شيعه در زمان 

كردند، در شناخت ايشان مقصر بودند زيرا اين  أئمه بودند و با ايشان معاشرت مي
ذيرفتند و پ معجزات خارج از منطق و ادعاهاي دور از عقل و شرع را دربارة آنان نمي

و معاصرين ايشان را درك نكرده و آلوده به بعد از صدها سال كساني كه آنان را نديده 
ونه گه سياستهايي به نشر اينچداند كه  اند و خدا مي ونه خرافات و أوهام شدهگهزار 

ر اينكه گنين عقائد باطله، شيعيان كامل شده اند؟ مچاست باداشتن  رداختهپخرافات 
يعه را براي امروز ري آمده و مذهب ناقص آن روز شگيغمبر ديپوييم ـ العياذ باهللا ـ گب

است يعني به غلو امروز رسانيده است!! نعوذ باهللا من هذه الضاللة ونسأله  كامل كرده
  الهداية لنا ولجميع المؤمنين.

كس  چشيعه كه علم غيب را دربارة أئمه شيعه و هي گر از علماي بزرگيكي دي -3
به آن اشاره شد و آن  است كه قبالً» محمد بن أحمد بن الجَنيد«باور ندارد مرحوم 

جناب در زمان سالطين آل بويه مخصوصاً معزّ الدولة ديلمي بود، معزّ الدوله عالوه 
برداشتن سلطنت، مردي دانشمند بود و در تشيع آنقدر متعصب بود كه در زمان خالفت 

رت الّطائع هللا عباسي در روز عاشورا مردم بغداد را وادار به نوحه خواني و عزاداري حض
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سيد الشُّهداء ـ عليه السالم ـ كرد و در عيد غدير مردم را به تهنيت و سرور واداشت و 
  براي نماز عيد فطر آنان را به صحرا برد.

شيخ ابن جنيد در نزد او بسيار معزَّز و محترم بود. مع هذا آن جناب دربارة أئمه ـ 
نانكه چدادند  و اجتهاد خود فتوي مي واران به رأيگعليهِم السالم ـ قائل بود كه آن بزر

دانسنتد، انتقاد  ونه اعتقاد را صحيح نميگكتابهايي در اين باره نوشته و از كساني كه اين
است و  است و در كتابي كه از عقيدة خود دفاع نموده كرده و از عقيدة خود دفاع نموده

«نام آن را �	6 ��K /! 6�	�'�	 /2 ��Z�	 �jK n�� �2 ��zV`��z4b@	 '2K e ��« است، و  نهاده
 '2K e 6	��J�.«نيز كتابي به نام ���	 �:kK  ! .����	� ����4�	 µ�M«  تأليف فرموده كه

  است. در آن قياس در احكام را بر سب عتقاد شيعه آورده
نمود عالّمة طباطبائي ( بحر  اي از علماي متأخّر مشكل مي ارهپاين عقيده كه به نظر 

� ��Z�` �2K	�J�DK'��$ [ `� 	(�9K gZ4�� �8 6�̂ «م) از آن دفاع كرده و فرموده است: العلو
� ?�J4�	 ±�	 e O�yM 9�5�« ه قائل شدهاست كه آنان ـ  يعني اينكه ابن جنيد دربارة أئم

ذشته در بين گدادند بعيد نيست كه در زمان  عليهِم السالم ـ به رأي خود فتوي مي
  است. اي شايع بوده نين عقيدهچشيعيان 

نانكه ما نيز قبالً يادآور شديم كه شيعيان قديم و اصحاب أئمه ـ عليهِم السالم ـ چ
  دانستند!! ايشان را جز علماي ابرار نمي

شيعه كه علم غيب را دربارة أئمه ـ عليهِم السالم ـ  گر از دانشمندان بزرگدي -4
: 9	�X�iH«م وار مرحوگقائل نيست شيخ بزر?Z�	 /$ � ?�¥ /$ � معروف به شيخ مفيد »¥�?

  آوريم: است كه ما عقايد آن جناب را به شرح ذيل از كتب مختلفه مي
عباراتي به اين » 2';� 	�J�]«الف) مرحوم عالّمة مجلسي در كتاب بي نظير خود 

  مضمون دارد:
رسيده شده پمسائلي  »	����� 	��5?6«از شيخ سديد محقّق شيخ مفيد در كتاب 

  است:
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سؤال: در نزد ما شيعيان اجماع منعقد است بر اينكه امام، عالم بما كان و ما يكون 
ه علّت دارد كه أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ به مسجد آمد در حالي كه چس پاست 

شود و حال اينكه هم قاتل خود را و هم وقت و زماني را كه كشته  دانست مقتول مي مي
به سوي كوفه رفت  ÷ه علّت دارد كه حسين بن علي چدانست؟ و نيز  خواهد شد، مي
ذارده، ياري نخواهند كرد و او در اين سفر گدانست أهل كوفه او را وا در حالي كه مي

  كشته خواهد شد......؟ تا آخر سؤال.
يكون اسخ فرمود: جواب: اينكه امام، عالم بما كان و ما پشيخ ـ رحمه اهللا ـ چنين 

داند  است، اجماع شيعه بر خالف آن است (يعني اجماع شيعه بر آن است كه امام نمي
كه در گذشته چه شده و در آينده چه خواهد شد) و هرگز شيعه بر چنين قولي اجماع 

است و همانا اجماع فقط در اين مسأله ثابت است كه امام حكم (يعني مسألة  نكرده
داند بدون آنكه به عين حوادثي كه در  دهد، مي رخ ميشرعي) حوادثي را كه در آينده 

س بنابر اين آن اصلي كه مسائل بر پآينده رخ خواهد داد، به تفصيل و تمييز، عالم باشد! 
آن بنانهاده شده از بيخ ساقط است (يعني چنين اصلي نبوده و نيست) بلي ما محال 

خبر سازد، اما اينكه قائل شويم دانيم كه خدا امام را از بعضي از حوادث آينده با  نمي
داند، خير، چنين قولي را قبول نداريم و قائل به چنين  امام هر چه را كه واقع شود مي

  شاريم... ادعايي را كه بدون حجت و بيان است، در خطا دانسته و بر صواب نمي
كنند،  دانست كه أهل كوفه با او خدعه مي اما اينكه امام حسين ـ عليه السالم ـ مي

  دانيم زيرا هيچ دليلي از عقل و نقل بر آن نيست. چنين چيزي را ما قطعي نمي
S «فرمايد:  مي» اإلرشاد«ب) و نيز آن مرحوم در كتاب  R% �� SX	 ���� R(�~ �8 −  S���̂�	 Q�R� �= �! −  @

 R �¬Q$ S'Q R�S�  RG S���~ ���8 �3	 �' R!�)	 �iQJ�� E4̂ �p ��?? ««الم ـ روي به كوفه آورد امام حسين ـ عليه الس
در حالي كه هيچ اطالعي از اوضاع كوفه نداشت تا هنگاميكه به باديه نشينان بر خورد و 

  از آنها سؤال فرمود.....
است كه او  شيخ مفيد آورده» 	����� 	��5?6«از  318ص7ج) در بحار األنوار (ج
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�8� «فرمايد:  مي ��2)	 /�	�$ �Z! ]�<1 9K D�Z! A�« �(  ! *C�M 9` �� 'j	����$ �z�8 G5��
��1 d	 �Z! 6J�JX	 
نهان پوشيده و پدر نزد من جايز است كه بواطن امور از امام »» <�

  باشد و او به ظاهر حكم كند هر چند بر خالف حقيقت باشد.
 ���` �2~8	�J�Gz�=! [ «فرمايد:  ) مي38(ص »أوائل المقاالت«د) شيخ مفيد در كتاب 

 GF~$ ���,)	 G=! /2 �J�4�� :C` O�y$ µ|��	 9) ,���0�	 S x%$ '5Z2 �z8 ]�<�	 9��=�
 Q�=̂�Q� @` 9�5� @ 	yj� ,��04�2 G=$ @ ��0Z$−  �̂b� _̂! − 62�2�	 �jK 6!�s 	yj }�(  !� ,

��<�	 /2 Gz��` E�4C	 /2� 6 �h x�0�	 /2 GzZ! ŷ, /2 @`« ه ـ  اينكه با اطمينان بگوييمأئم
دانند اين عقيدة منكر و زشتي است كه فساد آن بسي ظاهر  عليهم السالم ـ علم غيب مي

و روشن است زيرا چنين وصفي در خور كسي است كه اشياء را به نفس خود بداند، نه 
اينكه به علم مستفاد (زيرا ممكن نيست) و چنين وصفي جز براي خداي عزَّ وجلَّ 

اند  داند) تمام جماعت اماميه قائل عقيدة من، (كه امام علم غيب نمي ممكن نيست. بر اين
  دارند. مگر افراد نادري از مفوضه و غالياني كه خود را بديشان منسوب مي

اند يا از غاليان  دانند از شيعيان حال بايد دانست كساني كه امامان را عالم به غيب مي
  و مشركان؟!

است كه آن جناب  شيخ مفيد، داستان بحثي آمده» نالعيون و المحاس«هـ) در كتاب 
با شيخي از معتزله داشته و آن شيخ با وي در خصوص غيبت امام زمان گفتگو و 

گويد: علّت آن ترس و  شود؟ شيخ به او مي كند كه چرا امام زمان ظاهر نمي سؤاالتي مي
كند؟! تا  د تقيه ميس چرا از شيعيان خوپگويد:  تقيه از مردم است! و هنگامي كه او مي

كند؟! و بر تو ظاهر  كشد كه چرا امام حتّي از تو شيخ مفيد هم تقيه مي بحث به آنجا مي
شناسد و الأقلّ تو را شناخته و از دوستي و ارادت  شود؟ او كه دوستان خود را مي نمي

` 9	�yj e �2 [�K  ��2	 	���(K @ iZCK 3�J8: O� [=* ���گويد:  تو خبر دارد! شيخ مفيد مي
P'�	©�	 G=� U����	 ��=!WPPP«» « لين سخني كه در اين باب الزم استبه او گفتم او

و او كسي است » داند [بداني] آن است كه من قائل نيستم كه امام بواطن و سرائر را مي
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وشيده نيست كه تو بتواني به من ايراد كني كه او هر چه را كه من در پكه ضمائر بر وي 
داند، خير! مذهب من اين نيست و چون  دانم او هم مي د از ارادت به او مينفس خو

داند و اگر فرضاً باطني  مذهب من اين نيست و من قائلم به اينكه امام فقط ظواهر را مي
يغمبر و به وسيلة او مخصوصاً به پراهم بداند باز به اعالم خداي تعالي است كه بر زبان 

يغمبر پيغمبر و از جانب پآن علومي است كه از جانب خدا به است. يعني  امام اعالم شده
است و از نصوصي است كه از ايشان  رده شدهپدران او ـ عليهم السالم ـ به امانت سپبه 

س پشود.  است كه هرگز خالف نمي است يا اينكه به وسيلة رؤياي صادقه به او رسيده
س حقّ دارد كه از پعلم باطن بود  سؤال تو از اصل ساقط است. زيرا همينكه امام فاقد

شود. و تقية  ترسد و تقيه از من هم بر او واجب مي من هم بترسد چنانكه از غير من مي
آن جناب از من نيز بر همان شرايطي است كه قبالً يادآور شدم. من هرگز قائل نيستم كه 

  داند. را مياست و او حقيقت حال م خداي عزّوجلّ امام را بر باطن من مطّلع كرده
نج فقره از عقيدة مرحوم شيخ مفيد دربارة عالم به غيب بودن امام است كه بر پاين 

دوست و دشمن اظهار كرده و منقول است از كتبي كه از آن بزرگوار در دسترس ما بود. 
زيرا در فقرة أول به شيعه گفت كه امام عالم به غيب نيست و در اين فقره همين عقيده 

است. مخفي نماند كه مرحوم شيخ مفيد از شديدترين شيعيان در اعتقاد  گفتهرا به سنّي 
دهد و  كه آثار موجود او بدان گواهي مي به طهارت و عصمت و علم امام است به طوري

وي آن كسي است كه ردي سخت و تند و حتّي دور از رعايت أدب و احترام بر شيخ و 
كه صدوق معتقد » سهو النبي«ر موضوع استاد خود مرحوم صدوق ـ عليه الرحمه ـ د

را به حشوي » محمد بن الحسن بن الوليد«است و آن بزرگوار و استادش  بوده، نوشته
است. مع هذا اين عقيدة اوست در اينكه امامان عالم به غيب نيستند.  بودن مّتهم كرده

افات غاليانه حال اين بيچارگان گمراه و درماندگان در نيمه راه، با اين موهومات و خر
خواهند با اين چرندها براي شيعيان آخر الزّمان عقيده درست  گويند؟! اينان مي چه مي

  كنند و مذهب ناقص قديم را جديداً تكميل نمايند؟!!
مرحوم سيد مرتضي علم الهدي ـ رحمت اهللا عليه ـ كه از أعالم عالي مقام  -5
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. آن جناب در 1ب بودنِ امامان استاست از منكرين و مخالفين عقيدة عالم به غي شيعه
�«كتاب ���C)	 ��_Z1« در جواب اشكالي كه دربارة رفتن 176قمري، ص 1352 پ(چا (

� Z=(: �=! �(Z 9K�«نويسد:  است، مي حسين ـ عليه السالم ـ به كربال و شهيد شدنش داده
��2�	  xZV e ]=k E42 S8 :$ ���J�	� �Jp �` ��� � ?�	 /2 3 $ ���` ° O�m ��=! ]b� ,�0�

 ̂J��	 /2 3� ��8 9�M 9`�6PPPP.«  
تواند به حق خود نائل شده،  يدا كرد كه ميپدانيم اگر امام ظن قوي  مي«يعني: 

خالفت را قبضه نمايد و به وظائف زمامداري كه بر وي واجب است، قيام كند و اگر 
نين صورت بر او واجب تواند آن را تحمل نمايد در چ مشقّت قابل تحملي هست كه مي

به سوي كوفه حركت  ÷شود كه بدان كار اقدام كند و آقاي ما حضرت حسين  مي
ر وقتي كه مردم كوفه داو طلبانه و ابتدا به وي نامه نوشتند و از روي عالقه و گنكرد م

يمان بستند... و امام ـ عليه السالم ـ انديشيد و ديد كساني كه او را پرغبت با وي عهد و 
اند آن قدر قدرت و نيرو دارند كه در مقابل يزيد لعين مقاومت نمايند با آن  وت كردهدع

همه كينه هايي كه در دل ايشان نسبت به يزيد بود و ضعف حكومت در مقابل آن. اينها 
رفت كه حركت وي سوي كوفه براي تصرّف گيزهايي بود كه در ظنّ آن جناب قوت چ

كرد  حساب نمي چنجام داد از روي اجتهاد بود او هيه اچخالفت واجب عيني است و آن
كنند و أهل حقّ از نصرت  اي ز أهل كوفه بي وفايي و غدر مي ارهپنمود كه  و تصور نمي
  افتد.............  ردند و آن امور غريبه اتفّاق ميگ او ناتوان مي

سافرت منع و أما مخالفت ظنِّ آن حضرت با ظنِّ جميع ناصحاني كه او را از اين م
يدايش ظنّ در موضوعات به پكردند مانند ابن عباس و غير او براي اين است كه  مي

ري ضعيف و گاهي آن قرآئن در نزد كسي قوي است و نزد ديگوسيلة قرائن است كه 
يمانها و ميثاقهاي مردم كوفه خبر نداشت و تنها به طور پها و  شايد ابن عباس از نامه

  .»ه كرد نه به طور تفصيلتوان اشار سربسته مي
                                           

 واران)) در كتاب حاضر.گبزرر.ك. به آخرين صفحه از فصل: ((نظر أصحاب أئمة دربارة آن  -1
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بينيم سيد مرتضي نيز از كساني است كه نه تنها قائل به عالم به غيب  نانكه ميچس پ
داند و  بودن امام نيست بلكه اعمال أئمه ـ عليهِم السالم ـ را مبتني بر ظنّ و اجتهاد مي

امام الزم  يز را بداند، برايچفتيم علم غيب را به معناي آنكه امام همه گنانكه چ
  .1داند نمي

يغمبر و امام نيست پان علماي شيعه كه قائل به عالم غيب بودن گر از بزرگدي -6
ـ رحمت اهللا عليه ـ است كه ما عقيدة آن »محمد بن الحسن الطّوسي«جناب شيخ الّطائفه 

وار در قسمت اول اين گآن بزر» 	�4?���9«يغمبر از تفسير پجناب را در عالم غيب نبودن 
است و أما در  يغمبر عالم به غيب نبودهپكند كه  كه صريحاً بيان مي 2تاب آورديمك

خصوص علم امام، عقيدة شيخ طوسي همانند استادش مرحوم سيد مرتضي است زيرا 
) با كمي اختالف در عبادت 400(ص »تلخيص الّشافعي«عين نظر آن مرحوم را در 

� «نويسد:  آورده مي! �  ̂9K   %�X	−  �= �! S���̂�	 Q�R� −  ¶$ �b� �� ·��_��¸ 
��	 'zVK
 ̂9` GH ,�Z! �(� ,��y> /2 6C��2 e g��� ��=! 9	�!)	  *�; ���p −  n��z4b	 g2÷  ��z4b	�

�1±C e �2 �z4b	 /2− ���` *�; �2 �`« »الم ـ هنامي كه به گهمانا حسين ـ عليه الس
كردند، دست يافت، مخالفت خود  نصرت و ياري مياي از ياراني كه او را عليه يزيد  ارهپ

اه گذاشتند طمع بست آنگشتيباني كساني كه او را واپرا با يزيد ظاهر نمود و به كمك و 
وضع به حال او با اجتهاد خود آن جناب و كوشش و اجتهاد كساني كه با او بودند 

  .»بدانجا كشيد كه كشيد
د كه امام عالم به غيب نبود و از روي رسان مرحوم شيخ در همين عبارت مختصر مي

  اجتهاد خود عمل نمود.
شيعه كه قال به عالم به غيب بودنِ أنبياء و أولياء نيست  گر از علماي بزرگدي -7

بلكه مراتب سهو و نسيان را بيش از ساير دانشمندان دربارة ايشان قائل است مرحوم 
                                           

   واران)) در كتاب حاضر.گر.ك. به آخرين صفحه از فصل: ((نظر أصحاب أئمة دربارة آن بزر -1

 ر.ك. كتاب حاضر، فصل ((عالم به غيب بودنِ امامان از نظر قرآن و أئمه)). -2
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سورة  123اب ايشان ذيل آية است. جن »g�¹ 	����9«شيخ طبرسي صاحب تفسير شريف 
=uρ Ü!¬﴿فرمايد:  كه مي» هود«مباركة  ø‹xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ﴾ /و از آن « ]123[هود

  ويد:گ ، مي»خداست غيب آسمانها و زمين
داند نسبت به آنها ظلم  كسي كه شيعه را قائل به عالم الغيب بودن أئمه مي«
ار غيبي كه در روايات از أئمه نقل شده، در ه كه از أخبچكند آن است و تصريح مي كرده

اه ساخته و گيامبر را از وقايع مذكور آپأخذ شده كه خداوند  صيامبر پواقع از أقوال 
  . »اند رفتهگيامبر پأئمه سينه به سينه از 

(sŒÎ#﴿سورة انعام كه فرمود:  68و در تفسير آية  uρ |M ÷ƒ r&u‘ tÏ% ©!$# tβθ àÊθ èƒ s† þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u 

óÚÍ�ôã r'sù öΝåκ ÷]tã 4 ®L ym (#θ àÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÍνÎ�ö� xî 4 $ ¨ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ uŠÅ¡Ψãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰÷è t/ 

3“t� ò2Éj‹9$# yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈©à9$# ﴾ /ون كساني را ديدي كه دربارة آيات ما چو « ]68[األنعام
ردازند و پر بگكه به سخني [و موضوعي] ديردان تا اينگويند از ايشان روي بگ ناروا مي

  .»روه ستمكاران منشينگس از يادآوري، با پر شيطان [اين أمر را] از ياد تو ببرد، گا

امي كه اشكال جبائي را در بطالن قول اماميه در جواز تقيه بر أنبياء و أئمه گهن
ت، اشكال را رد كرده و اند كه نسيان بر انبياء جايز نيس آورد و اينكه اماميه قائل مي
نويسد: اين ادعا صحيح و مستقيم نيست زيرا اماميه تقيه را در صورتي بر امام جايز  مي
دانند كه در آن بر مسأله داللت قطعيه و جود داشته باشد كه مكلّف را به علم برساند  مي

فتة امام آن گبه جز  اي كه و بتواند به وسيلة غير امام از خود رفع شبهه كند، أما در مسأله
شود و دليلي بر آن جز از طريق و جهت امام نباشد در آن صورت بر  حكم دانسته نمي

  امام تقيه جايز نيست!!
يغمبر در بيان مطالبي از مسائل شرعيه كه بر او جايز است كه پنين در وظيفة چو هم

  ضاي مصلحتي باشد.ري آن را بر أمت خود بيان كند مشروط بر اينكه مقتگدر حالت دي
يغمبر و امام مأموراند از جانب خدا كه آن را انجام په كه چو أما نسيان و سهو: در آن

شمارند، أما در سواي آنها اماميه سهو  دهند اماميه براي ايشان سهو و نسيان را جايز نمي
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دانند!  يو نسيان را مادامي كه منجرّ به اخالل به عقل نشود، اماميه بر ايشان جايز م
يغمبر و امام سهو و نسيان را جايز نشمارد و حال اينكه پونه ممكن است كه شيعه بر چگ

دانند. خواب و بيهوشي نيز از قبيل سهو است و  خواب و بيهوشي را بر ايشان جايز مي
يغمبر و امام جايز پاست كه آنان سهو و نسيان را بر  ماني را كه جبائي بر اماميه بردهگاين 
� 	�̂�/fGRHQ` x دانند ظنِّ فاسدي است  نمي¶R�$ 9̂Q`�PPPPP 

نان بر دانشمندان شيعة چاست  يغمبر خدا دادهپاين نسبت نسياني كه شيخ طبرسي به 
است كه عالّمة مجلسي ـ رحمت اهللا عليه ـ در جلد ششم بحار  ران آمدهگزمان صفويه 

است  فتهگمطلبي كه شيخ طبرسي  فته است: اينگاألنوار (باب سهوه ونومه عن الصاله) 
از غرائبي است كه مخفي نيست زيرا من در ميان اصحاب خودمان ( شيعه) كسي را 
سراغ ندارم كه سهو و نسيان را به طور مطلق حتي در أمر تبليغ جايز شمارد همانا 
صدوق و استادش به سهو افكندن انبيارا از جانب خدا براي نوعي مصلحت، جايز 

يغمبر تجويز كند! پما من كسي را نديدم كه سهو ناشي از شيطان را بر امام و شمارند أ مي
  يغمبر است!پدر حالي كه ظاهر كالم طبرسي موهم است كه خطاب در اين باره با خود 

ر از دانشمندان شيعه كه أئمه ـ عليهِم السالم ـ را نه تنها عالم به غيب گدي -8
شمارد، حضرت الصدر اإلمام و ركن االسالم  منزلة كفر مي داند بلكه اين عقيده را به نمي

سلطان العلماء ملك الوعاظ نصير الدين أبي الرّشيد عبد الجليل بن ابي الحسين ابن أبي 
  الفضل القزويني والرّازي است. 

بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح «رانقدر خود گجناب ايشان در كتاب 
  د) فرموده است: به بع 304(ص » الروافض

فته است: (يعني نويسندة بعض فضائح الروافض) و محمد بن الّنعمان گآنكه «
ور غيب دانند بدان گاست كه امامان همه غيبدان باشند و همه در  األحول در كتابي آورده

امها و گر كسي به زيارت ايشان رود بدانند كه منافق است يا موافق و عدد گحد كه ا
� ��� 	�J! A � دانند. أما جواب اين كلمات كه خالي از معني است  نامهاي همه كس
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�JC � *�	 ²¦ 
، آن است كه از قرآن و اجماع مسلمانان معلوم است كه غيب إالّ <�
çµ…﴿خداي تعالي نداند  ‾Ρ Î*sù ãΝn= ÷è tƒ §�Åc£9$# ’s∀÷z r&uρ ﴾ /و  ]7[طه﴿≅è% āω ÞΟn= ÷ètƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ |= ø‹tó ø9$# āωÎ) ª!$# 4 ﴾ /قال اهللا تعالي:  ]65[النمل﴿Ÿξ sù ã� Îγôàãƒ 4’ n? tã ÿÏµÎ7 øŠ xî #́‰tnr& ﴾ 
… *﴿، ]26[الجن/ çνy‰ΨÏã uρ ßxÏ?$ x�tΒ É=ø‹ tóø9$# Ÿω !$ yγßϑn= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ 4 ﴾ /با  صو مصطفي  ]59[األنعام

دانست كه در  نميجاللت و رفعت و درجة نبوت، در مسجد مدينه با آنكه زنده بود 
س پر تا جبرئيل نيامدي و معلوم نكردي ندانستي. گكنند و احوالهاي دي ه ميچبازارها 

اند و از  أئمه كه درجة أنبياء ندارند و در خاك خراسان و بغداد و حجاز و كربال خفته
اين معني هم از ه حد است؟! چونه دانند كه احوال جهانيان بر چگقيد حيات برفته، 

يش از اين خود را بر اين طائفه پ، و جماعتي حشويان كه انهگهم از شرع بي عقل و
اند، بحمد اهللا از ايشان بسي نماند و اصوليان شيعه از ايشان و از  فتهگاند اين معني  بسته

  .»مجبري و مشبهي را جاي طعني نمانَد چاند تا هي نين دعاوي تبرّي كردهچ
خواهي كه از ابو بكر طلبكار بود و به  وغ وام) در داستان در276در همين كتاب (ص

در پمحمد بن ابو بكر رجوع كرد و علي ـ عليه السالم ـ به محمد فرمود: محراب 
 ÷علي «وار در جواب نوشته است: گبشكاف و بتي كه در آنجاست وام ده. شيخ بزر

  »ه دانست كه بتي جايي نهان است؟!چس پغيب دان نبود 
شيعه كه به عالم به غيب بودنِ امامان اعتقاد ندارد شيخ  گان بزرر از دانشمندگدي -9

متشابه «باشد. آن جناب در كتاب  مي 586رشيد الدين محمد شهرآشوب متوّفاي سال 
9 �=: !=�� «نويسد:  ) مي211، ص1تهران، ج پاچ» (القرآن و مختلفهK ]« ��2�	� ?i�Z�	

]�<�	 :=� 9K ]« @� 6�N�	� /���	  9�M���2 : ?FK �` D?��� O�m ?9) ,9�5� �2� 9�M �2�
��1 G��J=�» ««نمايد كه علوم دين و شريعت را بدانند و الزم  يغمبر و امام را واجب ميپ

ه خواهد شد عالم بوده باشند زيرا در چذشته و آنگه چنيست كه غيب را دانسته و به آن
ر گا». مام با خداي تعالي شريك باشند!يغمبر و اپآن صورت مطالب به آنجامي كشد كه 
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  يزها را بفهمد!چآيت اهللا العظماي زمان ما، اين 
شيعه قبل از  گو دانمشندان ستر گما در اين فصل نام نه نفر از علماي بزر -10

اند و اصالً اعتقادي به عالم به غيب بودن  صفويه را كه حد أكثر تا قرن ششم هجري بوده
يم و عقيدة آنان را به قدري كه كفايت كند بيان كرديم تا دانسته شود أئمه نداشتند، آورد

خواستيم ممكن بود نام  ر ميگونه عقائد بيزار بودند و اگاك متقدم از اينپكه شيعيان 
ون بناي ما بر اين است كه در هر فصلي به ده چدانشمندان بيشتري را بياوريم ليكن 
آوريم براي آنكه دانسته شود  علماي قرن معاصر مي دليل اكتفا كنيم لذا دهمين نفر را از

شيعه همين عقيده را  گس از تسّلط صفويه باز هم در قرون أخير دانشمندان بزرپكه 
اند عقايد خود را ابراز  اند ليكن از ترس عوام و عالم نماهاي بدتر از عوام، نتوانسته داشته
الح روشني و آزادي أفكار، شاهد نانكه خود ما هم اكنون در اين عصر به اصطچدارند 

ريخته گاي از آنان، جسته و  ارهپر اختناق هستيم مع هذا از كلمات پوار و گاين اوضاع نا
شود كه معلوم است اين حقيقت در قلب و سينة آنان موج  مطالبي در آثارشان يافت مي

آن نمونة است كه مشت  شده اي آشكار مي اي يا رشحه اهي از آن قطرهگاست و  زده مي
خرواراست و اندك، نشانة بسيار! از آن جمله حضرت العلَمِ العيلَم والبحر الخضم خاتم 

است. »b�	j' 	���5«نظير  المجتهدين شيخ محمد حسن الّنجفي صاحب كتاب كبير و بي
جواهر، در باب وزن و مساحت كُرّ كه در آن اختالف » طهارت«جناب ايشان در كتاب 

 SG	�� W���̂	!� xi  Q6�̂�)� G=! {	��Z 9`: «نويسد است مي Qz�= �!@� ,6!�Z¨ O�y$ U ) 6h��k 9
W Gz�=!���̂�	 SG Qz�= �! ̂_! ¤���	 G=M I�� U  �̂b�  �( 9�5� �J8 �� S� Sn� $~� 60�N�	 GF�jmK {'b

Sd	  �G5X	 ��=! ««» عاي اينكه علمالم ـ در وزپادالس ليهِمه ـ عن و مساحت كُرّ يغمبر و أئم
ندان عيبي هم ندارد براي اينكه علم چنين ادعايي ممنوع است و چتام و تمام است 

س بسا باشد كه آن را با اذهان شريفة پار جهان نيست، گون علم آفريدچيغمبر و امام پ
اه خدا حكم را در آن مسأله به آن كيفيت جاري كرده گخودشان اندازه كرده باشند آن

  .»باشد
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س پيغمبر و امامي كه حتّي اندازه و مساحت آب كرّ را به علم إلهي ندانند پ، آري
چگونه چنين كساني از وزن درياهاي عالم و موجودات و ذرات حاصله در آنها ـ تا چه 

اند؟! آن گونه علمي كه  رسد به همة موجودات جهان هستي ـ خبر دارند و بدان عالم
﴿Ÿω Ü>â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ /؟!.اين ده تن از دانشمندان ]3[سبأ

و علماي بزرگ شيعه كه نه تنها طائفه اماميه بلكه جهان اسالم به وجود آنان افختار 
اند بلكه  كند كه تمام آنان معتقدند كه أئمه ـ عليهم السالم ـ داراي علم غيب نبوده مي

اند كه أئمه حتي در احكام دين هم  نشمندان به صراحت اظهار كردهاي از اين دا ارهپ
اند.  اند، هرچند از كتاب إلهي و سنّت نبوي استنباط كرده داراي نظر و اجتهاد خاص بوده

خواستيم نام شريف دانشمندان ديگر شيعه عقايدشان را در موضوع نداشتن  و ما اگر مي
كشيد و همين مقدار براي اهل انصاف  ل ميعلم غيب بياوريم كار به تفصيل و تطوي

  كنيم: كافي است و كساني كه طالب بيش از اين باشند آنان را به كتب ذيل حواله مي
1- �	'�$ Gq�2 /$	 6k���	 �F ¡¦209،ص 3، ج.  
2-  ?��!� ?º�> £�$ ,i�( 	A#2 %C	�(.  
3- ��02 »�, ,���4u�	 [��  .80، ص	�0
4- iZ�2K �2�! ,'��<�	 ،407، ص5ج.  
5- ���|K� 6���	 �|K93، محمد حسين آل كاشف الغطاء، ص.  
6- 6�Z<2 �	�b ��¥ ,g?��?4�	� 6� ، ايشان در آنجا 43، ص»علوم اإلمام«، فصل 	��?

دهد، طرد و رد  كند كه بايد خبر يا قولي كه علم غيب را به أئمه نسبت مي تصريح مي
  شود.

قرآن و أخبار و أحاديث أهل بيت ـ عليهم  عجيب است كه با اينكه آيات شريفة
السالم ـ و سير و قضاياي زندگي آن بزرگواران و اعتقاد صحابه و ياران ايشان و عقيدة 

) در اين !M �N�2=6علماء و دانشمندان بزرگ شيعه كه ما از هر كدام به قدر كافي (
اي كه اين  قيدة سخيفهاك أهل بيت هرگز چنين عپرساله آورديم و معلوم شد كه شيعيان 



  97      ÷نظر علماي بزرگ شيعه دربارة علم غيب أئمه 
  

  

اند بلكه با آن جداً مخالف بودند مع هذا در زمان ما  گويند، نداشته غاليان آخر الزّمان مي
نويسد كه در  مي» �� B	A �@�*«يادانشمندي » ,b ��z����«همينكه استاد فاضلي كتاب 

 غلو بر ايين ميپآنها اندكي از حد و عام آيد كه ـ  مي آيند، غوغا و ضوضائي از خاص
آيد! و در رد آنها كتابهايي  چنانكه قبالً هم گفتيم ـ دربارة منكر خالق و معاد بر نمي

تر آنكه از افراد معروف  سابقه است! و عجيب شود كه بي نوشته و فتواهايي صادر مي
بافي و فلسفه و  شود كه در آن باعرفان ها و رساله هايي به نام علم امام منتشر مي جزوه

اند همين مزخرفات غاليان را به صورتي عارفانه و فيلسوفانه تحكيم  سطه خواستهسف
داند داعي بر اين كار كيست؟ و فائدة اثبات علم غيب براي أئمه  كنند! كسي نمي

  چيست؟!
***  





  

 

  انگيزة اين انديشة بي دليل

ده كه ناشي به نظر ما علّت أصلي اين فكر در روز نخستين، انگيزة غلو در عامة مردم بو
از خوي تكبر و استكبار است؛ صرف نظر از انگيزة مغرضين كه براي تخريب دين و 

اند و امروز با سياست دشمنان مكّار  رداختهپتضييع قوانين آن به تقويت اين عقيده 
  است. آلوده

يغمبر و امامي تبعيت كنند كه بشر بوده و پاند كه از  يعني در حقيقت عار داشته
اند! تكبر و استكبار در بشر خطرناكترين بيماري روحي است كه او  ت بشريداراي صفا

كند و مخصوصاً از تبعيت و اطاعت حقّ باز  را به مرضهاي ديگر روحي دچار مي
اي درآورد! چنانكه او را از پدارد! نه تنها انسان بلكه شيطان را هم همين مرض از  مي

  قط كرد!رديف مالئكة مقرّبين به أسفل سافلين سا
شمارد حاضر  مرض تكبر و استكبار آن است كه انسان چون خود را بزرگ مي

نيست از كسي كه از مال و جمال چون او بوده يا كمتر از اوست هرچند از علم و كمال 
  باالتر از او باشد تبعيت كرده، مطيع حقّ شود.

بينيد كه  باشيد، مياگر تاريخ أنبياي إلهي و راهنمايان بزرگ بشريت را مطالعه كرده 
اند كه به علّت كثرت مال و اوالد و افختار  يغمبران كسانيپهميشه مخالفين و معارضينِ 

به داشتن خانه و باغ و سرمايه و اين قبيل چيزها خود را باالتر از أنبياء دانسته و از 
  تبعيت آنها سرباز زنده اند!

مانع شد؟ خداي تعالي  مگر شيطان را جز مرض تكبر و استكبار از سجدة آدم
$tΑ﴿فرمايد:  مي s% ß§ŠÎ= ö/ Î*‾≈ tƒ $ tΒ y7s9 āωr& tβθä3s? yìtΒ tÏ‰Éf≈ ¡¡9$# ∩⊂⊄∪  tΑ$ s% öΝs9 ä. r& y‰àfó™ X{ @�t±u;Ï9 

… çµtF ø)n= yz ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :*uΗ xq 5βθ ãΖó¡̈Β ∩⊂⊂∪ ﴾ /(خداوند) فرمود: اي ابليس  « ]33، 32[الحجر
باشي، گفت: من آن نيستم كه براي بشري كه  جده كنندگان نميشود كه با س تو را چه مي

  . »اي، سجده كنم او را از گلي خشك و از الي گنديده آفريده



    

  اختصاص علم غيب به خدابحث در       100 
 

 

س علّت اباي ابليس از سجدة به آدم از آن جهت است كه آدم از گل خلق شده پ
=ŠÎ§{ (ÿρß‰yf|¡sù HωÎ#)﴿شمارد كه:  است! قرآن كريم علّت اين تمرّد را استكبار مي ö/ Î) 4’n1r& 

u� y9õ3tFó™ $#uρ tβ%x. uρ zÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9$# ﴾ (فرشتگان) سجدة [تعظيم] كردند مگر  « ]34/ه[البقر
. و باز همين علّت را يادآور »يچي و گردنكشي كرد و از كافران شدپابليس كه سر

t|N﴿شود كه:  مي ÷�y9õ3tG ó™ r& ÷Πr& |MΖä. zÏΒ t,Î!$ yèø9$# ﴾ /ر و رزيدي يا (اي ابل « ]75[صيس) آيا تكب  
  .»از بلند مرتبگان بودي؟

دهد  يابد كه حاضر نيست آنچه را كه خدا دستور مي شيطان در خود مرضي مي
كنيد كه مرض استكبار مانع سجده شد  اطاعت كرده و تسليم شود! بنابر اين مالحظه مي

و يا باالتر از خواهد مسجودش چون خودش  و ابليس را در زمرة كافران درآورد. او مي
خودش، موجودي نوراني باشد كه شعاع آن چشمهارا خيره كند و زيبايي رخسارش 
عقلها را حيران نمايد و بوي خوشش مشامهارا معطّر كند!! البته در آن صورت گردن 
ابليس و ابليس صفتان، خاضع و تسليم گشته با كمال ميل و عالقه به آدم سجده خواهند 

  كرد!
نمايد آنجا كه  مؤمنين ـ سالم اهللا عليه ـ اين حقيقت را فاش ميچنانكه أمير ال

� �فرمايد:  مي[�SJS�	 S' �zR� �� �� Sn S§��� Qh ��� ��R$�)	 Sµ�vR �̄  ���SC R/ Q2 �� ��; �¤S=R �̄  R9�K S� �C� ��R� S� Sd	 ��	 ���K R��� ��
 � �8 R��� �� ��� �0�� S� S8 R' �! �.� �0 RC�)	 Sy S>R~ �� �]�Q� �� Sn S§	 �� S�6,�>W "6 � Qh� �> S���Z R!�)	 S��� R*=̂���� �اگر ) «��

رتوش ديدگان را بربايد و خردها را پآفريد كه  خواست آدم را از نوري مي خداوند مي
كرد  مبهوت و شگفت زده سازد و رايحة خوش او نفسها را فراگيرد، كه اگر چنين مي

(نهج البالغه،  »شدند........ الخ آمد و [همگان] فروتن مي گردنها در برابر آدم فرود مي
  ).192خطبة 

همين مرض كه در شيطان بود عيناً درجان انسان نيز هست، چنانكه مولوي گفته 
  است: 

  وين مرض در نفس هر مخلوق هست!  علَّت ابليس أنا خيرٌ بدست 
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يغمبر و رهبر او شخصي چون خود او بشر باشد تا از پانسان نيز راضي نيست كه 
گويد:  تابد و مي ين كرده، اطاعت نمايد. به همين علّت از تبعيت انبياء سر ميوي تمك

﴿(#þθ ä9$ s)sù #Z�|³o0 r& $̈Ζ ÏiΒ #Y‰Ïn≡ uρ ÿ… çµ ãèÎ7 ®K‾Ρ !$ ‾Ρ Î) #]ŒÎ) ’ Å∀©9 9≅≈ n= |Ê @� ãè ß™uρ ﴾ /فردي از بشر  آيا مي« ]24[القمر
  . »هيم بوديروي كنيم؟؟ در اين صورت در ضاللت و جنون خواپرا كه همچون ماست 

$t﴿گفتند:  دهد كه مي يا چنانكه خداي متعال از حال آن گروه به مال خبر مي tΒ !#x‹≈ yδ 

āωÎ) ×�|³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ ã≅ä. ù'tƒ $ £ϑÏΒ tβθ è= ä. ù's? çµ ÷ΖÏΒ ÛUt� ô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ ç/u� ô³n@ ﴾ /اين مرد جز « ]33[المؤمنون
  .»نوشد! نوشيد، مي و از آنچه ميخورد  خوريد، مي بشري مانند شما نيست كه از آنچه مي

خورد و از همين آبي كه  خورند او نيز مي يغمبر از همين ناني كه آنها ميپچون اين 
آيد، اطاعتش را بر  آشامد و از آسمان براي او مائدة بهشتي نمي آشامند او نيز مي آنها مي

⌡È÷﴿گويند:  شمارند و مي خود ننگ مي s9uρ ΟçF ÷èsÛ r& #Z� |³o0 ö/ä3n= ÷WÏiΒ ö/ä3‾Ρ Î) #]ŒÎ) tβρç�Å£≈ y‚©9 ∩⊂⊆∪  ﴾ 
و اگر از انساني مانند خود اطاعت كنيد در اين صورت از زيانكاران  ]34[المؤمنون/

$t﴿گفتند:  مي ÷خواهيد بود، و به حضرت نوح  tΒ š�1t� tΡ āωÎ) #\� t±o0 $oΨn= ÷VÏiΒ ﴾ /تو « ]27[هود
  . »بينيم را جز بشري مانند خود نمي

يغمبري به سوي فرعون و قوم او آمدند، پي و هارون با منصب يا همينكه موس
þθ#)﴿فتند: گ مي ä9$s)sù ßÏΒ÷σ çΡr& È øu� |³t6 Ï9 $ uΖÎ= ÷W ÏΒ $ yϑ ßγãΒöθ s% uρ $ uΖ s9 tβρß‰Î7≈tã ??﴾ /آيا به دو « ]47[المؤمنون

. دو بشري را كه »انسان ايمان آوريم كه مثل مايند و قومشان مطيع و بندة مايند؟؟
نانكه چشمردند، زيرا هم ي آنان بودند، قابل ايمان نميگيشان در رّقيت و بردخويشان ا

فرمايد، موسي و هارون  ) مي192أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ در خطبة قاصعه (خطبة 
» l Q¼Q�	 �:Q½ Q�R��~Q$ �� Q
� l��	 S² Q�	 �� �2 �: QzR� �= � گاز اين جهت بود كه اطاعت آنها را نن» !

��R «فرمايد:  نانكه حضرت أمير ـ عليه السالم ـ ميچر همگ! و حال اينكه اشمردند مي� ��
 Q9��� RJQ�	 �9Q�� � �2 �� Q9��� Rj xy�	 �A�SZ SM RG S�� �r�4 R0 �� R9�K RG Sz�q ��$ S£R� �p Q�Q����Q� RC�~Q$ S��C� ��R� S� Sd	 ��	 ���K  Q9��Z Qw	 �. Q���< �2 ��

 �̂�	 � R#�� RG Sz � �2 � SNR �T R9�K ���� �0�� Q° R��)	 �¾� Sp S� �� Q� �خواست با انبيا  ر خداوند سبحان ميگا» «»:
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ان هو و وحوش گرندپر اشجار و پهاي  نجهاي طال و معدنهاي جواهر و باغستانگ
 ). 192(خطبة  »كرد نين ميچصحرا را همراه فرمايد، 

بلكه  !زگد؟ هريدنچيپ آيا با اين كيفيت كّفار و متكبرين باز هم سر از اطاعت آنها مي
در آن صورت مطيع محض بودند أما در آن صورت به فرمايش علي ـ عليه السالم ـ در 

�S «همان خطبه: ��� RC)	 Q*=̂ �� �� Rh	 �� S�	 �_ �w	 ���v�$� S�����	 ���J ���امتحان و آزمايش ساقط بود «»» �
  .»بود شد وعد و وعيدهاي الهي بيهوده مي و ثواب و عقاب باطل و بي فايده مي

است كه غاليان و كودك طبيعتانِ متكبر  فتيم همين روحيه و خصيصهگنانكه چس پ
داند و تصرّف در كون و مكان ندارد و  را مانع است كه تسليم امامي شوند كه غيب نمي

ونه مطيع چگانديشد كه  مدير و مدبر عالم امكان نيست!! زيرا متكبرِ غالي با خود مي
خورم او هم  نند من بشري است! از همان غذا كه من ميكسي شوم كه او هم ما

روم او  نانكه من به بازار ميچنوشد  نوشم او هم مي خورد و از همان آبي كه من مي مي
θ#)﴿رود!  هم مي ä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §�9$# ã≅à2ù'tƒ uΘ$ yè©Ü9$# Å ốϑtƒ uρ †Îû É−#uθ ó™ F{$# ﴾؟؟ 
خورد و در بازارها  از سوي خداوند] است كه غذا مياي [ ه فرستادهچاين  ]7[الفرقان/

  رود. راه مي
رد و در شرق و غرب عالم پدها ندرد و در قنداقه به آسمان نژهواره اگامامي كه در 

نين امامي به سليقة او قابل تبعيت چحاضر نباشد و بر سر مولود و ميت حاضر نباشد 
  نيست.

م حق شود و امامي را تبعيت كند كه از ذارد تسليگ همين روح استكبار است كه نمي
غيب خبر ندارد و متصرف در ملكوت إلهي نيست و به تشخيص آيت اهللا العظمي بايد 

  رنه اطاعتش عار و تبعيتش موجب إدبار است!!گنخست و زير كشور خدا باشد و 
ه ري ندارند كگيغمبران جز اين امتياز ديپاند كه  مراهان متكبر آن قدر ندانستهگاين 

اه و چبا شرايط عصمت در تبيلغ و طهارت و علمي كه براي هدايت الزم است، راه و 
توانند كساني را كه طالب حقّ و  شناسند و مي دانند و مي هدايت و ضاللت را مي
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اند به بهشت أمن و سعادت برسانند. ولذا در علم دين كه عمل به آنها موجب  حقيقت
يختة از جانب خداي ذو الجالل و ما گند و بر انا سعادت دارين است در منتهاي كمال
  ران ندارند.گزاد بر اين تأثيري در دين و دنياي دي

يغمبر متصرف در عالم ملك و ملكوت و عالم بما كان و ما پاه امام يا گبلكه هر
زاف است گر غلو و گيكون باشد، اين نقض غرض و خالف مقصود و به عبارت دي

اند و حجت  بر تبليغ و تعليم احكام، خود أسوه و مقتداي مردم يغمبر و امام عالوهپزيرا 
كنند بايد خود بدان عامل بوده و از  ه أمر ميچاند از حيث عمل يعني به آن خدا بر خلق

ر دستور گيغمبر يا امامي كه به مردم ديپر گكنند مجتنب باشند، حال ا ه نهي ميچهر
سنه نشود يا اينكه قادر باشد در مكانهاي رگيرند اما خود او گدهد كه مثالً روزه ب مي
هل خانة نزديك و هزاران خانة دور مهمان چر افطار كند مثالً در گر يا زمانهاي ديگدي

باشد و در روز ماه رمضان در مدينه و در شب ماه رمضان در نيويورك باشد كه در آنجا 
كه در ميدان  ون روز است روزه باشد يا قدمچون شب است افطار كند و در اينجا چ

ذارد حتي مالئكه مقربين از سطوت حضور و ضرب شمشير او هراسان باشند گ جهاد مي
شود بلكه حتي اختيار  خطري متوجه او نمي چهي گو به علم غيب بداند كه اين جن

يغمبري قابل پنين امام و چقبض روح دشمن بلكه تمام عالميان در دست او باشد، آيا 
يروي كرد؟ و آيا پتوان عمل او را  رجهانيان حجت است و ميتبعيت است؟! و خود او ب

يغمبري كه دست به پآن أعمال عبادي كه از او صادر شده موجب فضيلتي است؟ امام و 
توانند به  درختان زيتون و انجير را مي گشود و بر زنند در و جواهر مي مي گخاك و سن

دهند،  دقاتي را كه دستور ميقطعات نقره و صفحات طال تبديل كنند آيا انفاق و ص
بخشند  نان ميچنين و چتوان قبول كرد؟ و به عمل ايشان كه در انفاق في سبيل اهللا  مي
  توان اقتدا نمود؟ مي

ان است و نان جوي كه به گكند و ممدوحِ هم علي ـ عليه السالم ـ كه بخششي مي
مين و عرق جبين به دهد مورد تمجيد است از آن روست كه آنها را به كد ي مسكين مي

ر گشود، ا بخواني طال مي گرنه بخشش آن كه اسمش را بر سنگاست، و  دست آورده
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ر روز مزد و حتي گنج ريال كه فالن كارپكوه، كوه، طال و جواهر به مردم ببخشد به قدر 
  فالن تاجر ميليونر به فقيري بدهد، ارزش ندارد.

را با أنبياء و أئمه كه چانِ نادان تراش اين دوستان أحمق بدتر از دشمن، و فضليت
كنند و فضايل نفساني و ملكات روحاني آنان را كه  ونه دشمني ميگاند اين افختار جهان

ونه ضايع و كم بها جلوه گاند، اين به سعي و عمل خود در اطاعت خدا كسب كرده
  ! ؟دارند مي ترين هاديانِ بشر محرومگدهند و خود وجهانيان را از بركات تعليمات بزر مي

***  



  

 

  دانستن علم غيب براي بشر مفيد نيست

  اينك ببينيم فائدة دانستنِ علم غيب براي افراد بشر از امام و پيغمبر چيست؟
تأليف و منتشر كرد و  »	�2>�9 ;�:9« ش) كتابي به نامه. 1339نگارنده سالها قبل (سال 

دم فائدة آن براي بشر و شرحي كافي و مقنع در موضوع علم غيب امام و پيغمبر و ع
فائده بودنِ علم غيب و  سائر عقايد باطله، آوردم كه در اينجا از كتاب مذكور موضوع بي

  آوريم: سخافت اين عقيدة باطله را با اندكي تصرّف مي
است كه كسي بخواهد  أوالً بايد دانست كه اين يك آروزي عاميانه و هوس كودكانه

گذرد و مخلوقات  لع شود كه در بواطن جهان چه ميبه ماوراي عالمِ مشهود خود مّط
زمين و آسمان تماماً در چه حالي هستند در حالي كه مشاهدة اندكي از حقيقت اوضاع 

تركاند و در آني انسان را هر چقدر هم فرزانه و  جهان، نيرومندترين مغزها را مي
  كند. خردمند باشد ديوانه بلكه هالك مي

<t( Ÿω Ü)﴿ دكي از آن تا چه رسد بهدانستن علم غيب حتّى ان â“÷è tƒ çµ ÷Ζ tã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# ﴾ رّ است. زيرا درض؟! براي هر بشري حتّى امام و پيغمبر هم م
ها و  همين كرة زمين صرف نظر از كرات ديگر، وقايع و حوادثي جريان دارد از زلزله

و قتل و غارتها و فسقها و فجورها و جزر و مدها و دروغ و  طوفانها و مرگ و ميرها
تواند  اي و آني نمي خيانتها و ظالم و مظلومها و... و.... كه هيچ بشر نيرومند حتّى دقيقه

  آن را تحمل نمايد.
كه پيشوايي و مقتدايي مردم در أمور ديني است از آنها » امامت« ديگر آنكه خاصيت

به معناي پيشوا و كسي است كه در أعمال و أفعال » إمام« و» وهأُس« شود زيرا سلب مي
بايد به او اقتداء نمود و أساساً بعثت پيامبراني از جنس بشر براي آن بود كه مردم به 

كنند، خود بيش از  نمايند، خود بهترين عامل آن باشند و از هرچه نهي مي هرچه أمر مي



    

  اختصاص علم غيب به خدابحث در       106 
 

 

’ ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9﴿  موده:كه فر سايرين از آن اجتناب نمايند. چنان Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×π uΖ |¡ym  ﴾   
» هر آينه شما را در (قول و فعل) فرستادة خدا نمونه و سرمشق نيكويي است

ôô‰s% ôM﴿) و فرموده: 21(األحزاب/ tΡ%x. öΝä3s9 îοuθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) tÏ% ©! $#uρ ÿ… çµ yè tΒ ﴾ » به راستي
ي شما را (راه و روش) ابراهيم و كساني كه با او بودند نمونه و سرمشق نيكويي كه برا
tG(öΝÉ﴿) و فرموده: 6و  4(اَلْممَتحنَه/» است ó™ $$ sù !$ yϑx. |Nö� ÏΒé& tΒuρ z>$s? y7 yètΒ ﴾ (اي پيامبر)

اي پايدار و مقاوم باش و (بايد) كساني كه با تو به سوي خدا روي  چنانكه فرمان يافته
  ).112(هود/)» اند (پايدار باشند رهآو

و چنانكه اشاره كرديم اگر بنا باشد پيغمبر يا امامي كه أمر به دادن مال و انفاق در 
و خود  –و پر واضح است كه دادن چيزي يعني از دست دادن آن  –كند  راه خدا مي

شكم روزه به  پيغمبر هم مثالً مالي در راه خدا انفاق كند يا أمير المؤمنين نانش را با
سائل و محتاج دهد ولي در عوض در همين دنيا به طعام بهشتي مرزوق گردد و در 

ها ميل نمايد، چنين عملي شايان تبعيت  چهل خانه مهمان شود و البد غذايي در آن خانه
و چنين انفاقي فضيلت نيست زيرا كسي در يك شب در چهل خانه يا بيشتر طعام 

راه خدا داده، هنري نكرده كه مسلمانان از آن تبعيت كنند! و خورده اگر نان جوي در 
شدند كه  برده مالئكه هراسان مي چنين بوده كه چون دست به شمشير مي ÷اگر علي 

مبادا گاو زمين (گاوي كه زمين روي شاخهايش قرار دارد!) ُكشته شود و خدا براي 
ستاد تا به منظور كاستن از فر جلوگيري از چنين پيشامدي حاملين عرش را به زمين مي

نيروي علي بازوي او را بگيرند و پرهاي خود را زير شمشيرش فرش كنند تا مبادا گاو 
زمين از بين برود و زمين و أهل زمين نابود شوند و بازهم از بخت بد (!!) پرِ جبرئيل از 

م ضربت شمشير علي شكسته و مجروح شد به طوري كه ناالن و بال كشان خدمت خات
  پيغمبران آمد و از ضرب شصت علي و ويراني شهرهاي لوط داستانها گفت!!

با چنين قدرتي، اقدام به جهاد و جانبازي فضيلتي نيست و مانند آن است كه رستم 
اي ناتوان اقدام كند و في المثل بخواهند با بمب اتمي خانة  دستان به جنگ با مورچه
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  موري را ويران نمايند!
گويند تا مردم به رفتار و كردار  ر و فضيلت و شجاعت و فداكاري نمياين كارها را هن

تواند امام و مقتداي مسلمانان باشد  در صورتي مي ÷مباشران آن تأسى نمايند، علي 
ôôtβθßϑ﴿كه به منظور عمل به في المثًل آية:  Ïè ôÜãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’n? tã Ïµ Îm7 ãm $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $ VϑŠÏKtƒ uρ #��� Å™ r&uρ ﴾

1 
  ) باشكم گرسنه و اشتهاي زياد در راه خدا انفاق نمايد.8اإلنسان/(

بادشمنان تبعيت نمايند  ÷توان به مردم گفت كه از جهاد و مبارزة علي  وقتي مي
كه با احتمال تلف شدن و مرگ، علي بدان كار قيام نمايد و اگر به جنگ مبادرت فرمود 

ش از شانزده زخم كاري به بدن مباركش بي» أُحد« ال أقلّ مجروح شود چنانكه در غزوة
تأسى نماييد زيرا او  ÷توان به مردم گفت شماهم به علي  رسيد، در اين صورت مي

كند شما هم كه ادعاي  يك مسلمان و مؤمن به خدا و رسول است و چنين عمل مي
  مسلماني و ايمان به خدا و رسول داريد، از آن بزرگواران تبعيت نماييد.

اند كه فضائل شريفة انساني و فضائل حميدة  خرافه فروشان هنوز ندانستهأحمقان و 
كنند همينكه كسي علم غيب داشت و دانست كه در  آدمي چگونه است! اينها تصور مي

شود و يا بدون وسيله به آسمانها پرواز  هر گوشة جهان چه أعمال و حركاتي انجام مي
و إنس از ترس پا به فرار گذاشتند يا با كرد يا همينكه شمشير برداشت، همه از جنّ 

ضربتي كه فرود آورد چندين هزار نفر را نابود كرد يا در هر شب در چندين خانه طعام 
شمارند و  خورد يا با چندين زن مقاربت كرد! اين قبيل خياالت كودكانه را فضيلت مي

دا و آشنا گشتن دانند، غافل از اينكه فضيلت آدمي در علم و شناخت خ آن را معجزه مي
با نظام طبيعت و تسليم اراده و مشيت إلهي شدن و بر نفس سركش مسّلط بودن و 

شود و هدايت گمراهان و  إغماض از إهانات و از ستمهايي كه از جاهالن صادر مي
سالم اهللاِ عَليهِم أَجمعين  -دستگيري از بينوايان است. اينها صفاتي است كه انبياء و أئمه 

                                           
 خورانند. مي و طعام (خود) را علي رْغمِ دوست داشتن و ميلي كه به آن دارند، به بينوا -1
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داشته و همين فضائل است كه ايشان را بر ديگران فضيلت داده و آنان را امام و  –
است. مردم مأموراند كه به قدر توانايي و استطاعت بدين فضائل  مقتداي عالميان كرده

آراسته شوند تا در بازار تجارت دنيا سود كرده و سعادت دارين و فوز َنْشأََتين را كسب 
آن أعمال كه بيشتر زائيدة أوهام و خياالت است براي انسان فضيلتي نمايند و گرنه انجام 

نيست. زيرا چه حظّي دارد كه شخصي بداند در فالن گوشة دنيا فالن فقير چگونه جان 
ستاند يا فالن دزد قفل خانة  دهد و فالن غني عياش چگونه داد دل از شهوات مي مي

چگونه گردن آهويي را دريد و يا چه  فالن تيره بخت را بريد يا در فالن بيشه شير
فضيلتي است كه فردي بتواند به دريا فرورود و به ابرها برآيد و با يك ضربت شمشير 

  شمار فراواني زن را بيوه و طفل را يتيم نمايد!!
هر فرد بشر اگر آرزومند دانستن غيبي باشد فقط آن غيبي است كه مربوط به سر 

اهد بداند فرداي او چه خواهد بود. و دانستن چنين خو نوشت خود آن فرد است كه مي
دارد! زيرا اگر دانست كه  غيبي هم به صالح بشر نيست، و او را از كار و زندگي باز مي

شود و اگر به ضرر او باشد، محزون و كسل  فرداي او به نفع اوست، مغرور و تنبل مي
انستن احوال گذشته و گردد پس هر صورت به صالحِ او نيست. و اگر علم غيب، د مي

  اي به حال انسان ندارد. آيندة ديگران باشد و لو يك فرد يا چند نفر هيچ فايده
�öš﴿ در اخبار اسالمي ذيل تفسير آية شريفة Ï9≡x‹x. uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡ t� ö/ Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾ »75(األنعام/ »و بدين گونه ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نموديم (
است كه حضرت ابراهيم همين قدر كه اجازه يافت به مشرق و مغرب عالَم نظر كند  آمده

دهد اطّالع يابد، در مشرق عالَم مردي را با زني  و به جزئي از وقايعي كه در آن رخ مي
بيگانه در حال زنا ديد نفرين كرد و زاني هالك شد! همچنين به غرب عالم نگريست و 

نظيرِ آن ديد، از خدا خواست كه آن نيز نابود شود همينكه كار به حادثة سومين  منْكَري
رسيد خداي جهان بر چشم حادثه بين خليل خود پردة ستر كشيد! زيرا وي را آن قدرت 
و توان نبود كه آن عجائب ببيند و بيش از آن به حوادث جهان نگران باشد!! اين حديث 
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ت است كه انسان را طاقت ديد رويدادهاي جهان نيست هر چه باشد، حالي از اين حقيق
  زيرا زمين مسكن انسان است و انسان به جز قليلي، مذموم قرآن:

-  ﴿¨βÎ) š∅≈ |¡ΣM} $# Ö‘θà�s3s9 îÎ7 •Β﴾ ))15(الزُّخْرُف/»همانا انسان آشكارا بسيار ناسپاس است (  

-( ﴿¨… çµ‾Ρ Î) tβ%x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγy_ ﴾ار ستمگر و بسيار نادان است براستي كه انسان بسي
  )72(األَحزاب/

-  ﴿¨βÎ) z≈ |¡ΣM} $# #xö ôÜuŠ s9 ∩∉∪   βr& çν#u§‘ # o_ øótG ó™   نياز  همانا انسان همينكه خودرا بي   ﴾∪∠∩ #$
  )7و  6(علَق/» بيند سركشي و نافرماني كند

- ﴿¨βÎ) z≈ |¡ΣM} $# ’Å∀s9 A� ô£äz ﴾  »ر/(» همانا انسان هر آينه در زيان استص2الع(  
- ﴿Ÿ≅ÏGè% ß≈ |¡Ρ M}$# !$ tΒ …çνt� x�ø. r& ﴾  »حال از  ).17(عبس/» كشته باد انسان كه چه ناسپاس است

öθ﴿ آيد جز ناسپاسي و فساد؟ موجودي چنين، چه بر مي s9uρ ä‹Åz#xσ ãƒ ª!$# }̈ $̈Ψ9$# $ yϑÎ/ (#θ ç7 |¡Ÿ2 

$ tΒ š‚t� s? 4’n? tã $ yδÌ� ôγsß ÏΒ 7π −/ !#yŠ ﴾  اند به  دم را به جزاي آنچه كسب كردهو اگر خداوند مر
)، 45(فاطر/» نهاد اي را بر پشت زمينِ باقي نمي  گرفت، هيچ جنبنده مؤاخذه و محاسبه مي

﴿t� yγsß ßŠ$ |¡x�ø9$# ’ Îû Îh� y9ø9$# Ì� óst7 ø9$#uρ $ yϑ Î/ ôM t6|¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$#﴾  »اند در  به سبب آنچه مردم كرده
ها آية ديگر كه خداي  )، وده41(الرُّوم/» يدار شده استخشكي ز در يا فساد و تباهي پد

دهد با چنين حال اگر در كسوت بشري به كسي  خالق البشر از تمرّد و طغيان او خبر مي
به قدري بصيرت داده شود كه اعمال بشر را از خير و شرّ ببيند چه خواهد ديد؟ جز 

  دزديها، و....... جنگها، نزاعها، قتلها، زناها، خيانتها، دغلها، غشها،
اي خواهد داشت؟ جز  حال انسان داراي عاطفه و وجدان از ديدن اين مناظر چه بهره

اينكه روح و جانش در عذاب است و چشمش در تب و تاب؟ آري، خداوند به رسول 
است و آن حضرت نيز به خواص أصحاب و  اي از حوادث آينده را خبر داده خود پاره

اي براي بينندگانِ آن  را فرموده تا آيتي براي آيندگان و معجزه أهل بيت خود آن أخبار
حوادث باشد كه آن جناب مقَرَّب به خداست از قبيل خبر از گسترش اسالم به نقاط 
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عالًم و تسّلط مسلمين بر كشورهاي روم و ايران و هجوم تركان و إخبار از تباهي مردم 
گويند، علم غيب نيست (يعني  ن معنى كه اينان ميدر آخر الزّمان. أما هيچ كدامِ اينها به آ

به آن صورت كه روح امام بر حوادث آينده احاطه داشته و از آنها خبر دهد) بلكه وحي 
و هر چه از أمير المؤمنين و  –صلَّى اهللاُ عَليه و آله  –است آن هم فقط به رسول خدا 

و چنانكه  صه روايت از رسول اهللا أئمه از اين قبيل روايت شده نقل آن اخبار است ب
آموختن از كسي است كه داراي » 1=G=! Dm /2 fGl«تصريح فرموده:  ÷حضرت علي 

  ).128(نهج البالغه، خطبة » علم است
گويند امروزه ادارة هواشناسي از وضع هواي فردا و جنين  گاهي افراد سطحي مي

از اينان هم كمتر  –الم اهللاِ علَيهِم س -دهند. آيا أئمه  شناسي از مولود آينده خبر مي
  اند؟! بوده

است زيرا اگر فرضاً إخبار اين افراد راست و درست باشد  اين قول تصوري عاميانه
است و حصول آن براي صالح و طالح يكسان  با وسايل علمي است كه سالها تجربه شده

گيرد و  وسائل صورت مي است و مربوط به اخبار و علوم أنبيا و أوليا نيست كه بدون
شود و گرنه چه فرقي بين آنان و ديگران هست؟  ناشي از قرب آنها به خدا شمرده مي

گويند كفر و ناروا و بدون دليل و پا در  پس علم غيب خاص خداست و آنچه غاليان مي
  هواست!!

پس با توجه به آنچه گذشت ادعاهاي خالف عقل و شرع راجع به عجائب و 
اعمال خارق العاده هوسهاي كودكانه و ناشي از عدم بلوغ فكري و فرهنگي معجزات و 

ترين  كه عالي» علي بن أبي طالب« است و به سعادت حقيقي مربوط نيست. فضيلت
شود آن است كه در راه خدا از بذل مال و جان و نابودي  فضائل آن بزرگوار شمرده مي

���*« كه درنام و نشان دريغ نداشت. فضيلت حضرتش آن است R�	 S6 �=R��كه يك در هزار، » �
خوابيد و اين فداكاري  صاحتمال جان به سالمت بردن نداشت در بستر رسول خدا 

بزرگ تا بدانجا كشيد كه مورد مباهات پروردگار جهان به فرشتگان گرديد! اگر علي 
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 دانست آن شب خطري عارضِ گويند عالم به غيب بود و مي چنانكه خرافيان مي ÷
گردد، اين عمل براي او فضيلتي نبود من هم كه خاك پاي آن  وجود عزيزش نمي

شود حاضرم به هر كار  بزرگوار نيستم اگر معلومم باشد كه خطر و ضرري متوجهم نمي
 ظاهراً خطرناكي اقدام كنم!! فضيلت علي آن بود كه پس از رسول خدا با اينكه به لحاظ

از سايرين به خالفت  1»ت و توانايي جسماني و...علم و سابقيت در ايمان و مجاهد«
سزاوارتر بود. مع هذا وقتي كه ديد كساني با امتيازات كمتر، از او جلو افتادند و در عين 

صريحاً به او پيشنهاد » ابو سفيان« خواهد از موقعيت سوء استفاده كند و حال دشمن مي
گذارم كار بر ابو بكر  كنم و نمي اده پر مينمايد كه اگر بخواهي مدينه را از سواره و پي مي

��S «استقرار يابد با كمال فطانت و فداكاري فرمود: �� S� �� �� �d	 �*R� ���! �2 �[�� 9�� R0 S� �$�K �� « 
و بدين ترتيب » داري اي ابو سفيان، تو دير زماني است كه خدا و رسولش را دشمن مي«

وي ديگر نقايص و معايبِ كارِ پيش نقشة بدخواهان را نقش بر آب فرمود و از س
. و با اين وسائل انتقام و ايجاد مزاحمت براي پيش 2افتادگان را نيز به آنان فهمانيد

افتادگان براي وي چندان دور از دسترس نبود. و مع هذا چشم بر هم نهاد و دل به بال و 
نورزيد و  مصيبت داد و از خدمت به نهال نورس اسالم و همكاري با سايرين دريغ

گوشه گيري نكرد و همة ناماليمات را تحمل فرمود تا دين خدا استوار گردد و أحكام 
اي در ديوار اتّحاد مسلمانان راه نيابد. اين است آن  اسالم از جريان نيفتد و َخلَل و رخنه

شود، نه حديث  فضائل بزرگ كه عقل انسان خردمند در برابرش مات و مبهوت مي
ز بر باالي ابر و فرو رفتن در بئر العلم و جنگ قصر الذهب و بردن عمر بساط و نه پروا

آيد! أمان از جهل و  به كوه قاف و أمثال اين خرافات كه به كار سرگرمي كودكان مي
  ناداني، أمان از دوستي أحمقانه!

كنيد كه مردم ما در مقام إمام به چه گمراهي و ضاللت بعيدي دچار  مالحظه مي

                                           
 سورة بقره. (برقعي). 247سورة نساء و  90سورة واقعه و  10سورة زمر و  9اشاره است به آيات  -1

 . (برقعي) 29تا  27ر.ك. شاهراه اّتحاد، حاشية صفحة  -2
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7M≈yϑ﴿است. پاية همين گمراهي، گمراهيهاي ديگر نشسته اند و بر شده è= àß $ pκ ÝÕ÷è t/ s−öθsù CÙ ÷è t/ 

!#sŒÎ) yl t�÷z r& … çνy‰tƒ óΟs9 ô‰s3tƒ $ yγ1 t� tƒ 3 tΒuρ óΟ ©9 È≅yèøgs† ª!$# … çµ s9 #Y‘θçΡ $ yϑsù …çµ s9 ÏΒ A‘θ œΡ ﴾  تاريكيهاست
البّته) كسي كه خدا روي يكديگر چنانكه اگر دست خويش برون آرد، ديدنش نتواند و (

» برايش نوري قرار نداده باشد هيچ نوري (براي هدايت يا فتن) نخواهد داشت
  ).40(النّور/

پندارند ذكر اين قبيل  كار بدانجا كشيده كه با اين تصورات جاهالنه و كودكانه مي
شود و ثنا  فضائل و نشر اينگونه مناقب باعث رضايت و موجب جلب رحمت آنها مي

مداحي و نسبت اين قبيل موهومات به آن بزرگواران با اين خيال كه اختيار  خواني و
تمام ملكوت إلهى در دست ايشان است اين متمّلقين و ثناخوانان را همچون پادشاهان 

دهند، هرچند عاصي و بزهكار و  خودخواه و مقتدران صاحب جاه، صله و إنعام مي
رهانند و باب  ت برزخ و عرصات قيامت ميستمگر و بدكردار باشند، آنان را از عقبا

اند كه ديگر به تهديدات خدا و إنذارات پيغمبر كمترين  شفاعتي به چنان و سعتي ساخته
نمايند و آيات عذاب  است وچون گاهي جسته و گريخته به قرآن مراجعه مي أثري نمانده

لذا به اغواي شيطان  دهد و ناچاراند بدان اقرار نمايند و وعيد عقاب گوششان را آزار مي
اند كه همين غرور و  اي كه خيلي هم آسان است ساخته براي گريز از آن عذابها را چاره

بينند كه حصول جان و مال و عمل صالح  گزاف در باب شفاعت است و چون مي
“βÎ) ©!$# 3¨  ﴿ خرد و بس: مي u�tIô©$# š∅ÏΒ š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# óΟ ßγ|¡à�Ρ r& Νçλ m;≡uθ øΒr&uρ �χr'Î/ ÞΟ ßγs9 sπ ¨Ψyfø9$# 4﴾ 

همانا خداوند از مؤمنان جانها و مالهايشان را خريد دربرابر اينكه بهشت براي ايشان 
). و چون دل بريدن از جان و حتّى مال به آن كيفيت كه خدا خواسته 111باشد (التَّوبه/

است خيلي سخت است و به خيال اينان به دست آوردن دل فالن امام يا امامزاده آسان 
كنند كه به يك تملّق بيجا و يا بخشش ناروا دلباخته  زيرا با نفس خود قياس مي

اند كه امام و امامزاده كه به عقيدة اينان در ملك خدا صاحب  شوند، لذا تصور كرده مي
اند، از اين رو آن موقوفات بيهوده و نذورات عجيب و روضه  نفوذ هستند نيز اين چنين
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كنند و دين خدا و خودرا در  ها و عزاداريهاي نامشروع را برپا ميها و سينه زني خواني
گيرند. علّت اين خطاها آن است كه اين گمراهانِ جاهل معناي امام  واقع به استهزاء مي

و إمام روشن » امامت« ها هنوز مسألة ها و گفته اند و با اين همه كتابها و رساله را نفهميده
  است. ان افزوده شدهنگشته بلكه بر جهل و گمراهيش

است به دو معناي  معناي امام چنانكه گفتيم و شرع و عقل و وجدان هم بدان گواه
  حقيقي و چند معناي مجازي است. دو معناي مذكور عبارت انداز:

، پيشواي سياسي و اجتماعي و متصدي أمر حكومت مسلمين است »إِمام« أول معناي
شود كه اگر متصدي  ت شوند اين لفظ إطالق ميو به تمام كساني كه متصدي أمر حكوم

شود و  اين أمر صالح باشد از وي به إمام عادل و اگر ناصالح باشد به إمام جائر تعبير مي
راهبر » إمام« سيرة مسلمين و أحاديث فريقين مملو از اين اصطالح است. دومين معناي

است. اين تقسيم در  و راهنما به سوي خدا و هادي به طريق حقّ و صراط مستقيم
@ �JC @� ,[��! ��2` g2 @` �_k `@ «مندرج است كه فرموده:  ÷فرمايش أمير المؤمنين 

�h�8 ��2` g2 « ز با امام فاضلز با امام عادل (درست) نيست و نقل (روايت) ججهاد ج
   .1»ودانا نباشد.

لمؤمنين كه حدود پنج شود مگر أمير ا به معناي أول شامل أئمة أهل بيت نمي» إمام« 
سال و إمام حسن به مدت شش ماه، ديگر كسي از آن بزرگواران متصدي أمر حكومت 
و پيشواي سياسي مسلمانان نگشت، ليكن معناي دوم كه گفته شد همان دليل و رهنماي 
راه خدا و رهبري مردم به طريق حقّ و صراط مستقيم و هدايت مردم به سبيل سعادت 

الي آن أئمة أهل بيت بوده و پس از ايشان كساني هستند كه بدان است و مصداق ع
  طريق سلوك نمايند و به نور علم قرآن در طريق دستگيري و هدايت مردم كوشا باشند.

پر واضح است، شخصي كه امام و راهبر قومي به سوي مقصدي است تمام هم و 
و هرچه زودتر و بهتر به غم او مصروف آن است كه راهروان راه سعادت را پيموده 

                                           
 .247، ص  2مستدرك الوسائل، چاپ سنگي، ج -1
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مقصد برسند. چنين كسي مدح و ثناخواني و تملّق و چاپلوسي اين و آن را انتظار ندارد، 
خصوصاً آنگاه كه رهروان، مقصد و راه را گذاشته و به راههاي كج و معوج افتاده و در 

ه مقصد مقابلِ آنهمه اصرار و تأكيد راهبر كه به طريق حقّ بازآيد و راه درست وصول ب
را بپيمايد، بيشتر به ثناگويي چاپلوسانه و مداحي متملّقانه و اعمال بيهوده بلكه مضرّ (از 
قبيل زنجير زني و طبل و سنج كوبيدن و حمل علَمهاي بسيار سنگين و...) و حركات 
ساختگي و آداب بيگانگان مجوسي به مدح و ثناي او مشغول شده و از پيمودن راه 

قصد غافل گردند! اين قبيل أعمال اگر موجب خشم و غضب آن أصليِ وصول به م
ترديد باعث ُخشنودي و رضايت وي نخواهد  راهبر و پيشواي دلسوز نگردد، باري بي

  شد.
كند از اينكه آداب مجوسيان و أرواح پرستيِ ملَلِ وحشي و  واقعاً انسان تعجب مي

و أمثال اين عقائد خرافي در پيروانِ مرده پرستيِ مصريان و توسل آنان به ارواحِ مردگان 
ديني راه يافته كه مأمور مبارزة جدي با اين موهومات و خرافات است و در آيات كتاب 

  آسماني و سيرة پيامبر بزرگوار و أئمة نيكوكردار، كوچكترين أثري از اين كارها نيست.
احكامي كه  پيغمبر و امامي كه وظيفة مردم آن است كه در مسائل ديني و دانستن

بدان دانا نيستند، به وي مراجعه و از او أخذ و بدان عمل نمايند، اين شوربختان اين 
وظيفة بزرگ را كنار نهاده در عوض به تملّق وثناخواني و مديحه سراييِ غاليانه و 
خواستنِ حوائجي كه بايد از خدا خواست و أمثال اين كارها كه شرك يا ال أقلّ نزديك 

اند و اصالً در صدد نيستند براي آنچه پيغمبر و امام براي آن  پرداختهبه شرك است، 
اند، به وي مراجعه ويا از آثار و أحكام باقيماندة از او، تبعيت كنند و حتّى اگر كسي  آمده

به ايشان بگويد كه اَيها الّناس پيغمبر و امام كه براي برآوردنِ حاجات و شفاي مرضى و 
اند، بلكه پيغمبر  زياد كردنِ روزيِ افراد و اين قبيل أمور مبعوث نشدهدادن أوالد و كم و 

و امام فقط مأموريت راهبري و راهنمايي در أمور ديني و تعليم آداب و أحكام شرع 
$﴿ داريد به آنان مربوط نيست. دارند و اينگونه كارها كه شما دوست مي tΒuρ ’ n? tã ÉΑθ ß™§�9$# 
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āωÎ) àe≈ n= t7 ø9$# ÚÎ7 ßϑø9$# ﴾ ز رساندنِ آشكارِ پيام (خدا)  و بر فرستادة خدا (وظيفهاي) ج
بيني از فرط تعصب و  ). در اين موقع است كه مي18و العنكبوت/ 54(النّور/» نيست

غضب، صورت مخاطب برا فروخته و رگهاي گردن برجسته شده و بانگاهي شرربار 
بر و أئمه جايز نيست؟! و هرچه گويي توسل به پيغم گويد: اين توسل است و تو مي مي

  كند! تهمت و إهانت از پير و استاد خود ياد گرفته نثار گوينده مي
هيچ واسطه  : با وجود خداي تعالي كه بنده را بيأوالًآيا كسي به ايشان نگفته كه 

پذيرد و أصالً واسطه گرفتن در حضرتش منافي توحيد عبادت است و نيازي به  مي
(sŒÎ#﴿فرموده:  توسل نيست و خود uρ y7s9r'y™ “ ÏŠ$ t6Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤ Î*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) 

Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù ’ Í< ﴾ » و چون بندگانم در بارة من از تو پرسش كنند، همانا من نزديكم
مرا دهم پس بايد دعوت  و دعوت دعا كننده را هنگامي كه مرا بخواند، پاسخ مي

ßøt ﴿) و فرموده: 186(البقره/ » (وفراخواندنشان به سوي خودم) را بپذيرند wΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµ ø‹ s9Î) 

ôÏΒ È≅ö7 ym Ï‰ƒ Í‘uθ ø9$# ﴾فرمايد:  ) و مي16(ق/»و ما به او از رگ گردن نزديكتريم﴿ Ÿξ sù (#θ ããô‰s? 

yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ﴾ انه روز ال أقلّ ده بار به ) و در هر شب18(الجِنّ/»با خدا أحدي را مخوانيد
x‚$−ƒ﴿نحو وجوب به ما تعليم داده كه بگوييم:  Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ﴾  فقط تو را

، پس استعانت خواستنِ عبادي »جوييم كنيم و فقط از تو كمك و استعانت مي عبادت مي
ا به عبارت منحصراً بايد از خدا باشد چنانكه عبادت كردن منحصراً براي او است. ي

  ديگر كمك خواستن نامقيد از غير او شرك است چنانكه عبادت غير او شرك است.
آيا با اين همه آيات واضحات جايز است كه انسان خداي حي قادر ال يموت سميع 
و بصير و پاينده و نزديكتر از رگ گردن را گذاشته و به سراغ كساني رود كه در همه 

پايان فضل و رحمت او هستند و خودشان به دستور قرآن  بيچيز محتاج و فقير درياي 
=è% Hω à7Î≅﴿گويند:  مي øΒr& Å¤ø�uΖÏ9 $ Yè ø�tΡ Ÿωuρ #…�ŸÑ āωÎ) $ tΒ u!$ x© ª!$# ﴾  هيچ سود و همانا من مالك

$! ﴿)، 188(األعراف/» زياني براي خويشتن نيستم مگر آنچه خدا بخواهد tΒuρ  Í_ øîé& Νä3Ζ tã 
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š∅ÏiΒ «!$# ÏΒ >ó x« ﴾ خدا هيچ سودي نتوانم رساند (خواست) ِو من شما را در برابر« 
  ).67(يوسف/

: بر فرض عدم نهي از اين عمل چون اين وادي، وادي هولناك و پرتگاهي ثانياً
گاه شرك درآورد، همان بهتر كه ترك  مخوف است كه امكان دارد انسان را به هالكت

شود، چندين راه داشته  ه به سوي مقصد منتهي ميشود، زيرا اگر شما در ميان راههايي ك
خطر و كوتاهتر است و راهي هم داشته باشيد كه  باشيد كه معلوم و مسلّم است كه بي

خطر  تر و خطرناك است، أًولى آن است كه آن راه را و اگذاريد و از راههاي بي طوالني
  رهسپار شويد.

كه در بين جامعة ما رواج دارد به وضعيت توسل به أئمه و أقارب آنها بدين صورت 
توان درستي آن را محتمل شمرد، زيرا  دهها دليل شرك است و به يك احتمال هم نمي

است و چنانكه  آنچه مسلّم است خدا در دعا و طلبِ حاجات از خود، واسطه نخواسته
رساند خود از همه به بندگانش نزديكتر است و عقالً هم معلوم  آيات شريفة قرآن مي

است كه خداي حي قادر عالم السر و الخفيات را گذاشتن و سراغ كساني رفتن كه مرگ 
و غفلت و خواب و عدم إحاطه بر مصلحت، بر آنان رواست، كاري موجه نيست، و 

ترين گناهان است، وجود  عالوه براينها، شبهة وقوعِ در شرك كه بدترين معاصي و مهلك
باقيماندة آثار و عادات أديان و مذاهبِ باطله است،  دارد، پس ديگر به اين حركات كه

  چه حاجت؟!
: در ميان اين همه آيات و أخبار و أحاديث صحيح و ناصحيح در كجا خدا ثالثاً

است كه كسي براي قضاي حاجتي، شفاي مرضي، گرفتن فرزندي، برآوردن  دستور داده
شود؟! شما سرتاسر آيات قرآن و اي، به صورت نامقيد به پيغمبر يا امامي متوسل  خواسته

تراشي و  بينيد؟ آخر بت سيرة أنبياء را بگرديد و ببينيد اثري از اين اعمال در آنجا مي
پرستي چيست؟ همين است كه انسان به خيال خويش براي برآورده شدن حاجات  بت

ا خود، واسطه و شفيع درست كند و به مدح و ثنا و تملّق و اظهار نياز نسبت به آنه
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  بپردازد!
شوند كه دست به اين طرف و آن طرف  در مقابل اين مطالب واضح، كساني ديده مي

شوند تا آيه يا روايتي پيدا كنند كه بتوانند براي  اند و به هر حشيشي متشبث مي انداخته
اعمال شرك آميز خود مستمسكي به دست آورند و چون در آيات قرآن، متشابهاتي 

نها براي فريب عوام و كساني كه به اندازة كافي در آيات تدبر و هست كه أهل باطل از آ
uθ﴿ كنند، مانند آية شريفة كنند، به نفع سليقة خود، سوء استفاده مي تحقيق نمي èδuρ “Ï% ©! $# ’Îû 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈ s9Î) ’ Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈s9Î) ﴾ و اوست كه در آسمان معبود است و در زمين معبود

u!%ỳ﴿ )، و آية84/(الزُّخْرُف»است uρ y7•/ u‘ à7 n= yϑ ø9$#uρ $ y�|¹ $ y�|¹﴾  و (فرمان) پروردگارت و

νθ×﴿ ) و آية22فرشتگان صف به صف بيايند (الفجر/ ã_ãρ 7‹Í× tΒöθ tƒ îοu�ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5 u‘ ×οt� Ïß$ tΡ 

هايي شاداب و خرّم است و به سوي (لطف) پروردگارش نگران  آن روز چهره ﴾ ∪⊃⊅∩
)، و امثال اينها كه همواره به فرمودة قرآن أهل زيغ و وسوسه 23و  22(القيامه/» است

$u﴿گيرند چنانكه فرموده:  آنها را براي مقاصد نادرست خود به كار مي ¨Βr'sù tÏ%©! $# ’Îû óΟÎγÎ/θ è= è% 

Ôe÷ƒ y— tβθ ãè Î6®KuŠ sù $ tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ u!$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ÷G Ï�ø9$# ﴾ ا كساني كه در دلهايشان انحراف است براي ام
). و در اين مورد نيز، 7(آل عمران/» كنند است پيگيرى مي فتنه جويي آنچه را كه متشابه

$﴿ آية شريفة yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïµ ø‹ s9Î) s's#‹ Å™uθ ø9$# ﴾  » اي كساني كه ايمان
) را به ميان آورده و 35(المائده/»و به سوي او وسيله بجوييد ايد از خدا پروا كنيد آورده

كنند، چنانكه يكي از أرباب عمائم  براي مراد و مقصود شرك آميز خود، بدان استناد مي
با استناد به همين آيه به جنگ ما آمده بود! گرچه بعضي از » وظيفه« در روزنامة

اند أما بايد  تفسير كرده» إمام« را به»وسيله« ،»علي بن ابراهيم ُقمي« نويسندگان شيعه مانند
  اند:  توجه داشت كه آيه را چنين تفسير كرده

 Q�Q4 �!�vQ$ RD�K Q��2 Q��Q$ Q�R���Q` 	�S$'̂ �J �يعني » با امام به خدا تقرّب جوييد يعني با اطاعت از او� 1
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بر و إمام مراد از وسيله اطاعت امام است كه همان إطاعت أحكام إلهي است كه پيغم
  كنند. بيان مي

yšχθäó﴿ تفسير صافي آية شريفة tG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγÎn/ u‘ s' s#‹Å™ uθø9$# ﴾  به سوي پروردگارشان وسيله
6� است:  ) را چنين تفسير كرده57جويند (اَإلِسراء/ مي �$ R'SJR��	 Qd	 ��Q` �9�S<�4R� �� S6 �Q�o	 Q�@ S�j

 Q6 �!�v��Q$« »9 « . شيخ صدوق در»جويند سوي خدا تقرّب مي اين معبودان با طاعت به��!
�h ?'�	 ���>K «هاست نه  در معناي وسيله روايتي از پيغمبر آورده كه به معناي اطاعت أئم

�Q�R فرمايد:  ناهان، و در آنجا ميگبه معناي واسطة طلب حاجات و شفيع  S� R/ Q2 S6�̂Q�)	
, Q R% �� SRX	  �	 �²���K R��J �8 RG Sz �!���K R/ �2 �d	 �¿ �! R��J �8 RG Sj�� �! R/ �2 �� �d� اند،  امامان از فرزندان حسين

هر كه ايشان را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و هر كه ايشان را نافرماني كند، خدا را 
  .»نافرماني كرده است
6� `F̂Q� «بنابه نقل كافي در خطبة (الوسيله) فرموده:  ÷أمير المؤمنين  �b �� �� � R!�K Qe 6̂Z �w	 «

» ابن شهر آشوب« . آن حضرت بنابه نقل»همانا آن (وسيله) باالترين درجة بهشت است
�i4«فرموده: R��$ �� i4 �!�� RD�K :�S4 �=�� �� ��C�K « »ام يعني اطاعت از من و بيعت با من  من وسيله

به  ) ايمان110در نهج البالغه (خطبة  ÷. أمير المؤمنين »وسيلة (تقرّب به خدا) است
خدا و فرستادگان إلهي و جهاد في سبيل اهللا و اقامة نماز و پرداخت زكات و.... را 

  است. وسيله شمرده
شود بنابه فرمايش أئمه، وسيله و توسل عبارت است از إيمان به  چنانكه مالحظه مي

خدا و أنبياء إلهي و آنچه از أحكام و آيات كه از جانب خدا آمده و جهاد در راه او، 
اند، نبوده و آيه أبداً به مقصودشان  چ جا توسل به اين معناي منْ عْندى كه ساختههي

مربوط نيست ولي أفراد دَغلكار و مدّلس كه همچون أشخاص جاعل كه در أسناد و 
گنجانند با قرآن كريم و  أوراق رسمي و بهادار دست برده و سود خودرا در آن مي

و در ضمن رواياتي كه دربارة آيات شريفة قرآن اند  أحاديث صحيحه نيز چنين كرده
اند ضمن جمالت و كلمات قرآن يك كلمه يا يك  اند تا آنجا كه توانسته جعل كرده
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اند كه اين آيه چنين نازل شده و آن آيه چنان!! رجوع به  جمله به نفع خود گنجانيده
ور بارز، روشن و اند، اين حقيقت را به ط اي كه نوشته كتب روايي و يا تفاسير عجيبه

  1آشكار خواهد كرد.
شد و  چاپ» وظيفه«  در روزنامة» علَل انحطاط مسلمين و چارة آن« موقعي كه مقالة

اي قرار گرفت يكي از مخالفين كه خودرا از علما و  مورد موافقت و مخالفت عده
وص مسألة داند، در رد و انتقاد يكي از موافقينِ اين مقاله، در خص نويسندگان مبرّز مي

توسل به همين آية شريفة سورة مائده استناد كرده، آنگاه هر چه فحش و ناسزا 
=n(¤‘#﴿ دانست نثار وي كرده و بعد از استناد به آية مي tG sù ãΠyŠ#u ÏΒ Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î= x. z>$ tGsù Ïµ ø‹ n= tã 4﴾  

ا آدم از پروردگارش سخناني دريافت كرد و خدا (به رحمت خويش) توبة او ر«
، خدا را ÷) از تفسير در المنثور خبري آورده بود كه حضرت آدم 37(البقره/» پذيرفت

اش را پذيرفت! ما در همان موقع جواب او و  به خمسة طيبه سوگند داد تا خدا توبه
فرستاديم ولي روزنامة مزبور از بيم » وظيفه« ساير منتقدين را نوشته و براي روزنامة

واي متعصبين از درج آن خودداري نمود. در اينجا اجماالً ضعف غوغاي دّكانداران و بل
  كنيم. منطق نويسندة مذكور را بيان مي

: مقصود ما از توسلِ غلط اين أعمالي است كه عوام، صبح و شام و از دور و أوالً
خواهند و براي آنها نذر و قرباني و برِ  نزديك، حوائج خودرا از أئمه و اما مزادگان مي

دانند، اين  مرقدشان، طواف كرده و آنها را از احوال پنهان و آشكار خود با خبر مي گرد
است: خدا يا به حقّ خمسة طيبه  عرض كرده ÷چه ربطي دارد به اينكه حضرت آدم 

ايم كه اگر كسي خدا را به پيغمبر يا أئمه و شهداي عاليقدر  مرا بيامرز؟! ما كجا گفته
يمان و سوز دل بيوه زنان قسم بدهد، كاري شرك آميز اسالم و يا حتى به اشك يت

  است؟! كرده
                                           

و ص  499تا  490ص  »ن و عقولعرض أخبار أصول بر قرآ«به عنوان نمونه رجوع كنيد به كتاب  -1
  به بعد. (برقعي) 690



    

  اختصاص علم غيب به خدابحث در       120 
 

 

&Q�Q$ R اي از باب اينكه  : اگر به خبري از أهل سنّت استناد كردهثانياً �� Qz �, �2 S� R� �0R��	
 S�	� R!�الزم است بداني كه در اين باب الزم است به اخبار صحيحة آنان استناد شود و  	(

توان كرد مگر فريب  نّي باشد چه از شيعه، كاري نميإال با خبر غير صحيح چه از س
دانند كه بسياري از أخبار شيعه و سنّي در هم آميخته و آنقدر جعل  عوام، أهل فنّ مي

اند كه با صرف استناد به اينكه  أخبار شده و آنها را عليه عقايد يكديگر به كار برده
  ت كرد.اي را اثبا توان عقيده حديثي در كتب سنّي آمده نمي

ديگر آنكه نويسندة مذكور بنابه اينكه اَْلغَريقُ يَتَشبثُ بِكُلِّ حشيش، براي اينكه لزوم 
θ#)﴿ واسطه را تجويز كند به آية شريفة ä9$ s% $ tΡ$ t/ r'‾≈ tƒ ö� Ï�øó tGó™ $# $uΖ s9 !$ uΖt/θ çΡ èŒ $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζ ä. tÏ↔ ÏÜ≈ yz﴾   » اي

) استناد كرده 97(يوسف/» ايم ا كار بودهما، براي گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خط پدر
و پرسيد اگر ممكن بود فرزندان يعقوب خود مستقيماً استغفار كنند چرا به پدرشان 
متوسل شدند؟ پس اين دليل است براينكه نه تنها جايز بلكه الزم است كسي امام را در 

و معلوم شود طلب حاجت خود از خدا، وسيله و واسطه كند!! براي اينكه ضعف گفتار ا
  بايد توجه داشت كه:

است و به او دسترسي هست،  : طلب استغفار و التماس دعا از كسي كه زندهأوالً
توسل غلط كه مورد انتقاد قرار دارد، نيست چون تمام مسلمين مأموراند براي يكديگر 

هايي در اين موضوع وارد شده مانند استغفار براي چهل  مغفرت طلب كنند و توصيه
� (( روايت شده كه: ÷ؤمن در تهجد و أمثال آن و از امام صادق م/ Q2 �%Q�$ R��K ���̂ �( R/ �2

 R�	 � �! �� Ĝ SH �%QZ Q2 R�S�	���� �]� Q�S4 «» م بدارد سپسكسي كه (در دعايش) چهل مؤمن را مقد
مأمور است به  ص. حتّى پيغمبر أكرم »شود (براي خود) دعا كند، دعايش مستجاب مي

� ((ار براي خود و مؤمنين، چنانكه قرآن تصريح فرموده: استغف%QZ Q2 R� S�R=Q� �� �OQ� RC �yQ� R' Q0 R<�4 R�	 ��
 Q&��Z Q2 R�S�	 �)؛ 19(محمد/» براي گناهت و براي مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه«» �

است و اگر توسل  بنابراين التماس دعا كردن مسلمانان از يكديگر را كسي توسل نگفته
ود، در واقع به آن معنايي نيست كه شما مردم را دربارة أئمه و امامزادگان و گفته ش
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  كنيد! حاجت خواهي از ايشان اغواء مي
از پدرشان به سبب آزارها و  ÷: تقاضاي استغفار فرزندان حضرت يعقوب ثانياً

مرتكب شده بودند زيرا پدر خودرا آزرده  ÷ظلمي بود كه نسبت به حضرت يعقوب 
ت را به فراق فرزند عزيزش مبتلي كرده و به او دروغ گفته بودند و هر وقت و آن حضر
دادند، چنانكه قرآن كريم از قول  كرد او را با زخم زبان، رنج مي يادي مي ÷از يوسف 

θ#)﴿فرمايد:  آنها مي ä9$ s% «!$$ s? (#àσ tG ø�s? ã�à2õ‹s? y#ß™θãƒ 4®L ym šχθä3s? $ �Êt� ym ÷ρr& tβθ ä3s? š∅ÏΒ 

šÅ3Î=≈ yγø9$#﴾ »ت  فتند به خدا سوگند كه همواره يوسف را ياد ميگكني تا اينكه به شد
θ#)﴿گفتند:  )، و يا مي85(يوسف/»بيمار يا (از غمش) هالك گردي ä9$ s% «!$$ s? y7̈Ρ Î) ’ Å∀s9 

š�Î=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰s)ø9$#﴾ »به خدا سو گند تو در گمراهيِ قديم خويش قرار داري «
عذرخواهي و طلب بخشش دربارة حقّي است  ÷يعقوب  ). عمل فرزندان95(يوسف/

كه از مظلوم ضايع شده زيرا از هر مظلومي كه حقّي ضايع شود بايد از و طلب رضايت 
  و استغفار نمود.

، او را از مصر نخواندند بلكه هنگامي كه هنوز زنده ÷ديگر آنكه فرزندان يعقوب 
ضا كردند برايشان آمرزش بخواهد و بود به نزدش آمدند و از و عذرخواهي نموده و تقا

سرِ قبرش نرفته و دور آن نگشتند و از او طلب آمرزش نكردند، بنابراين كار ايشان 
  ميان مردم رائج است ندارد.» توسل« شباهتي به آنچه امروز به عنوان

: روايات أئمه نيز مؤيد همين قول است كه معروض داشتيم، از آن جمله در ثالثاً
'K Q«مروي است كه:  ÷شي از حضرت صادق تفسير عيا ���̂�	 ��Q` RG Sj �'>̂,  �[� �J �8:  �:ĈQ` x3 �� � ��

G S�� S& R' �0 �k R� �( x�Q` Q�R���Q` Sd	 E �p R��~ �8 RG Sz�ZR� �$ �� iQZR� �$ �:�Q8 RG SzS� RC �m  « » (حضرت يعقوب) دعا را تا سحر
شان فقط بين من و خودشان است تأخير انداخت آنگاه عرض كرد: پروردگارا گناه اي

  .»(من از آنها گذشتم) خداوند وحي فرمود: من هم ايشان را آمرزيدم
� «روايت شده:  ÷از حضرت صادق » علَل الشّرايع« در[�( �?�� �3�SJ R�� R/ Q2 ��Q+ S� S�ĈQ`
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 :n�SZ �$ R� �� �[�( �%Q+Q��> �̂Z SM �ĈQ` �Z �$�SC Sm �Z�� R' Q0 R<�4 R�	 ��C�$�K �� RG S�� ��� �0 R<Q4 R�@	 �'>̂�~ �8 xY �� RG S5�� S' Q0 R<�4 R��K �
, 
 S��� 	�S�� �( �̂�� �µ S��S� �� � �1 Qd@ �[�( �%Q+Q�� �� �̂Z SM R9Q` �� �ZR� �= �! Sd	 �a �'�H; R� �J��  Sd	 S' Q0 R< �� �� R����	 SG S5R� �= �! �]� Q'Rq �1

 �%Q Q�	'̂�	 SG �p R��K �� Sj �� RG S5�دربارة يعقوب پرسيدند: (فرمود) هنگامي  ÷صادق  از حضرت» �
ايم. يعقوب گفت  كه پسرانش گفتند اي پدرما براي ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار بوده

براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست و استغفار را به تأخير انداخت (تا 
ند، خدا تورا بر ما زماني) كه يوسف هنگامي كه برادرانش اعتراف كردند كه به خدا سوگ

برتري داده و ما خطاكار بوديم جوابشان داد بر شما هيچ سرزنشي نيست (و من شما را 
  .»آمرزد و او مهربانترين مهربانان است بخشيدم) و خداوند شما را مي

دانيم در گناهاني كه شخص حقّ ديگري را ضايع كرده تا ذيحقّ راضي  همه مي
آمرزد (در اين باره روايات بسيار داريم) حال اين  نمينشود، خداي كريم، آن گناه را 

  موضوع چه ربطي به توسل آنچناني دارد؟!
: آيات شريفة قرآن، صريحاً انسان را از توسل جستن و خواندن نامقيد ديگري، نهي رابعاً

x‚$−ƒ﴿ فرموده است، مانند: Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ ﴾ كنيم و  فقط تو را عبادت مي
   ، »جوييم فقط از تو ياري مي

﴿¨Ÿξ sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ﴾ »18(اْلجِنّ/» با خدا أحدى را مخوانيد و(   

﴿#sŒÎ) uρ y7 s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ÎoΤ Î*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù ’Í<﴾  » و چون
من از تو پرسش كنند، همانا من نزديكم و دعوت دعا كننده را هنگامي بندگانم دربارة 

دهم پس بايد دعوت مرا (و فراخواندنشان به سوي خودم) را  كه مرا بخواند، پاسخ مي
þ’ÎΤθ ﴿) و186(البقره/» بپذيرند ãã÷Š$# ó=ÉftG ó™r& ö/ä3s9 ﴾ »را بخوانيد تا شما را جواب دهمم «
  ) و آيات ديگر.60(غافر 

رساند كه دعا بايد بدون واسطه باشد. أمير المؤمنين  ر أئمه نيز اين معنى را ميأخبا
D «فرمايد:  وصيت و سفارش مي –علَيهِما السّالم  –به حضرت امام حسن  Qŷ�	 9̂�K RG�= R!	 ��
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 ��0̂ �5�1 �� Q�� �! l��	 Qe �O�� �9Qm�K R� �( Q° R��)	 �� Q&	 �� �:�̂�	 S/Q�	 �_ �> Qn Q���Q$  S����~ R��1 R9�K �a �' �2�K �� Q6 �$� �bQ��Q$ �O��
 �� R/ �2 ��Q` �OR+ Q�R= S� R �¢ �� S�S� S�R �T R/ �2 S��ZR� �$ �� �O�ZR� �$ R��R �« R �¢ �� �O� �� R �#Q� S�� Q� R �� R��1 �� �O��Qv RS�Q��R���Q` �O�� Sg �0 R�� 

ست و دعا بدان همان كه خزائن آسمانها و زمين به دست اوست به تو رخصت درخوا
داده و اجابت آن را ضمانت فرموده و تو را فرمان داده كه از او بخواهي تا تو را عطا 
فرمايد و از او رحمت بخواهي تا به تو رحم كرده و رحمت خويش را بر تو ببارد و 
ميان تو و خودش كسي را قرار نداده تا حجاب و فاصله باشد و تو را به كسي حوالت 

). امام 31فع تو به سوي خدا وساطت و شفاعت كند (نهج البالغه، نامة نفرموده تا او به ن
���Q��Q «كند:  عرض مي» ابو حمزة ثمالي« نيز در دعاي ÷زين العابدين CSK D Qy�̂	 Q�=̂�Q� S� R� �X	 ��

 Q} QÀRJ�� �8 �g� Q0 �, Q R#�<Q$ D x Q©Q� S*R+ Q, S£R� �p Q�Q$ �S= R>�K �� iQ4 �b� �QX S*R+ Q, �:=̂ SM  D Qy�̂	 Q�=̂�Q� S� R� �RX	 �� iQ4 �b� �p
 �� Sn � R# �k � Sb R��K @ D Qy�̂	 Q�=̂�Q� S� R� �RX	 �� iQ�� �! S� Q} R] Q��4 R��� R �¢ Sn � R# �k S& R� �! �� R��� �� Sn � R# �k � S! R��K @ S& R� �b �� R���

iQ�� �b �� �µ�= R>�) Sn � R# �k «»ندا دهم  سپاس و ستايش مرخداي را كه او را هرگاه براي حاجتم
و هرگاه بخواهم بدون واسطه براي راز و نياز با وي خلوت كنم و او حاجتم را برآورد، 

خوانم كه اگر جز او را بخوانم دعوتم را  سپاس و ستايش مرخدايي را كه جز او را نمي
دارم كه اگر به جز او  پاسخ ندهد و سپاس و ستايش مرخدايي را كه جز او را اميد نمي

  .»رم مرا نا اميد سازداميد بدا
بنابراين چناكه مالحظه شد هم قرآن و هم أخبار گوياست كه در دعا به در گاه حق 
متعال احتياج به واسطه و شفيع نيست ويكي از مزاياي عالية اسالم اين است كه بنده 
براي ارتباط با خدا و عرض حاجت احتياج به واسطه و شفيع ندارد و بر خالف أديان 

þθ#)﴿د مستقيماً روي به خدا آورد و خدا خود به بندگانش فرموده: ديگر باي ßϑ‹É)tG ó™ $$ sù Ïµ ø‹ s9Î) 

çνρã� Ï�øó tGó™ $#uρ ﴾ »ّلَت/» ستقيماً به سوي او آييد و از او آمرزش خواهيدم6(فُص.(  

ولي هزار افسوس كه بسياري از آداب و عادات ملَل كهنسال قبل از اسالم مانند 
باستان و سومريان و هنديان و... توسط كساني كه طَوعاً أَو كَرْهاً مصريان و ايرانيان 
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نمودند به تدريج وارد اين شريعت  اسالم آوردند و يا كساني كه به مسلماني تظاهر مي
اي به حقايق سعادت بخش اين دين مبين وارد  مطهره شد و بدين ترتيب ضربات كشنده
ده كه امروز غالب آداب و عادات و مراسم و گرديد و بدبختانه اين پيشامدها باعث ش

شود كه محيالنه به يكي دو حديث مجعول منضّم و  عقائد آنان در ميان مسلمين ديده مي
كه در سرزمينهاي » شفاعت« است مانند عيد نوروز و... و مانند موضوع مؤيد شده

  اند! اسالمي فسادي به بار آورده كه لشكر چنگيز و تيمور چنان نكرده
در قرآن مجيد در هيچ موردي به عنوان اثبات نيامده و در بسياري از » شفاعت« وضوعم

?̈(θà#)﴿آيات نفي شده مانند:  $#uρ $ YΒöθ tƒ āω “Ì“øgrB ë§ø�tΡ tã <§ø�‾Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×π yè≈x�x© Ÿωuρ 

ä‹s{÷σ ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã ﴾ »ايد و از او شفاعتي ز روزي پروا كنيد كه كسي به كار كسي نيا

Πöθ×﴿ ) و48(البقره/» پذيرفته نگردد و از او فديه و عوض گرفته نشود tƒ āω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×' ©# äz 

Ÿωuρ ×π yè≈x�x© ﴾ »وزي كه در آن نه دادوستدي باشد و نه دوستي و نه شفاعتي خواهد بودر «
وط به إذن پروردگار اي از آيات نيز شفاعت را منوط و مشر ) و.... پاره254(البقره/ 

  است. نموده

أما آثار باقيماندة أديان منسوخه و روح غرور زده و بهانه جوي فساق و كساني كه 
از يك طرف بيم و انذار قرآن در روحشان بي تأثير نيست و از طرف ديگر به دنبال 

ا نفس گردند كه خودرا از قيد و بند أحكام، آزاده كرده تا بتوانند هرچه ر اي مي بهانه
بهيمي و غريزة حيواني مايل است، انجام دهند، لذا از بازاري كه بهشت فروشان به 

كنند و همين باعث شده كه  اند به شدت تمام استقبال مي عناوين مختلف باز كرده
حد و حسابِ صاحب اختياران روز محشر، ديگر مجالي براي عرض  موضوع شفاعت بي

داند  فاسق و فاجر كه خود را معتقد به قيامت هم مي وجود انذارات قرآن نگذاشته و هر
موجه شهوات و أميالِ دل  از اين حيث فكرش به مقدار زيادي راحت بوده و از ارضاي نا

هايي از قبيل سينه زدن، زنجير  چندان نگران نيست و براي خشنودي شفيعان به رشوه
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و زيارت مراقد ايشان و نذر و زدن، علَم بلند كردن، گريه كردن بر قبور پيشوايان دين 
كند تا اين شفيعان را كه در واقع استرضاء و  قرباني براي آنها و أمثال اين كارها اقدام مي

داند، از خود خشنود ساخته  به دست آوردن دل آنها را آسانتر از راضي ساختن خدا مي
اي خود و و إمكان نجات خود از جهنّم، بلكه عروج به عاليترين درجات بهشت را بر

  عزيزانش فراهم آورد!!
البّته شفاعت بي موضوع نيست ولي هرچه باشد، ارتباطي ندارد به آن دروازة وسيع 

در و بامي است كه مغرورين  و لندهور موّلد جرأت و غرور! منظور ما آن شفاعت بي
  1كنند! بوالهوس و جنود شياطين، ادعا مي

ها و  مصريان قديم و بخشايش نامه اگر تاريخ أديان باطلة گذشته مانند عقائد
دادند و همچنين عقائد فاسدة بابليان و سومريان را  طلسماتي كه براي آمرزش أموات مي

ويل « أثر» تاريخ مشرق زمين گهوارة تمدن« در كتب محّققان و مورخين از قبيل
كنيد  ه ميو... مطالعه نماييد، مالحظ» رالف لينتون« تأليف» سير تمدن« و كتاب» دورانت

كه اين عقائد غلط چند هزار سال قبل از اسالم وجود داشته كه براي رهايي و نجات از 
را رواج داده و » شفاعت« عذاب أخروي، علما و آخوندهاي مذاهب باطله چگونه متاع

أفرادي را براي گرمي بازار خود و جلب توجه پادشاهان عياش و ستمكار، فُساق و 
اند و أديان آلودة به خرافات هر يك، آن را به ديگري عاريه  كشانيدهُفجار به سوي خود 

  داده تا قوت گرفته و سرانجام جزو عقائد رسمي ملّت جديد درآمده است!!
اند  اي از كتابهاي معروف نوشته كار رسوايي در شفاعت به آن حد رسيده كه در پاره

سوزانيد و كسي  از ترس رسوايي مي زاييد، داد و فرزنداني كه از زنا مي كه زني زنا مي
جز مادرش از اين أفعال شنيعه خبر نداشت. همينكه زن مذكور درگذشت و دفن شد، 

بردند چنين بود، عاقبت أقوام او پيش  اي مي كرد و او را به هر نقطه خاك او را قبول نمي
ود يكي از إمامان آمدند و قضيه را به حضرتش عرض كردند. حضرت به مادرش فرم

                                           
 به بعد. 223ر.ك. كتاب حاضر، صفحة  -1
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كرد؟ مادر ميت حقيقت ماجرا را به آن حضرت عرض كرد.  اين زن در زندگي چه مي
امام فرمود زمين اين زن را قبول نخواهد كرد زيرا به عذاب او ساير خلق اهللا معذَّب 

شوند، در قبر از مقداري از تربت حسيني بگذارند. چنين كرد! زمين او را پذيرفت!!  مي
صيتي بدان بزرگي چه آسان با مقداري تربت كه در دسترس فرماييد كه مع مالحظه مي

  همه است، حلّ و فصل شد.
مالي معروف ديگري كه كتب بسياري در قرن بيستم براي ترويج دين مبين اسالم و 
آشنا كردن مردم به معارف و معالم اسالمي! نوشته، در يكي از كتابهايش داستان زني را 

رده بود با او زنا كند و آن پسر هميشه با مادرش چنين است كه پسر خودرا وادار ك آورده
اي نوراني در عاليترين درجات بهشت  كرد أما بعد از مرگ او را ديدند كه با چهره مي

نشسته است!! وقتي از اين أمر عجيب سؤال كردند، گفت هر روز هفت بار صلوات 
را به فسق و فحشا  فرستادم!! قصة ديگر چنين است كه زني فاحشه كه تمام عمر مي

اي كه روضه خواني داشت، براي برداشتن آتش  گذارنيده بود روزي به خانة همسايه
گيره را در زير ديگي برد كه غذا براي أهل مجلس پخته بودند و به  رفت و چون آتش

آن دميد تا روشنتر شود، دودي از آن به چشمش رفت و اشكش برون آمد و همين قطرة 
  ناهان يك عمر بدكاري او شد!!اشك موجب آمرزش گ

از اين قبيل مطالب بسيار است كه دو نمونة باال مشتى از خرواراست و شما هرگاه 
در مجالس روضه خواني باشيد در كمتر مجلسي است كه از اين قبيل مْفتَرَيات كه 

كند، نباشد. حال با چنين  اساس دين و بنياد اخالق و انسانيت را ويران و نابود مي
توانيد تصور كنيد كه در محيطي كه نه علم هست و نه  هنگ و چنين أفكاري، ميفر

آيد؟ چگونه يك مشت حيوانات غرق شهوات به  اي به وجود مي تربيت، چگونه جامعه
آورند در حالي  تازند و خود را در زمرة ملَل وحشي در مي جان و مال و ناموس مردم مي

  ايم!!! ردم روي زمينكه به خود مغروراند كه ما بهترين م
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tβθ ãΖÅ¡øt ä† $ �è÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ ﴾ » (اي پيامبر) بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانيم؟
پندارند كارنيكو  اند كه كوشش ايشان در زندگي دنيا به هدر رفته در حالي كه مي همانان

  ).104و  103(الَكهف/ » كنند مي
اينگونه موهومات و خرافات است كه ريشة محامد أخالقي را سوزانده و بين دين و 

گفت توان  دين چندان فرقي ندارد بلكه مي اي باقي نگذاشته و متدين با بي اخالق رابطه
دينان هم مضرتر و فاسدتراند زيرا در  اي بي اي از مدعيان دينداري از پاره كه پاره

هاي  روزگارما در ميان طبقاتي كه روح دين ضعيف شده غالبِ آنان از تحصيلكرده
دين و فاسد باشند أما باز در ميان آنها  فرهنگ جديداند، اين طبقه ه چه ال أبالي و بي

شوند كه به نظم و انتظام طبيعت معترف بوده و به تشكيالت و  يافراد بسياري يافت م
اي از متدينين خرافي هيچ چيز را شرط هيچ چيز  نظام اجتماعي معتقداند ولي پاره

اند!! زيرا أكثر معاصي را به غرور شفاعت  دين راسفيد كرده دانند و روي طبقة بي نمي
شوند، به  خورند و قاچاق را مرتكب مي هاي كذايي مي شوند و ربا را با حيله مرتكب مي

��Q برادران ديني خود بدبين بوده و نسبت به آنها كينه دارند!!  ��R$�)	 Q}�SK � �� 	� S Q�4 R!� �8.  
***  





  

 

هاي عالّمة محّقق آيت اهللا  اهگو ديدص سيري در رسالة سهو النبي 
  محمد تقي شيخ شوشتريحاج شيخ 

�� ا� ا����� ا������  

اسي از سر صدق و به بلنداي ابديت، أحدي كه ما را به پند جهانيان را، ساس خداوپس
ه ژاكش، به ويپي انبياي پي در پسيل داشتن گشرف انسانيت و عقل سرافراز كرد و با 

كه حامل معجزة جاويد و آيات بينات بود،  صخاتم ايشان حضرت محمد مصطفي 
هاي جهل  نشانيد، تا بدين وسيله از تاريكير افتخار مسلماني را تا أبد بر تارك ما پتاج 

اري راه يابيم، و از اين طريق، سعادت در گهاي نور و رست مراهي رهيده و به عرصهگو 
يروان پاك و پس سالم و درود سرمدي بر سيد المرسلين وخاندان پردد. گاين نصيب ما 

  حقيقي او باد، آمين!
أمري  -ندارندپ ه أغلب مردم ميچآنبر خالف  - دينداري و تشرّع در جامعة اسالمي

بوده و هدف  1ه اسالم يك شريعت سهلة سمحهچر گاست بسياري خطير و حساس ا
اني وتكاليف شرعي انسانها گيري و ايجاد عسر و حرج در امور زندگخداوند متعال سخت

نمايد و نبايد از نظر دور بماند، حساسيت شارع مقدس و  ه مسلّم ميچنيست؛ أما آن
كه مارا تحريض و  2يرايه استپرايش به دين خالص بي شائبه و بي گأكيد او در ت

                                           
(الجامع الصغير، سيوطي) و نظير اين قول رادر: مسند احمد » بعثت بالحنيفيةِ السمحة: «صعن النبي  -1

 توان ديد. ) نيز مي233و116، ص5بن حنبل (ج

2- ﴿Ï‰ç7 ôã$$ sù ©!$# $ TÁÎ= øƒèΧ çµ©9 š Ïe$!$# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ßƒÏe$! $# ßÈÏ9$ sƒø:$# ﴾ ]3 ،2/الزمر [ ،﴿È≅è% ©!$# ß‰ç7 ôãr& $TÁÎ= øƒèΧ … ã&©! Í_ƒÏŠ 
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نمايد! و قطعاً از عقيدة خالص  تشويق و موظف به دقت نظر در عقائد و اعمال ديني مي
  گردد. اك و ثمربخش صادر ميپو  1و توحيدي، أعمال مخلصانه

ين اسالم، كه مورد نهي يشين و دين مبپباري، يكي از آفات عقائد مذهبي در أديان 
=S�? «يشوايان ديني بوده، مسألة پقرآن كريم و  Sk «هاي ديني  در دين و نسبت به شخصيت

  است.
≈‾'Ÿ≅÷δr﴿فرمايد:  قرآن كريم أهل كتاب را نهي كرده و مي tƒ É=≈tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’Îû 

öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θ ä9θ à)s? ’ n? tã «!$# āωÎ) ¨, ysø9$# ﴾ ]/171النساء[ » اي اهل كتاب در دين خويش غلو
≈‾'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿ . و نيز فرموده:»مكنيد و بر خدا جز [سخن] راست و درست مگوييد tƒ 

É=≈tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ u� ö� xî ÈdYysø9$# ŸPPPPPPP﴾ ]بگو اي أهل كتاب در « ]77ه/المائد
مطرح ساختن أهل كتاب، تلويحاً به . يقيناً »دين خويش به ناروا غلو و گزافگويي مكنيد

در دين و به هدف ترتيب صحيح ديني ايشان » غلو«منظور برحذر داشتن مسلمين از 
  است!

  أما نهي و هشتدار بزرگان ديني در اين باره:
^ «الف) از أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السالم ـ مروي است كه:  Qe �O�= �j

� �k �] Q S¥ Q9� Sb �� �[�( f¶Q<R� S2� �دوكس دربارة من هالك شدند: يكي دوستدار غلو كننده « �»]
  .2)117، الحكمة هنهج البالغ( .»يشهپ[و مفرط]، و ديگري كينه ورز دشمن 

� @ «منقول است كه فرمود:  ÷ب) از حضرت صادق ��S<�	 SG S5Q$��� �,  ! 	� S� �y RpQ	

                                           
ـ 29ـ األعراف/ 139در مورد عمل و خلوص در دين، از منظر قرآن بنگريد به آيات ذيل: البقره/ -1

و 160، 128، 74، 60ـ الصافات/ 51ـ مريم/14،65ـ غافر/32ـ لقمان/ 65ـ العنكبوت/ 22يونس/
  .5ـ البينه/ 83/~ـ ص169

دوكس در مورد من هالك » »محب مْفرِطٌ وباهت مفَْترٍ :يهلك في رجالنِ«: 469نظير آن است حكمت  -2
   بندد. شوند: دوستدار غلو كننده و بهتان زننده اي كه [به من] افتراء مي مي
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 Q¤R= �> l¦ ���S<�	 9̂ª8 ,GS �F� S� Q� R0 S�  9̂` Qd	 �� ,Qd	 Q���� QQ� �6�̂Q$�S$ l'�	 �9� S!�̂�� �� ,Qd	 �6 ���� �! �9� S'x< ��S� ,Qd	
 S<�	 ��� �� ��� Q2 �' �/ PPP	� SM � R¦K �/� Qy�	 �� Q.� S��	 �� {�� ��^Z�	 �� Q�� Sz�جوانانتان را از غلو «» »	��

از يهود و نصاري و مجوس و كنندگان دور بداريد كه آنان را فاسد ننمايند، زيرا غاليان 
  .)45ص ، أمالي الشيخ الطوسي. (»مشركين، بدتراند

اند و موجب  رداختهپشايان توجه است كه، يكي از مسائلي كه علماي فريقين بدان 
بوده و ما در اين  »سهو النبي«اختالف ميان شماري از علماي بزرگ گرديده، موضوع 

ت اندك، در اين موضوع وارد گشته و أثر مقال قصد داريم تا حد امكان و با بضاع
أثر عالمة محقق آيه  »صرسالة في سهو النبي «ارزندة يكي از رجاليون معاصر، يعني 

دام توفيقه ـ را مورد بررسي و كند و كاو قرار » محمد تقي شيخ شتوشري«اهللا حاج شيخ 
  دهيم. إن شاء اهللا تعالي.

***  
و أئمة ـ عليهم  صيامبر گرامي اسالم پرد در مو» سهو و نسيان«بدون ترديد، قول 

و » شيخ صدوق«السالم ـ مطلبي است كه علماي بزرگ شيعة اماميه، چون مرحوم 
كه مورد توثيق و مدح بليغ و تعظيم  -»محمد بن حسن بن احمد بن وليد قمي«استادش 

ته و بدان معتقد بودند، و برآن تأكيد داش -عموم علما و رجاليون شيعه اماميه است
  خوانيم: در اين باره در كتب أربعة شيعة اماميه مي 1شمردند مي» غالي«منكران آن را 

� Q�R	Qd «الف)  �! ��$�K S*R Q� �� �[� �( Q� �' R!�)	 ���Q �� R/ �! Q9 �: RlZ�	 Q/R$ x Q� �! R/ �! E ���Q! Q/R$ Q��̂� S¥ S/R$ S�� R��K

                                           
در  صيامبر بزرگوار اسالم پوشيده نيست كه عقيده به اين مطالب به مسألة عصمت پ بر أهل نظر -1

زمينة ابالغ وحي و أحكام شريعت كه قرآن بدان تصريح فرموده، ارتباطي ندارد. قول شيخ صدوق و 
موافقين او نيز چنانكه در صفحات آينده مالحظه خواهد شد، به وضوح مبين اين معني است كه از نظر 

در أمر نبوت و تبليغ از سهو مبرا و كامالً تحت نظارت إلهي است. به عبارت  صن رسول خدا ايشا
ديگر شيخ صدوق و استادش مطلقا به سهو النبي قائل نيستند بلكه عقيده دارند منحصراً در أفعال و 

  أمور غير تبليغي و شخصـي و خصوصي امكان سهو از آن حضرت منتفي نيست.
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 R �� Q���̂�	  Q/R� ����R�	 	 �m � �� �a	 �y �M�K �[� �J �8 Q R%�4 � RM �� �*R�=̂ �| �:ĈQ` 	�S�� �( �a	 �m � �2 �� �[� �( f�?  	 �m E �! R�S� �9� �M ��

 Q R%�� �: x��	P  �[� �J �8:  RG��CP  E�Z�� �8 �[� �( �� "��$ R��K �� ���̂�	 Ĝ �1�~ �8 Q�Q1� �| � �!:  Sn� ��RC�K D Qy�̂	 �� Sj �̂ �b �� _̂ �! �d	 9̂Q`
 "� Sb �� 9̂�K R��� { �'�1 @�K Q62̂SÂQ� "6 � R� ��  �OQ� �m �� R���R�	 Q�R� �= �! �� �>�� R/ ���8 �OS1� �| S��� RJS1 � �2 ���Q( �� � x#S�� 	 �y �j �g�Z �|

 R� �( �[� �(  Qd	 S[� S� �� /̂ ��"  ص� �� R�SK R& ��� �| ��P  Q�� �5R�	 Q9� �5�Q� Q R%�1 �� R� �� �� �� �� �. (شيخ طوسي، »�
) تهذيب نيز 1461و 1438) ونظير اين خبر أحاديث شمارة (1433، حديث 2تهذيب، ج

  گردد. مالحظه مي
PPPPPP t«ب)  Q� �! R/ �! Q�Q�� �$; R/ �! t Q� �! Q/R$ Q�R� �A R/ �!÷  �[� �(:  Qd	 S[� S� �� ��ZQ$  ̂ ��  ص|IR �Ã �' Rzl��	

 Q� R��JR�	 S¶R�$ S��� �[��J �8 ���4 �0 RC	 ĜSH �&�� �M ��: Qd	 �[� S� �� ���!  R �� Q���̂�	 Qe ��� QA R� �j  f�!?  �[� �J �8:  �a	 �m � �2 ��? 
 �[� �(:  �6�=R� QJR�	 ���� RJ�4 R���8 �[� �( �&�� �M �� �IR �Ã ��ZQ$ �*R�=̂ �|  �� �: Qz�Q8 �IR��� Q R%�1 �� R� �� �� �� �� ĜSH fIQ�� �b �� Sj �� �̂ �M

 S[�SJ�� �9� �M �� �G=̂ �� ĜSH f²� SM S� @ �� f� ��	 �'Q(: 9��4 �� Qk R'S�	 � � SÄ « 1)1449، حديث 2(التهذيب، ج.  
) از سماعة بن مهران از قول امام صادق 1(كتاب الصالة حديث» كافي«ج) در كتاب 

اورقي پدر نماز آمده و مصحح محترم كتاب در  صيامبر پد سهو حديثي در مور ÷
رسيد: علما پ! بايد از ايشان »اند اي از علما اين خبر را حمل بر تقية كرده عده«نوشته: 

حاضر شده اند به »! تقيه«به منظور  ÷چگونه حاضرند ادعا نمايند كه امام صادق 
  دروغ ببندند!! معاذ اهللا! صرسول خدا 

̂� «د)  Q! ���Q �� Q/R$ � Q' R� �! R/ �! Q.��̂ �R�	 Q/R$ Q�� S�RZ �2 R/ �! xiQ( R �R�	 ���̂� S¥ Q/R$ ��� R��K R/ �! ��ZQ$� �� R|�K R/ Q2 f�
 Q[�̂�)	 Q/ �� �RX	 QY�) S*R= S( �[� �( �6 �( �� �| Q/R$ Q/ �� �RX	 Q/ �!÷:  Qd	 S[� S� �� �G=̂ ���Kص  Q R%�4 � RM'̂�	 Qe

                                           
قال: صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الظهر  ÷عن جده عن علي  أبيهعلي عن حدثني زيد بن « -1

، قال صليت بنا ؟وما ذاك :قال يء؟!هل زيد في الصالة ش! رسول اهللا يا :فقام ذو الشمالين فقال ،خمساً
هما  :الوق وال ركوع سجدتين ليس فيهما قراءةٌ وسجد ر وهو جالس، قال فاستقبل القبلة فكبخمساً

  ).84، و 83، و 72، ص 3مقايسه كنيد با  مسند أحمد (ج».  المرغمتان
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 Q R%�4���̂�)	?  �[� �J �8:  RG��CP  S*R= S(:  S�S�� �p S�S�� �p ��!?  �[� �(:  RG Sz �z xJ �0 S� R9�K �̂ �b �� _̂ �! Sd	 ��	 ���K �:ĈQ`« P كافي، كتاب)
  ).3الصاله، حديث 

در مورد  ÷خبري آورده از امام صادق »  n T @ /2	���J0«شيخ صدوق در «هـ) 
ن وقت نماز و طلوع خورشيد، هنگام نماز صبح و گذشت صخواب ماندن رسول خدا 

برخاستند و بعد از دو ركعت نافله، نماز صبح را هم خواندند!  صكه آن حضرت 
موضوع ذو الشمالين را يادآور شده و فرمود: اين مطلب رحمتي براي  ÷س امام پس

س شيخ صدوق پ)، س48، في أحكام السهو، حديث 1(من اليحضره الفقيه ج »أمت است
سهو « -كه از رحمت خدا دور باشند  -غالت و مفوضه «فرموده: (ره) در اين باره 

در نماز سهو  صگويند: اگر جايز باشد كه آن حضرت  كنند و مي را انكار مي» النبي
نمايد، هر آينه جايز است كه در تبليغ دين هم سهو نمايد. زيرا نماز براي او واجب 

سازد.  ارا ملزم و قانع نمياست، همان طور كه تبليغ واجب است! ولي اين موضوع م
گردد در أمر ديگري واقع  واقع مي صيامبر پزيرا تمام حاالت مشتركي كه در نماز بر 

يامبر نيستند. و هركه به جز او باشد پگردد. و او متعبد به نماز است مانند ديگران كه  نمي
با شرايط  به عنوان نبوت دارد، تبليغ صيامبر په اي كه ژمثل او نيست، زيرا حالت وي

شود. در تبليغ نيز بر او واقع  . و جايز نيست هر چه در نماز بر او واقع مي1الزم است
شود! زيرا تبليغ عبادت مخصوص اوست، و نماز عبادتي است مشترك! و به و سيلة 

                                           
در هنگام اداي رسالت به وسيلة نگهبانان إلهي از  صيامبر په كه قرآن كريم تصـريح فرموده كه ژبه وي -1

 رسد)،  سهو و نسيان و خطا مصون بوده است (ولي براي نماز چنين ضمانتي در كتاب خدا به نظر نمي
) إِال 26عالم الَغيبِ فَال يظِْهرُ علَى َغيِبه أَحدا (﴿خداوند در مورد ابالغ وحي و مسائل شريعت فرموده: 

) ليعَلم أَنْ َقد أَبَلُغوا رِساالت 27منِ ارتَضَى منْ رسولٍ فَإِنَّه يسلُك منْ بينِ يديه ومنْ خَلْفه رصدا (
برداناي أمور نهان و غيب است و كسي را بر غيب خويش آگاه نسازد مگر آن » ] 28-26[الجن/ ﴾ِهم

دارد تا معلوم شود كه،  شت سرش نگاهبان گسيل ميپيش رو و از پسندد كه همانا از پيامبري پرا كه به 
  روردگارشان را رسانيده اند.پيهامهاي پيامبران پ



    

  اختصاص علم غيب به خدابحث در       134 
 

 

گردد، و با اثبات خواب ماندن آن حضرت از خدمت  نماز، بندگي او ثابت مي
نمايد [يعني  را مي صيامبر پارادة او، نفي ربوبيت از روردگاش [نماز]، بدون قصد و پ

Ÿω …çνä‹è{ù's? ×π 4﴿شود  او هم بشر است]، زيرا كسي كه دچار چرت و خواب نمي uΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ 
  مانند سهو ما نيست،  صيامبر پخداوند حي قيوم است، و سهو  ]255/ه[البقر ﴾

وند فقط به اين دليل او را دچار بلكه سهو او از جانب خداي عزّ وجلّ بوده و خدا
است و در نتيجه [در نظر مردم]  1سهو نموده تا دانسته ود كه وي هم بشري مخلوق

معبودي به غير از خداي يگانه به حساب نيايد. و هم مردم هرگاه در نماز سهو كردند، 
  ، حكم سهو را بدانند. صاز سهو آن حضرت 

سلطه اي ندارد، بلكه سلطة  ÷يامبر و أئمه پسهو ما از شيطان است. أما شيطان بر 
سازند و  گيرند و كساني كه او را شريك مي او بر كساني است كه او را دوست خود مي

ذيرند و پ را نمي» سهو النبي« كنند. و آنهايي كه يروي ميپگمراهاني كه از شيطان 
مرد و آن خبر،  در ميان صحابه نبوده و وجود اين» ذو اليدين« گويند: كسي به نام مي

أبو «است و نامش  گويند، زيرا اين مرد، شناخته شده اصل و اساسي ندارد، دروغ مي
باشد، و كسي است كه موافق و  معروف به (ذو اليدين) مي» محمد عمير بن عبد عمرو

اند و من ( صدوق) در كتاب (وصف قتال القاسطين  مخالف از او حديث نقل كرده
  .2ردمبصفين) أخباري از او آو

                                           
تأكيد دارند كه براي نمونه  صيامبر اسالم پو  ÷بشر بودن انبياء آيه در قرآن كريم بر  17حدود  -1

  و......6، فصلت/93؛ االسراء/110ر.ك. الكهف/

و  2238در ترجمة » ابن حجر«تأليف » اإلصابه«در » ذو الشمالين«(خرباق سلمي) و » ذو اليدين« -2
» لغت نامة«خاء و الذّال و در در باب االفراد في حرف ال» ابن عبد البر«أثر » االستيعاب«و  6043

گفته است: » تهذيب االسماء و اللّغات«نيز در » نووي«علي اكبر ده خدا با هر دو لقب مذكور است. 
س از پيداست از قبيلة بني سليم بوده و مدني پملقّب به ذو اليدين چنانكه از نامش » خرباق سلمى«
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اولين درجة «گويد:  استاد ما محمد بن حسن بن احمد بن وليد ـ رحمه اهللا ـ مي
است. و اگر جايز باشد كه اخبار وارده در اين موضوع  صيامبر پغلو، نفي سهو از 

رد شود، هر آينه جايز است كه جميع اخبار رد گردد، و در اين صورت دين و 
سهو « خواهم كه كتاب مستقلّي در اثبات ن را ميو من توفيق آ» گردد شريعت باطل مي

  . »و رد بر منكرين آن تصنيف نمايم. إن شاء اهللا» النبي
  )234، ص1(من اليحضره الفقيه، ج

�«مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني در كتاب گرانقدر �� ?y�	 «از شيخ 265،ص12(ج (
صدوق، كه برخي را نام برده است و شيخ مفيد ـ شاگرد شيخ »  3�4M	��z�«صدوق 

����«نظريات استادش را در كتاب مستقلي به نام �	 ���J! ¡¦ « يا»��J4!@	 r���1 «
z��?�«اي بر آن نگاشته به نام  ذيرفته و رديهپرد كرده است ـ اين نظرية او را نيز ن كه » 	��?

�«شيخ آقا بزرگ در �� ?y�	« از آن ذكري به ميان آورده است.267، ص12(ج (  
مة محقّق جناب حاج شيخ محمد شيخ تقي شيخ شوشتري (دام عزّه)، عقيدة عالّ

شيخ صدوق را صحيح دانسته و از رأي او مقابل شيخ مفيد دفاع نموده و مطالب خويش 
به قدر مستوفي و مستدل بيان » ص����z� e 6� 	�i�Z «اي تحت عنوان  را در رساله

�«داشته، و صاحب ��y�	« آن با نام  ) از267، ص12(در ج» � i�Z�	 �z� e 6����
�����	 »��=� ���4C�	 « ياد كرده است. اين رساله در آخر كتاب»[�b'�	 .�2�( « عالمة

شوشتري، به خط مبارك او افست شده است. و ما در اين گفتار أهم مطالب آن را مورد 
ر، شواهدي س از بررسي كوتاه رسالة مذكوپدهيم. الزم به ذكر است كه  بررسي قرار مي

  از قرآن كريم در اين زمينه ارائه خواهد شد. إن شاء اهللا تعالي.
***  

                                                                                                           
ناشناس نيست و در همه جا از وي به عنوان به هر حال وي مردي » نيز زنده بود صيامبر پرحلت 

  ياد شده است. صصحابي رسول خدا 





  

 

  »ص ����z� e 6� 	�i�Z«بررسي 

  فرمايد: جناب عالمه مي
، نوشته و صاش به سهو النبي  اي نقض بر صدوق، به خاطر عقيده شيخ مفيد رساله«

را خوب انجام نداده و رداخته كه كار او نبوده، و آن پصدوق به موضوعي «گفته است: 
ها و مقلدان شيعه [به تقليد ناصبي ها]  حديثي كه ناصبي«س گفته: پ. س»نشناخته است
س پدر نمازش سهو نمود و در ركعت دوم سالم داد،  صيامبر پاند كه  روايت كرده

س دو سجدة سهو گزارد، از پي برد، دو ركعت بدان افزود و سپوقتي كه به اشتباهش 
. »گردد، زيرا اخبار آحاد موجب ظنّ است است كه موجب علم و عمل نمي اخبار آحاد

س از آن در مورد إبطال عمل به ظنّ، به قرآن و عقل استدالل كرده و بعد به قدر كافي پ
است.  در نماز، سخن رانده صيامبر پدر مورد إبطال قول كسي كه حكم كند به سهو 

  سازد: نموده و سه وجه را مطرح مي »سهو«س شروع به بيان وجوه طعن بر حديث پس
اند، اختالف  را در آن ادعا نموده صيامبر پراويان أحاديث، در نمازي كه سهو  -1

اند، نماز ظهر، برخي نماز عصر، و بعضي نماز عشاء، و همين  نظر دراند، برخي گفته
اختالف دليل وهن حديث و سقوط اعتبار آن و وجوب ترك عمل به آن و موجب كنار 

  باشد.  گذاشتن آن مي
نفس خبر شامل موردي است كه دليل برساختگي بودن آن است زيرا راويان  -2
نماز چهار ركعتي را در ركعت دوم سالم داد، ذو اليدين  صيامبر پاند: هنگامي كه  گفته

به وي گفت: اي رسول رسول خدا آيا نماز را قصر نموديد يا فراموش كرديد؟ آن 
س آن بزرگوار پهيچ كدام نبود!  »O�m l�M ¢ �5/«وي فرمود:  اسخ گمانپحضرت در 

كه  - قصر نماز و سهو را انكار و نفي كرد! و به عقيدة ما و هم به عقيدة حشويه  ص
عمداً يا سهواً  صيامبر پجايز نيست كه  - شمردند  جايز مي صيامبر پسهو را براي 
ه و در اين إخبار صادق خبر داده كه سهو نفرمود صس چون وي پدروغ بگويد! 
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است، در نتيجه دروغ كسي كه سهو را به آن اضافه نموده و بطالن ادعاي او بدون 
  رسد! ترديد، به اثبات مي

اختالف راويان در خبر، در مورد نمازي كه ادعاي سهو در آن نمودند و اين كه  -3
  بنا را بر ما مضي گذارد يا آن را إعاده فرمود؟ صيامبر پآيا 

نماز را إعاده فرمود زيرا در خالل آن تكلم  صگويند: آن حضرت  ي عراق ميعلما
  گردد (به عقيدة ايشان). نمود، و سخن گفتن در نماز، موجب اعادة آن مي

كنند كه آن  باشد، گمان مي علماي حجاز و كسي كه متمايل به عقيدة آنان مي
و قضاهم بجا نياورده و  بنارا بر ما مضي گزارده و نماز را إعاده نفرموده صحضرت 

  است. براي سهو خويش دو سجده گزارده
ايبند شود، در مورد آن، طبق مذهب عراقيين سلوك پهركس از شيعه به اين حديث 

در نماز است به طور عمد، و اين كه  صيامبر پنموده، زيرا آن حديث، متضمن تكلم 
قيقت ماجرا سؤال شت سرش روي گردانده و در مورد حپوي از قبله به سوي فرد 

گردد،  است. و فقهاي أهل عراق، در مورد اين كه اين عمل موجب إعاده مي فرموده
بنا را بر ما  صيامبر پاختالفي باهم ندارند. و نيز حديث شامل اين مطلب است كه 

مضي گذارد و إعاده نفرمود، و اين اختالفي كه ذكر نموديم بهترين دليل بر بطالن اين 
  .»ترين برهان بر ساختگي بودنِ آن است حديث، و روشن

  در جاي ديگر اظهار داشته: 
يشنماز و امام است، در نمازش سهو كند و قبل از پ، كه صيامبر پاگر جايز باشد «

يش از كامل شدن آن، روي برگرداند و مردم به اين أمر شهادت پتمام آن اسالم دهد و 
جهت، هر آينه جايز است آن حضرت در دهند و احاطة علمي به او داشته باشند از اين 

اي كه در ماه رمضان ميان اصحابش بخورد و بياشامد و يا با  روزه هم سهو كند به گونه
زنانش در روز ماه رمضان بياميزد! و در زكات سهو نمايد و در آداي آن تأخير رواداشته 

در حج سهو  و به غير أهلش بدهد، و از روي فراموش مستحقين را در شمار نياورد! و
نموده و در حال إحرام مجامعه كرده، كيفيت رمي جمره را فراموش كند! و از اين حدود 
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  .»1نيز تجاوز كرده در كلّ أعمال شريعت سهو نمايد!
  گويد:  شده مي» الفقيه«در قسمتي ديگر، شيخ مفيد متعرض كالم شيخ صدوق در 

است و سهو ديگر افراد سهو النبي از جانب خد«شگفتا! حكم او ( صدوق) كه: «
باشد، و فاقد  ، بدون علم در آنچه ادعا كرده مي»أمت و تمام بشر، از جانب شيطان

  اي است كه كسي از عقالء بخواهد بدان متوسل شود! دليل و يا شبهه
از خداست، زيرا شيطان بر  صيامبر پسهو «شگفتي ديگر از گفتار او اين كه: 

ه كه سلطة او بر كساني است كه با او دوستي يامبر سلطه ندارد! و گمان كردپ
اين «گويد:  س ميپ. س»نمايند! كنند و مشرك اند و گمراهاني كه از او تعبيت مي مي

گيرد، به جز أنبياء و أئمه  سهوي كه از طرف شيطان است تمام افراد بشر را دربر مي
÷!«  

چون شيطان بر آنان اند؛  بنابر اين تمام افراد بشر دوستان شيطان بوده و گمراه
سلطه دارد و سهو آنها از اوست، نه از خداي رحمان! و هركه از جهل خويش در 

  .2اين مورد بيرون نيايد، در شمار أموات است

                                           
ر واضح است كه افراد عادي پنمايد!! زيرا  از شيخ مفيد كه متكلم بزرگي است، اين سخن بسيار بعيد مي -1

ن اعمال شوند به چني يامبر نيستند و در نماز يا امور ديگر دچار سهو ميپبشر ـ از علماء و اولياء ـ كه 
يا زند، حال سهواً باشد يا نسياناً! مگر آن كه مبتال به نوعي ماليخوليان يا جنون  ناهنجاري دست نمي

به مراتب أولى چنين سخني بس ناصواب بوده و أبداً جايي  صيامبر پگرديده باشند!! لذا در مورد 
  براي مطرح ساختن آن نيست!

ذيرفت پتوان  اين كالم شيخ صدوق كامالً وارد است، زيرا نمي انصاف بايد داد كه إشكال شيخ مفيد، بر -2
يغمبر و امام، اگر دچار سهو گرديد، دوست شيطان و په مؤمن و مسلمان ـ به جز ژكه هر انساني ـ بوي

كند! به لحاظ آنكه حتماً خود  گمراه است! چون اين حكم براي خود شيخ صدوق هم ايجاد مشكل مي
توان گفت كه او هم دوست شيطان و گمراه بوده است؟ مسلماً  س آيا ميپته، او هم سهو و نسيان داش

 خير!
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أما اين كه مرد مذكور ( صدوق) گفته: ذو اليدين، معروف است و نامش ابو  
اند، اصالً چنانكه  ردهباشد، و مردم بسيار از او روايت ك محمد عمير بن عبد عمرو مي

تر باشد،  اش شناخته شده گفته نيست! و صدوق او را طوري معرفي كرده كه از كنيه
و تسمية او به آن نام [يعني: عمير بن عمرو] ناشناخته است! و اگر او ( صدوق) وي 

اش به (عمير)،  تر بود از تعريف و تسميه كرد، شايسته را به (ذو اليدين) معرفي مي
گويد: ذو اليدين كيست؟ عمير كدام است؟ و عبد  ي كه منكر اوست ميزيرا كس

عمرو چه كسي است؟! همة اينها مجهول و ناشناخته است! و ادعاي او ( صدوق) 
؛ ادعايي بدون دليل است، و ما در اصول »مردم از او روايت كرده اند«كه گفته: 

ايان سخن پ( »د نيافته ايمفقهاء و روات [اصول اربعمائه] حديثي و ذكري از اين مر
  شيخ مفيد).

اسخ به وجوه سه گانة طعن شيخ مفيد بر پاستاد بزرگوار جناب عالّمه حاج شيخ در 
   گفتار شيخ صدوق، چنين فرموده اند:

در » سخن گفتن در اين مطلب كار شيخ صدوق نبوده!«[[اين كه شيخ مفيد گفته: 
تواند  متكلّمين را نداند، نمي اسخش بايد گفت: چنين نيست كه هركس اصطالحاتپ

در  ÷دربارة چيزي سخن بگويد! چطور ممكن است! در حالي كه حضرت حجت 
آيد،  خواب به او اشاره فرموده (و چنان كه از اخبار معصومين ـ عليهم السالم ـ بر مي

در خواب از جمله رؤياهاي صادقه است) به تصنيف كتابي  ÷يامبر و امام پديدن 
به صراحت » إكمال الدين«در رد مخالفين، چنان كه خود او در اول كتاب » بتغي«دربارة 

است. [در مورد شخصيت صدوق الزم به دكراست كه] او (رض) به دعاي  بيان داشته
و صاحب سيصد تأليف بود و شيوخ طايفة اماميه از  1به دنيا آمد ÷حضرت حجت 

                                           
 صيغمبر پدر مرتبت بلند و جاللت شيخ صدوق در ميان علماي شيعه ترديدي وجود ندارد، أما ديدن  -1

تواند  در خواب، و يا تولد يافتن به دعاي حضرت حجت ـ كه از أمور ظني است ـ نمي ÷و امام 
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بزرگوار چهرة درخشان شيعه در  وي حديث شنيدند در حالي كه جوابي بيش نبود، آن
خراسان، جليل القدر، حافظ أحاديث و ناقد أخبار بود و در ميان علماي قم در حفظ و 

  كثرت علم، نظير نداشت!
ها و مقلدين  ـ كه ناصبي» سهو النبي«و أما اين كه شيخ مفيد اظهار داشته: حديث 

از شيعه، كساني كه اين حديث اند، از اخبار آحاد است؛ بايد گفت:  شيعه ـ روايت كرده
  اند عبارتند از: را روايت كرده

  هحسن بن صدق -2        بن مهران هسماع -1
  جميل بن دراج -4        سعيد االعرج -3
  زيد الشحام -6          أبو بصير -5
  أبو بكر حضرمي -8        أبو سعيد قماط -7
  النصري هالحارث (حرث) بن مغير -9

وات بوده و برخي از آنها از كساني هستند كه عموم كه همگي از ثقات و أجالّء ر
  يوسه اجماع داشته و به فقاهتشان اقرار دارند!پعلما بر تصحيح آنچه از ايشان به صحت 

باشد، خود را  مي ÷و از أصحاب امام صادق  1كه أفقه علماي ستة ثانية» جميل«و 
آورده به علت آن است كه در شمار برخي از آنها مانند زيد الشّحام و سماعة بن مهران 

هستند كه هيچ گونه طعني در  ÷و امام صادق  ÷هر دو نفر از اصحاب امام باقر 
  مورد ايشان وجود ندارد!

س چگونه شيخ مفيد اينان را مقلّدين ناصبيان به شمار آورده؟! در حالي كه تعداد پ
ادعاي تواتر شده  بيش از تعداد أكثر أخباري است كه در فقه در مورد آنها» سهو«أخبار 

                                                                                                           
نيت سخن كسي باشد! بلكه در مسائلي مانند مبحث اين مقاله، بايد داليل مستند به كتاب و دليل حقا

  سنت و عقل ارائه گردد!

آنان عبارت انداز: جميل بن دراج، عبد اهللا بن سمكان، عبد اهللا بن بكير، حماد بن عيسي، حماد بن  -1
  عثمان وآبان بن عثمان.



    

  اختصاص علم غيب به خدابحث در       142 
 

 

��W S3بابي براي آن گشوده تحت عنوان: » كافي«در كتاب » كليني«اي كه  است! به گونه$
 Qe �G=̂ �5�1 R/ �2  ��RC	 Q��K Q�Q1� �|�� �z�̂Q4 S� R9�K ��R� �( �
 �'U  روايات مربوط به اين مسأله را در اينجا]

  آوريم]:  مي
1-  ��� R��K R/ �! E�� R �T S/R$ S��̂� S¥ �[� �( �9	 �' Rz Q2 Q/R$ �6 �! �: �� R/ �! E ���Q! Q/R$ �9 �:Rq S! R/ �! E ���Q! Q/R$ Q��̂� S¥ Q/R$

 Qd	 Q�R� �! �S$�K �[� �(÷:  Qd	 �[� S� �� 9̂Qª �8 Q� Rz�̂�	 � �1 �� R� �� Q�R� �= �! �IR��= �8 S�̂ �Å�~ �8 Sn �� Rz �� ��Q0 �p R/ �̂   ص2 �|
 SH Q R%�4 � RM �� �' Rzl��	 Q.�̂Z��Q$ R �� Q���̂�	 Qe �[ �_�C �K Qd	 �[� S� �� � �� Q R%�� �: x��	 � Sm S��� �[��J �8 �G=̂ ���8 � �z �� Ĝ  �[��J �8 f�
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 Qd	 S[� S� �� �[��J �8 �*� Q��Cص  �4 � RM �� @Q` x� ��S1 R �¢ Qd	 �[� S� �� � �� RG ��C 	�S�� �J �8 Q/R� ����R�	 � Sm �� �� �| Q� R��JR=Q� Q R%
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گانه، كه بزرگاني چون شيخ صدوق و [استادش] محمد  اينها بودند روايات دوازده
بن حسن بن وليد و سيد مرتضي ـ كه از أجل شاگردان مفيد است ـ صريحاً بدانها 

بايد » محمد بن الحسن بن وليد«ر اول را كه بيان داشتيم؛ اما در مورد اند! حالِ نف فتواداده
يشكسوت و چهرة درخشان آنان بود. و به قول پگفت: او استاد علماي قم و فقيه آنان و 

, 5�2�f9 «نجاشي:  f%! , f6JH f6JH ���`« :و به قول شيخ طوسي ،» ,[�b'��$ f
��! ,��J�	 ��=b
�$ ��H�2« شود، او را  ، كه به أحدي دوبار متمايل نمي»ابن الغضائري«؛ و كسي مانند

  است. دوبار توثيق نموده، چنان كه ابن داود ذكر كرده
و به جان خودم سوگند! كه در ميان اصحاب [بزرگان اماميه]، در زمينة نقد رجال و 
أخبار هيچ كس مانند او نيست! و براي جالل و بزرگي او همين بس كه شخصي مثل 

هر خبري كه شيخ (محمد بن حسن بن وليد) آن را «ر حقّ او اظهار داشته: صدوق د
  .1»صحيح نشمارد، نزد ما متروك و نا صحيح است

او در علوم «أما در مورد نفر سوم [سيد مرتضي] شيخ طوسي در حقّ او گفته: 
 علمبسياري يگانه بود، و همگي بر فضل او اجماع داشته وي را در علوم بسياري چون: 

شمارد. او از لحاظ  و غيره، مقدم مي شعر يعانم ،شعر ،نحو، أدب ،صول فقه ،فقه ،كالم
                                           

گردد! همچنين مالحظه كنيد مدح وي را در  المي اماميه مشاهده ميچنين مدح بليغي در حقّ كمتر ع -1
 ÷). آري شيعيان قم كه در زمان أئمه 120، ص8قاموس الرجال عالمه حاج شيخ ـ دام عزه ـ (ج

اني (از پبحار االنوار چاپ كم 14بسيار مدح شده اند كه تنها در جلد  ÷بودند، از طرف آنان 
هم أَهلُ رُكوعٍ «فرموده:  ÷در مدح ايشان آمده است. امام  ) بيش از چهل حديث341تا  337ص

بنِ العسحةِ وايالرِّوةِ وايرلُ الدأَه مه اءمالفُه اءلَمالع اءالُفقَه مه ودُقعامٍ ويقو ودجسةِواد .«  
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فضل و ادب از ادبيان عصر خويش بلند مرتبه تر، و فقيه و متكلم و جامع همة علوم 
  .»بود

اي رسيد كه در زمانش هيچ كس با او  از علوم به مرتبه«دربارة وي گفته: » نجاشي«
  .»شنيد، متكلم و شاعر و أديب بود، و در علم دين و دنيا و االمقامبرابري ننمود، حديث 

***  
Z1_�� «روشن شد! اما نفر سوم، در كتاب » سهو النبي«نظر نفر أول و دوم در مورد 

����C@	 «س از ذكر آية شريفه پ﴿tΑ$ s% Ÿω ’ÎΤ õ‹Åz#xσ è? $yϑ Î/ àMŠÅ¡nΣ ﴾ /را بدانچه م« ]73[الكهف
...... أما خارج از آنچه ذكر نموديم [از «، اظهار داشته: »است مكنفراموش كردم، باز خو
؛ و در دنباله، »منعي براي بروز نسيان وجود ندراد.... صيامبر پأمور رسالت]، براي 

  . 1موضوع سهو يا نسيان در أكل و شرب را مطرح ساخته
دادن در بعد از حكم نمودن به عدم بطالن نماز با سالم  -»C��³?�&«و در كتاب 
داللت دارد بر اين كه هركس از روي » ذي اليدين«و خبر «گويد:  مي - حال فراموشي 

نمايد در عدم  گردد. و از همين طريق، استدالل مي نسيان سالم دهد نمازش باطل نمي
. و عمل به آن از »بطالن نماز هنگامي كه از روي فراموشي، كالمي بر زبان آورده شود

شود و ساير روات أخبار دوازده گانه ـ به جز شيخ طوسي ـ به  يكالم كليني فهميده م
است! و  اش ذكر نشده اي كه هيچ يك از ايشان، طعني به مخالفت عقل يا نقل درباره گونه

» مقلد«س چطور ايشان پاند!  همگي از سوي مشايخ و فقهاي بزرگ، تجليل شده

                                           
ا به معنى حقيقي آن بگيريم از آن سورة كهف فرموده: اگر نسيان ر 73سيد مرتضى (ره) دربارة آية  -1

شوند. رسول خدا در انچه بايد برساند  شود كه انبياء به ندرت به سهو يا نسيان دچار مي چنين مفهوم مي
و تبليغ نموده و به عنوان شريعت اعالم نمايد و يا در امور كه موجب بيزاري از وي گردد به سهو و 

مذكور مانعي ندارد سهو يا نسيان بر او عارض شود، آيا شود أما در غير أمور  فراموشي دچار نمي
بيني كه اگر در خورد و نوش خود البته نه به طور مستمر يا طوالني سهو يا فراموشي كند، اشكالي  نمي

  ندارد. [خصوصاً كه سهو و نسيان گناه نيست و ارتباطي به عصمت در ابالغ دين ندارد].
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تواتر رسيده يا ملحق به آن  هستند؟! و بر اساس آنچه ذكر نموديوم آن أخبار به حد
Sg�Q «هستند، ابن الوليد گفته:  �s �̂ �'S1 R9�K �A� ��w E�Z R��	 	 �y �j Qe S� �� Q�	 ��R�	 S���� R>�)	 �̂ �'S1 R9�K �A� �b R��� ��

 Q���� R>�ذيريم كه چنين خبري، خبر واحد است در حالي كه خاصه و عامه پوچگونه ب »	(
  ؟!1ق و مخالف، بر آن اجماع كرده اندبر آن اتفاق داشته، مواف

است و  و از جانب هيچ عالم شيعة امامي راستين، تشكيكي در آن خبر، معلوم نگشته
كرد به اين كه فقط به غالت و مفوضه نسبت  اكتفاء نمي» صدوق«اگر وجود داشت 

  مخالفت بدهد.
بخش ميراث  كرد، همان طور كه در نمود و يا وي مباحثه مي بلكه مخالف را ذكر مي

»��J0�	 « با يونس بن عبد الرحمان و فضل بن شاذان ـ با وجود قدر و منزلتشان ـ مباحثه
  نموده، و در بسياري از مسائل نسبت اشتباه به آنان داده است!

، غالت و مفوضه صباري، گفتار صدوق ـ مبني بر اين كه منكرين سهو النبي 
افزايد  كند، آن خبر مي ، تصديق مي»ار الرّضاعيون أخب«يشين منقول از پهستند ـ را خبر 
هستند كه آن برداشت غلط  ÷، همان منكرين قتل حسين صيامبر پكه منكرين سهو 

  را از آية مذكور نمودند.
أما از ميان قدماء، هيچكس، قبل از شيخ مفيد، منكر اين خبر نبود، و مفهوم سخن 

هو النبي أمري مسلّم و بدون خالف اين است كه: موضوع س» ناصريات«سيد مرتضي در 
، و متأخرين 2يروي كردهپاست و شيخ طوسي [در اين مورد] از استادش شيخ مفيد  بوده

                                           
، 1مراجعه كرد،  ج» التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول«ان به تو براي مالحظة اخبار عامه مي -1

  .220ص

إِنَّما ذََكرَْناها «فرمايد:  ، ميصس از نقل أخبار سهو النبي پسندد، پ شيخ طوسي كه اين أحاديث را نمي -2
مشتمل است بر أحكامي كه مورد  اين اخبار را از آن رو كه»» ألَنَّ ما َتتَضَمنَه منَ األَحَكامِ معمولٌ بِها

رساند كه أخبار  ). اين كالم به وضوح مي236، ص1ام (تهذيب األحكام، ج شود، ذكر كرده عمل واقع مي
است. بنابه نقل عالمة مجلسي، شهيد ثاني (ره) در كتاب  مذكور تا زمان شيخ مقبول و معمول بوده
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يروي پدر اين مسأله هو از او  - بنابر عادتشان در تبعيت از بسياري آراء شيخ طوسي -
جاشي او كه از معاصرين نجاشي است و ن» اسحاق بن حسن بن بكران«و أما  1كرده اند!!

را از جمله كتابهاي وي » صنفي السهو عن النبي «را در كوفه ديدار نموده و كتاب 
  !!.»او ضعيف المذهب است«برشمرده، ظاهراً غالي است! زيرا نجاشي گفته: 

بنابر اين به چه دليل آن خبر، بنابه ادعاي شيخ مفيد خبر واحد است؟ حال آن كه 
ضدي چون قرآن دارد! و ميزان در صحت أخبار، عالوه بر تواتر في نفسة آن، معا

š�è﴿. خداوند متعال فرموده: 2باشد موافقت قرآن مي Î̀� ø)ãΖ y™ Ÿξ sù #|¤Ψs? ∩∉∪   āωÎ) $ tΒ u!$ x© ª!$# 4 
… çµ‾Ρ Î) ÞΟ n= ÷ètƒ t� ôγyfø9$# $ tΒuρ 4’s∀÷‚tƒ ∩∠∪   ﴾ /بزودي تو را [به قرآن] خوانا گردانيم «  ]7، 6[األعلى

                                                                                                           
روزي رسول «كه فرمود:  ÷ز امام باقر ا» زراره«س از ذكر روايتي صحيح از پ) 134(ص» ذكرى«

ام كسي اين خبر را رد كرده باشد. عالمه مجلسي  گويد نديده ، مي»نماز صبحش قضا شد صخدا 
شود كه اماميه اين مسأله و مانند  از كالم شيخ شهيد معلوم مي«آورد كه:  س قول شيخ بهائي را ميپس

) و باز از قول عالم واالمقام جناب 108و107،ص 17ج (بحار األنوار،» دانند اين را از معصوم جائز مي
و أما ما ليس «) فرموده: 270 �267ص  2(ج» شفا«كند كه وي در كتاب  قاضي عياض قمي نقل مي

و ما يختص به من أمور دينه و أذكار قلبه ما لم يفعله  صطريقه البالغ و ال بيان األحكام من أفعاله 
أما آنچه از » ».ء األمة على جواز السهو و الغلط فيها على سبيل الندرةليتبع فيه فاألكثر من طبقات علما

كه در طريق ابالغ دين و بيان أحكام نبوده و مربوط به أمور دين و توجه قلبي آن  صيامبر پأعمال 
حضرت نيست بلكه از كارهايي است كه آنها را به منظور آنكه مورد تبعيت سايرين قرار گيرد، انجام 

أكثر طبقات علماي أمت اسالم، سهو و اشتباه را البّته بر سبيل ندرت بر آن حضرت، جايز و  دهد، نمي
 ).118، ص 17(بحار األنوار، ج  »دانند ممكن مي

كه شيخ مفيد دربارة شيخ صدوق و استادش، ابن وليد قمي، بكار » مقلده«يداست، عنوان پاينطور كه  -1
  د تا آن دو استاد بزرگ را!شو تر شامل مي برده، متأخرين را روشن

 »» ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فدعوه«روايت شده:  ÷ أئمه و صيامبر پچنانكه از  -2
  .»ذيريدپذيريد و آنچه مخالف قرآن است ترك كنيد و نپآنچه موافقه قرآن است بگيريد و ب«
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  ني. تا فرمواش نك
=ϑn£$﴿و دربارة حضرت موسيو جوان همراهش فرموده:  sù $ tó n=t/ yìyϑ øgxΧ $ yϑ ÎγÏΖ÷�t/ $ u‹Å¡nΣ 

$ yϑ ßγs?θãm ﴾ /س چون به جاي به هم آمدن آن دو دريا رسيدند ماهي خود پ«  ]61[الكهف
  .»را ازياد بردند
$tΑ﴿«و نيز:  s% Ÿω ’ ÎΤõ‹Åz#xσ è? $ yϑ Î/ àMŠÅ¡nΣ ﴾ /رمواش كردم مرا بدانچه ف ]73[الكهف

  .1»بازخواست مكن

س از نقل أخبار سهو و استدالل بر عدم صدور پو لذا عالمة مجلسي در بحار األنوار 
� 	��~� 6��k e 6	� /2 #qM 6�@�� [�5,	 � &��o	��>)� ��|  !� 	��z� GzZ! «آن، گفته: 

	�w	 ��!  ! GzZ2 ŷ, /2 @` 3��|)	 ����` � � �� ?��	 Gz�=! � � &��o	 ¶$ ���z, g2 A
و مسأله به غايت مشكل است زيرا بسياري از أخبار و » »	(<��� � 	��@�� 	�6�2�5 !=��

آيات قرآن بر صدور سهو آن بزرگواران داللت دارد ولي علماي أصحاب ما شيعيان جز 
، بر اندكي از ايشان، به رغم شهادت آيات إلهي و أحاديث و دالئل كالمي بر اين موضوع

ونيز ج  .119و 118ص ، 17ج  ر،بحار األنوا( جايز نبودن سهو بر ايشان اتفاق دارند!!
  ).351، ص 25

***  

                                           
  ايم. دربارة اين آيه قول سيد مرتضى را در صفحات گذشته آورده -1





  

 

  بررسي وجوه طعن شيخ مفيد(ره)

اختالف روايان در آن نماز ـ كه ظهر بود «أما طعن أول شيخ مفيد كه گفته بود:  -1
انب كسي چون شيخ مفيد، از ج »يا عصر يا عشاء ـ دليلي است بر وهن حديث مزبور!

نمايد!! زيرا ايجاب وهن وقتي است كه اختالف در نفس خبر  آور و عجيب مي شگفت
س اختالف پباشد، نه در خارج آن! و اگر موضوع، آنچنان باشد كه وي اظهار داشته، 

كدام نماز است؟ بايد موجب طعن در آن نماز گردد، » |�� ��Ev«أمت در باب اين كه 
ذكر نموده » مفيد«است! از طرفي، اختالفي كه  در قرآن وارد شده» |�� ��iv«با اينكه 

اند  است! و ميان علماي خاصه اختالفي وجود ندارد و جملگي قائل در ميان علماي عامه
h�D«و خبر » �:!z2 /$ 6'	9«بوده، چنانكه خبر » نماز ظهر«كه:  ?'�	 �J0�	 « داللت بر آن

  دارند.
شيخ مفيد كه اظهار نموده: در خبر، چيزي است كه داللت بر لكن طعن دوم  -2

آيد! به لحاظ آنكه وي تمام أخبار  تر از أولي به نظر مي كند! عجيب ساختگي بودن آن مي
خاصه را رها ساخته و استناد به خبر عامه نموده، و لذا طعن در آن خبر را موجب طعن 

هيچ كدام نبود، حتي » O�m l�M ¢ �5/«لة در اخبار خاصه قرار داده است! حال آن كه جم
به » ذو الشمالين«است كه وقتي  در يك خبر خاصه موجود نيست؛ بلكه در آنها آمده

شت سر وي پاز ديگران كه  صگفت: شما دو ركعت گزاردي! آن حضرت  صيامبر پ
  س ايشان هم قول ذو الشمالين را تأييد كردند!پبودند، تصديق خواست، 

 ص��« I� �Z! � �C�Z! A	�X��� 	���_�/ !=�� «كه گفته: » مفيد«ن از اينرو سخ
 9�5� 9K �z��	3 صyM �(« «» به عقيدة ما و هم به عقيدة حشويه كه سهو را براي

محلي در اين باب ندارد! و » يامبر دروغ بگويدپشمرند، جايز نيست كه  يامبر جايز ميپ
اند از: كساني كه متأخرين، از آنان  عبارت براي ناميدن صدوق و ابن وليد به حشويه (كه
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گفتند) هيچگونه  كنند، اگرچه قدما به أهل سيره و تاريخ، اخباريه مي تعبير به أخباريه مي
وجهي وجود ندارد! زيرا هر يك از آن دو عالم بزرگ، از ناقدين آثار و اخباراند، مثال 

صفار و » بصائر الدرجات«، خالد بن عبد اهللا، اصل زيدين» كتاب«آثاري مانند: 
ابن «و » ابن أورمه«و » محمد بن سنان«اند! و از روايات  سعد را روايت نكرده» منتخبات«

آنچه را » أبي سمينه«و امثال ايشان، آنچه شامل غلو وتخليط بوده و از روايات » جمهور
يز از كتب يونس اند! و ن است، استثناء كرده كه حاوي غلو و تخليط و تدليس يا تفرد بوده

باشد، جدا  بن عبد الرحمان [كه جزء ستة ثالثه است] آنچه را عبيدي بدان متفرد مي
جمع كثيري را استثناء » محمد بن أحمد بن يحيي«نمودند! و از روايات نوادر حكت 

  نمودند كه عبارت اند از:
، أبو عبد محمد بن موسى الهمداني، محمد بن يحيى المعاذي وأبو عبد اهللا الجاموري

اهللا السياري، ويوسف بن السخت، و وهب بن منبه، أبو علي النيشابوري، أبو سمينه، أبو 
يحيى الواسطي، اآلدمي، العبيدي، أحمد بن هالل، محمد بن علي الهمداني، عبد اهللا بن 
محمد الشامي، عبد اهللا بن أحمد الرازي، أحمد بن يحيى بن سعيد، أحمد بن بشير 

ن هارون، محمد بن عبد اهللا بن مهران، الحسن اللؤلؤي، جعفر بن محمد الرقي، محمد ب
  .1بن مالك، يوسف بن الحرث (الحارث)، وعبد اهللا بن محمد الدمشقي

عجيب است كه هيچ «باشد:  يش، سخن او در آخر گفتارش ميپو شگفت انگيزتر از 
سخن خويش  نشد و براي صزاران بجز ذو اليدين متوجه سهو آن جناب گيك از نماز

ابو بكر و عمر را شاهد گرفت: و اگر يك نفر شيعي، در حكم بر غلط و نقض، و 
، بر اين حديث اعتماد نمايد، شخص ناقص العقل، صيامبر پبرداشتن عصمت از 

  ».ضعيف الرأي و از جملة ديوانگان است كه تكليف از ايشان ساقط گشته!!
رواست كه ما به حديث عامه اعتماد همة آنچه كه شيخ مفيد بيان داشته، در صورتي 

                                           
انصافاً چنين وسواسي در نقد أخبار و روايان آنها در خور تقدير است! و نشان دهندة عمق احساس و  -1

   باشد. ظيفة نسبت به آثار گرانبهاي نبوي مي
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كرده باشيم كه اعتماد نكرديم، بلكه بر اخبار متعددي كه گذشت تكيه داريم و لذا هيچ 
  هاي شيخ مفيد متوجه آن اخبار و راويان مذكور نيست. كدام از جرحها و مذمت

هاست! و اي كاش اگر به  ترين مغالطه يموده، از زشتپاما راه و طريقي كه شيخ 
[در من ال يحضره الفقيه] » سعيد األعرج«بار خاصه مراجعه نكرده ال أقل به حديث أخ

  نمود! اكتفا مي
أما طعن سوم شيخ مفيد در مورد اختالف أهل حجاز و عراق در آن نماز وارد  -3

نمازش را اعاده نفرموده و به ادعاي أهل  صشده كه به ادعاي أهل حجاز، آن حضرت 
بند  ايپ، به علت تكلم در نماز! و هركس از شيعه، به اين حديث عراق، إعاده فرموده

در  صيامبر پگردد، طبق مذهب أهل عراق رفتار نموده؛ زيرا حديث، متضمن تكلم 
شت سرش و سؤال پنماز به طور عمد، و روي گرداندن وي از قبله به طرف اشخاص 

است،  وارد موجب اعادهباشد! و فقهاي عراق متفق هستند كه اين م از حقيقت ماجرا مي
  بر مامضي بنا نهاد و إعاده نفرموده (انتهي). صيامبر پاما حديث، متضمن اين است كه 

تر از دوتاي اولي است! زيرا صدوق به حديث عامه تمسك  اين طعن شيخ عجيب
در نماز  صنجسته و شيعه به مذهب أهل عراق رفتار ننموده و كالم آن حضرت 

كالم و سخن گفتن، اگر به گمان فراغت از نماز باشد از نوع عمدي نبوده است! زيرا 
كالم سهو است؛ و من در اين مسأله ميان علماي طائفه اماميه، اختالفي سراغ ندرام.]]. 

  ايان سخن جناب عالمه شيخ شوشتري دام عزّه).پ(
  

 چنانكه مالحظه شد، عالمة توانا و دانشور نامدار خطة شوشتر آيت اهللا حاج شيخ، با
دقت و مهارت در بحث رجالي و روايي، اشكاالت و وجوه طعن شيخ مفيد را بر اخبار 

اند، كه البته مشتي بود نمونة خروار و در  در نماز، به خوبي ابطال كرده صيامبر پسهو 
  حد گفتار ما!

رداختن به جرح و تعديل رجال و بررسي روايات پأما بهتر آن است كه به جاي 
اي است طوالني با قابليت انعطاف بسيار! و شايد در  كه رشته -مختلف در اين باب 
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به أصل  - نهايت نتيجة قطعي را به دست ندهد، به علت آن كه أمري است اختالفي 
ناه برده و آيات بينات را در ا ين زمينه به كمك فراخوانيم، و پحجيت ظواهر كتاب خدا 

  به عبارت ديگر ميان بر بزنيم!!
عليهم السالم  - هاي گوناگون، گوياي آن است كه انبياي عظام  هآيات قرآن در سور

گي بشري آنهاست! ژشدند و اين أمر، راجع به خاصيت و وي گاه دستخوش نسيان مي -
گردد، به طريق أولي در ايشان راه  و مسلماً سهو كه زير مجموعة نسيان محسوب مي

  باشند: ظر مياست. در زمينة فوق، آيات زير قابل طرح و دقت ن داشته
1- ﴿Ÿωuρ £s9θ à)s? >ô“ ($ t±Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã$ sù š�Ï9≡ sŒ #́‰xî ∩⊄⊂∪   HωÎ) βr& u!$ t±o„ ª!$# 4 � ä. øŒ$#uρ š� −/§‘ #sŒÎ) 

|MŠÅ¡nΣ6�o	 PPP﴾ /و زنهار دربارة هيچ چيز مگوي كه من فردا آن را «  .]24، 23[الكهف
و چون فراموش كني [كه إن  انجام خواهم داد مگر آنكه [بگويي اگر] خداي بخواهد

شاء اهللا بگويي] پروردگارت را ياد كن. چنانكه مشهور است و در كتاب علوم قرآني و 
أسباب نزول و تفاسير وارد شده قريش كساني را نزد علماي أهل كتاب مدينه فرستادند 

طرح نمايند، و آنان به  صرسش و امتحان از حضرت محمد پتا سؤاالتي را براي 
 صيامبر پ. 1سؤال كنيد» ذو القرنين«و » اصحاب كهف«ان گفتند: از او در مورد فرستادگ

فردا دربارة آنها به شما خبر »» �~<�k �zZ! GM	" «اسخ اين فرستادگان فرموده بود: پدر 
خواهم داد! و آن را موكول به مشيت إلهي نفرمود و (إن شاء اهللا) نگفت! فرداي آن روز 

روز به تأخير انجاميد؛ و در نتيجة  45تا  3اند نزول وحي از  فتهوحي نيامد و چنان كه گ
 سخت دچار اندوه و ناراحتي گشت.  صيامبر پاين فترت، 

رسشهاي آنها، خداوند در خالل آيات، شروع به پس از نزول وحي و شرح پ
داد از گفتن چيزي يا انجام كاري در آينده  نموده او را بر حذر مي صيامبر پآموزش 

فرمايد: هرگاه فراموش كردي،  اتّكاي به اراده و خواست خداوند، و مي بدون

                                           
  اند. را هم افزوده» روح«برخي  -1
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آن عبارت استثنائيه را فراموش كرده  صيامبر پپروردگارت را ياد كن! مسلم است كه 
  گوشزد نمود. صبود و خداوند آن را به وي 

� «ويد: گحال ممكن است كسي ب*��C 	m` ««اي شرطي  هرگاه فراموش كردي قضيه
لوم نيست كه حتما زماني اين شرط تحقق يافته و آن حضرت دچار نسيان است و مع

يامبر هيچگاه به فراموشي دچار نشده است! جواب اين است كه: چنين پشده باشد، بلكه 
نجاه سال دارد بگوييد اگر جوان پسخني مانند آن است كه شما به كسي كه بيش از 

محال كنيد، زيرا او هرگز جوان شدي تحصيالت خود را دنبال كن! يعني تعليق بر 
  نخواهد شد!

دانسته كه  لذا بر اساس آن بيان بايد ـ معاذ اهللا ـ در علم خدا ترديد نمود، چرا او نمي
ر واضح پكند، و تذكر بي موردي به وي داده است!!  هيچگاه فراموش نمي صمحمد 

طعي قرار أمري طبيعي و ق صاست كه خداي متعال بروز نسيان را براي آن حضرت 
  است. داده بوده، از اينرو وي را أمر به ذكر و ياد آوري فرموده

(ΒÎ̈$ ﴿، ذيل آية »مجمع البيان«مرحوم طبرسي صاحب تفسير گرانقدر  -2 uρ y7 ¨ΖuŠ Å¡Ψãƒ 

ß≈ sÜø‹ ¤±9$# Ÿξsù ô‰ãè ø)s? y‰÷è t/ 3“ t� ò2Éj‹9$# yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈©à9$# ﴾ /ياد و اگر شيطان از « ]68[األنعام
بعد از اينكه إشكال جبائي را ». س از يادآوري، ديگر با گروه ستمكاران منشينپتو ببرد، 

آورد و اين كه وي گفته:  مي ÷در بطالن قول اماميه در جواز تقيه بر أنبياء و أئمه 
نويسد: اين ادعا  اند كه نسيان بر انبياء جايز نيست، آن إشكال را رد كرده و مي اماميه قائل

دانند كه در آن،  ح و درست نيست، و اماميه تقيه را در صورتي بر امام جايز ميصحي
داللت قطعيه به مسأله و جود داشته باشد كه مكلف را به علم برساند و بتواند به وسيلة 

اي كه به جز گفتة امام، آن حكم دانسته  غير إمام از خود رفع شبهه كند. أما در مسأله
جز از طريق و از جهت امام نباشد، در آن صورت بر امام تقيه شود و دليلي بر آن  نمي

يغمبر و امام مأموراند از جانب خدا كه پجايز نيست!...... و أما سهو و نسيان در آنچه كه 
شمارند، أما در سواي آنها،  آن را انجام دهند، اماميه براي ايشان سهو ونسيان را جايز نمي
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جايز  ÷براي آنان  - كه منجر به إخالل به عقل نشود  مادامي -اماميه سهو و نسيان را 
داند، چگونه ممكن است كه اماميه سهو و نسيان را جايز نشمارند، و حال اين كه  مي

اند،  »سهو«هوشي نيز از قبل  دانند، و خواب و بي هوشي را بر ايشان جايز مي خواب و بي
دانند ـ ظن  غمبر و امام جايز نمييپو ظنّ جبائي ـ كه گفته: اماميه سهو و نسيان را بر 

� 	�̂�/fGRHQ` x «فاسدي است! و ¶R�$ 9̂Q`�) «ايان سخن طبرسي).پ  

3- ﴿$pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� pt éB !$ tΒ ¨≅ymr& ª!$# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? |N$ |Êö� tΒ y7Å_≡ uρø— r& 4 ª!$#uρ Ö‘θà�xî ×ΛÏm§‘ ﴾ 
دي همسرانت، آنچه را خدا براي تو حالل كرده يامبر چرا براي خشنوپاي « ]1[التحريم/

$﴿. »كني؟ [بر خود] حرام مي x�tã ª!$# š�Ζtã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 4 ®L ym t ¨t6 tG tƒ š�s9 šÏ% ©! $# (#θ è% y‰|¹ 

zΜn= ÷è s? uρ šÎ/ É‹≈ s3ø9$# ﴾ ]Ï6$�4�	ÇÆ[ » د، چرايش از آنكه [حال] كساني پخداي از تو در گذَر
د بر تو آشكار شود و دروغگويان را بشناسي به آنان [براي عدم ان را كه راست گفته

ه متأخرين ـ آنها را حمل بر ژكه علماي شيعه ـ به وي »حضور در جهاد] رخصت دادي؟
  نيست؟!» سهو«رسيم آيا ترك أولي پ نمايند! بسيار خوب! مي ترك أولي مي

4- ﴿zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ y7 ç6 Éf÷è ãƒ … ã& è!öθ s% ’Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ß‰Îγô±ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ’Îû Ïµ Î6 ù=s% uθ èδuρ ‘$s! r& 

ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$# ﴾ ]Ï�'J��	�ÎÇ[  و از مردم كسي هست كه در زندگي اين جهان گفتارش تو را
گيرد و حال آنكه او  به شگفتي آورد و خدا را بر آنچه كه در دل دارد گواه مي

  ترين دشمنان است. سخت

��Q «گردد، كسي كه به گفتة خداوند  مي چنانكه مالحظه �� QR�	 l����K « است، با گفتار
  كند! مي» سهو«را به إعجاب واداشته و همين حكايت از  صيامبر پخويش 

اما فقط خداوند متعال است كه از كلية نقائص، از جمله سهو ونسيان، مبرّاست! 
  فرمايد: قرآن مي چنانكه

﴿tΑ$ s% $ yγßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã ’ În1u‘ ’ Îû 5=≈tG Ï. ( āω ‘≅ÅÒ tƒ ’ În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψtƒ ﴾ /موسي) گفت: «( ]52[طه
كند و نه فراموش  دانش آن در كتابي نزد پروردگار من است، پروردگار من نه خطا مي
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  .»كند مي

 S���̂�	 ��P 
�Q$ @Q` i QJ�Q8 R��1 � �2 ��Qd  S]�QCSK Q�R���Q` �� S*R=M̂ ���1 Q�R� �= �! 

  هـ.ش.1373اسفند ماه 
***  
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  ][مقدمه

سپاس و ستايش پرورگار جهان را كه در الوهيت يگانه و در خالقيت و رازقيت و احياء 
معاون و مشاور و نائب  شريك و نظير و در تدبير امور خلقت بي و اماته و معبوديت بي

و وزير است و احدى از آفريدگان وي از مالئكة مقرّبين و أنبياي مرسلين و أولياي 
القيتش راه و بر أسرار و علم غيبش آگاهي نيست. و اگر گاهي صالحين را در حريم خ

است به  شونده كه علمش بر عام مخفي و پوشيده خبري از آينده و اثري از شده يا
وسيلة وحي بر رسولي خاص إعالم و إبالغ شود تا حجتي بر رسالت او و تصديقي بر 

گان تا بدين وسيله پاية پيغمبري لطفي است از آفريدگار جهان بر عموم بند ،نبوتش باشد
و منصب رهبري آن رسول را محكم و تثبيت و تصديق و تأييد نمايد و گرنه دورباش 

اي اجازة ورود و دخول در مرز  امتناهي به هيچ آفريدهنغيرت الهي و پاسداشت كبرياي 
به چنين و شياطيني كه  ،دهد اه أسرار و خفيات وسرا پردة مكنونات و غيبيات نميگققُرُ

آرزوي خام با پروبال أوهام به قصد دست يافتن به نهانخانة غيب به جانب آسمان 
تنور كشيده اوج گيرند مرزداران إقليم أسرار با تيرهاي شهاب آنان را آماجگاه  ،تقدير

 ثاقب جانسوز كرده با نهايت ذلّت و خسران به مبدأشان هابط و ساقط نمايند.

راه  ،محمود كه با وجود ذيجود و رسالت أبدي خويشو درود نامحدود بر پيغمبر 
هرگونه مردم فريبي و اضالل و طريق استحمار و استغالل را مسدود نمود. نه تنها بتها را 

اي از آن افكند  اي از توحيد ريخت و شالوده ها را ويران كرد بلكه پايه شكست وبتخانه
شريعت او مشروب شود هرگز  ركه آن كس كه قدم در شرع او نهد و به دمي از جويبا

 انديشة بت پرستي و خيال خدا سازي در مخيلة او راه نيابد.

او كه وجود مقدسش زبدة آفرينش و ماهيت و صورتش دهشت افزاي أهل دانش و 
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بينش است خودرا آن چنان متواضع و فروتن نشان داد كه به بندگي خدا بيش از 
ي از چرب زبانانِ تملّق پيشه خواستند او را به ا كه عده رسالتش اهميت نهاد و همين

� «فرمود:  ،بستايند ،ستودند يد و بزرگان خويش را ميدمدح و ثنائي كه صنا� R��8 Q��S �8 R'�1 @
 "�?�Q� �C Q� �y Qu4̂ �� R9�K ��R� �( "	�R� �! Q� �y �Ð̂	 �����1 �d	 9̂Qª �8 ixJ �p« يدمرا از آنچه سزاوار من است باالتر نبر، 

مرا به بندگي پذيرفت پيش از آنكه مرا به نبوت  –تبارك و تعالى  –همانا خداوند 
  . 1برگزيند

و به فرمان ايزد مّنان اين منصب إلهي را در تشهد نماز مقرّر داشت كه هر صبح 
وشام بندگان خدا او را در پيشگاه احديت به معبوديت و بندگي يادآور شوند كه 

» دهم كه محمد بندة خدا و فرستادة اوست شهادت مي«» عبده ورسولهأن محمداً وأشهد «
 تا معلوم شود كه شرف بندگي او بر مقام رسالتش سبقت و مزيت دارد.

جنابش  ،اي از مردمان گويد هنگامي كه عده خادم گاه و بيگاه او مي» أنس«و چنانكه 
RG « :فرمود ،توندس »�� ���] 	 �m� �C��� *CK !d	�v�Z�=! [�«را به عنوان  S5R��= �! ! S.�̂Z�	 � � l½�K � ��

 SK � �2 Qd	 �� S�S�� S� �� �� Qd	 S�R� �! Qd	 Q�R� �! S/R$ S��̂� S¥ ��C�K ! S9��vR��̂�	 RG S5^Z �� Q� Rz�4 R��� @ �� RG SM	 ��RJ�4Q$ Q��S �8 R'�1 R9�K l] Qp
 �̂ �b �� _̂ �! Sd	 iQZ�� �_RC�K iQ4�̂	 iQ4�� Q_RZ �2 �� R�� ،) شماست بگوييدراي مردم گفتاري كه گفتار (سزاوا »8

دارم مرا  مبادا شيطان شما را بفريبد. من محمد پسر بندة خدا و فرستادة اويم. دوست نمي
 .2باالتر ببريد ،برايم مقرّر داشته –عزَّ وجلَّ  –از مقامي كه خداي 

به  ÷صادق اش از حضرت جعفر بن محمد ال و چنانكه از صادق عترت طاهره
است  رسيده –عليه صلوت اهللا  –سند سلسلة الذهب از آباء طاهرينش تا أمير المؤمنين 

2�C@�!  ص` 9��� [	d «كه فرمود:  �� �C���$ "��p'2 �� 	���J8 �$��|K /2 �' �0�C  ! �'>
 d	 [��� ]�<8ص  [�( GH "	���, "���k5/ ص� �� 	y5j 	���J1 @ : �Zx��Z$ "��p'2 	���(

                                           
  به سند سلسلة الذّهب.181ص » األشعثيات« -1
 .126ص  ،اإلسالم في القرن العشرين -2
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	�('�48 [�J�	 e 	�=<1 @ �� [�J�	 /2 �	���	 	���( ,�Zx$� Q[��� �نزد  صرسول خدا » �
 صما خوش آمدي. پيامبر  آنان عرض كردند: اي موال و سرور ،گروهي از يارانش آمد

جداً به خشم آمد و فرمود: چنين مگوييد بلكه بگوييد اي پيامبر و فرستادة پروردگار ما 
رست و استوار بگوييد و در گفتار خود ُغلُو و مبالغه مكنيد و از خوش آمدي. سخن را د

 .1»حد نگذريد

�«كه وفد  و همين�به حضور پرنورش تشرّف يافت و در ميان اين » !�2' $/ |
د داشت كه چشمش به آن ووج» ابو مطرف عبد اهللا بن الّشخير«وفد مردي به نام 

اي فرستادة خدا تو »  �m	�v� �� � �C���  �Z�=! [��� [	CK !d*«عرض كرد:  ،حضرت افتاد
جنابش از اينگونه ستايش روي درهم كشيد و  ،»سرور مايي و بر ما منّت و بزرگي داري

 .2»مبادا شيطان شما را بفريبد ،سرور خداست» 	���� S	z4�� @ ,d�� G5̂Z	���v�9«فرمود: 

جويي نموده فرمود: من و ناآشنايي كه حضرتش را ديد و بر خود لرزيد او را دل
 خورد! پادشاه نيستم بلكه فرزند زني هستم كه گوشت خشكيده مي

�  3��|K��� [	d «است:  گفته» أََنس بن مالك«و �Q` ]̂ �p�K f� Ru �, R/ S5�� R �/R  ص¢ Q2
 Qd	 Q[� S� �� ص�M R/ Q2 �9� S��= R �� ��Q� ���` 	� S2�SJ �� R �¢ Sn R��K �� 	 �mQ` 	�SC� �M �� : �[� �( , �OQ� �yQ� Q�Q4 �j	 �براي اصحاب » '

ديدند  پيامبر هيچ كس از رسول خدا عزيزتر و محبوبتر نبود أما هنگامي كه او را مي
 .3»پسندد دارد و نمي دانستند كه اين كار را ناخوش مي خاستند زيرا مي برايش بر نمي

سلة آنان پايان بر آل اطهار و خاندان ابرارش كه سرسل و سالم فراوان و تحيات بي
است كه در  –صلوات اهللا عليه وآله  –بزرگ مرد جهان حضرت علي بن أبي طالب 

                                           
 .و نوادر راوندى 186لجعفريات، ص ا -1

 .332، ص 1الّطبقات الكبرى، ج -2

) كتاب 44(، وقريب به آن در سنن ترمذي، 250ص /3ج و 132ص /3 مسند احمد بن حنبل، ج -3
  .)2754) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، ح (13األدب عن رسول اهللا / (
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دارد از اينكه گوش به خودستائي و  مردم را بر حذر مي ،در نهج البالغه» )�|�«خطبة 
� فرمايد:  فضيلت فروشي بزرگان خود دهند و ميy �X��8 @�K RG S5Q1	 ��� �� Q6 �!��� R/ Q2 �� �y �X	 ��

 � � SM ��G QzQ� ���C �� R��8 	�S8̂ �'�1 �� RG QzQ� �� �p R/ �! 	� Ŝ �5�1 �/� Qy�̂	 SG S5Q�	 «زنهار از اطاعت سروران و  ،زنهار
از  فروشند و خود را برتر كساني كه (با اتّكاء به موقعيت خود) كبر مي ،بزرگان شما

 ).192خطبة  ،(نهج البالغه .شمارند نسب خويش مي

است همواره  هشتم بحار آمده غه و روضة كافي و جلدو چنانكه در نهج البال
/R فرمود:  مي Q2 9̂Q` ��   �g �h�S� �� Q' Ru �0�	 l] Sp RGQ Q́  /̂�� S� R9�K Q.�̂Z�	 QrQ�� �| ��RZ Q! Q�@ S��	 Q&@� �p Qµ �u R��K

 l] QpSK x��K RG S5xZ�V Qe �[� �b �9� S5�� R9�K S* Rj Q' �M R� �( �� Q RQ5�	 � �! RG Sj S' R2�K S* R��� �� Q���Zq̂�	 �² �:Q4 R�	 �� ��	 �'R� Q�	
 Q[ S���Z �1 R/ �! S� �C� ��R� S� Q^Qd "����v Q�RC	 S�S4 RM � ���� �OQ� �m �[� �J S� R9�K l] QpSK S*RZ SM R��� �� �OQ� �y �M Qd	 Q� R� ��Q$  l¤ �p�K �� Sj � �2

	 S.�̂Z�	 � R��4 R�	 �:$̂ S� �� Q�� �� Q RQ5�	 �� Q6 ���� ��	 �/ Q2 Q�Q$ i Qb	 �' R>Q� ����Z �H Q�� Q� ��Q$ ^ �� �! 	�SZRq S1 ��8 Q�����	 �� R�$ ����Zq̂�
@ �¶Q�	 �' �8 �� � �zQ�	 ���K R/ Q2 RÑ S' R8�K R �¢ ���SJ Sp Qe Q6�̂ QJ4̂�	 �/ Q2 RG S5R���Q` �� S� �C� ��R� S� Qd	 ��Q` QÊ R0�C  ��8 � �zQ�� �� R2Q` R/ Q2 �̂S$

 SG=̂ �5S1 �:Q$ Q�� S�x= �5S1  Q��SvQ�� � SÐ @ �� Q� ��Q�����	 Q� Rj�K ��RZ Q! Q�Q$ S�0̂ ���4 S� �:Q$ ixZ Q2 	�S�0̂ ���4 �1 @ �� S� �'Q$��� �w	 Q�Q$
 "@��JRqQ4 R�	 QY 	�lZS��1 @ �� Q6 ��C� ��S��Q$  R9�K ¤̂ �X	 ���JRq�4 R�	 Q/ �2 S�ĈQª �8 QÊR0�ZQ� ����� R!Q` �. �:Q4�	 @ �� Q} ���Q( t¤ �p Qe 

 ��Q$ �6��� �J �2 R/ �! 	� l0 S5�1 ��8 Q�R� �= �! ���JRH�K �:Q Q́  S� ����	 �9� �M Q�R� �= �! �° �'R S� R9�K �[ R���	 Q��K S��� �[� �J S� �� ��� S� �2 R��K t¤
 ^@Q` Q�RQ8 R/ Q2 �OQ� �m S/ �2; @ �� �ÒQv R>SK R9�K Q� R� �0Q$ QÊR0�C Qe S* R��� x�Qª �8 �[ R��Q$  �i Q0 R5�� R9�K  � �2 QÊR0�C R/ Q2 Sd	

 �C @ � �2 �̂Z Q2 SOQ= R��� Sn S R# �k 3̂ �� @ t3 �'Q� �9� SM�S=R �̈  f��Q� �! RGS4 RC�K �� ��C�K �:ĈQª �8 ixZ Q2 Q�Q$ SO�= R2�K �� Sj ��Z Q� S0 RC�K R/ Q2 SOQ= R�
 ��R�$ ��Z�� ��R$�~ �8 Q�R� �= �! ��Z R��= �| � �2 ��Q` Q��Q8 �̂Z SM �̂ Q̈  ��Z �b �' R>�K �� E ����	 �� R�$ �� �# Q����	 � �C��v R!�K �� { �� S��Q$ Q6����̂�	 «

همانا از بدترين حاالت زمامداران در نظر مردمانِ نيكوكردار آن است كه چنين پنداشته 
دارم كه  من خوش نمي اند. شود كه ايشان دوستدار فخر فروشتي و خواهان برتري جويي

خداي را سپاس كه نه  ،دارم را دوست ميگمان بريد شنيدن مدح و ستايش از شما 
داشتم به منظور خضوع در برابر حقّ  چنانم. و اگر (به فرض) چنين كاري را دوست مي

كردم وچه بسا  آن را فرونهاده و رها مي ،متعال كه به عظمت و كبرياء سزاوارتراست
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رشان ناروا دانند (گرچه كا مردم ستودن افراد را به سبب تالشها و كوششهايشان روا مي
خواهم حقوقي كه خدا و  ما شما) مرا به (كالم دلفريب و) زيبا نستاييد زيرا ميانيست 

به جاي آرم (و به خدا تقرّب  ،ام داي آنها فراغت نيافتهاام داريد و هنوز از  شما بر عهده
بايست به اجرا درآورم. پس بدان گونه كه با  جويم) و نيز واجباتي هست كه مي

با من سخن مگوييد و از من چنانكه از فرمانروايان  ،شود ستمگر گفتگو مي زمامداران
زيرا من خودرا  مكنيد... رپروا مكنيد و با تكلّف و تصّنع با من رفتا ،شود مقتدر حذر مي

مان نيستم مگر اينكه ادانم و در كارهايم از آن ( خطا) در  نمي ،برتر از اينكه اشتباه كنم
مرا از آن حفظ فرمايد. همانا من و  ،ودم با نفوذتر و مؤثّرتر استخداوند كه بر من از خ

شما بنده و مملوك پروردگاري هستيم كه جز او پروردگاري نيست و چنان در ما نفوذ 
گذاريم. خداوند ما را از آنچه در آن بوديم  و تأثير دارد كه ما بدانگونه در خود تأثير نمي

برون آورد و به جاي گمراهي ما را هدايت به سوى آنچه صالح و سعادت ما بود 
  . 1بصيرت و بينش عطا فرمود ،بخشيد و پس از نابينايي

اش صندوق علوم إلهيه از تعليمات حضرت خير البريه بود باز هم در  و با اينكه سينه
RG فرمود:  نازنيش مي مرگ و حيات حتّى در آخرين لحظة عمر اسرار خلقت و راز �M ��

 �)	 S&R� �'R��K ^@Q` Sd	 E�$�~ �8 Q' R2�)	 	 �y �j Q9�SZ R5 �2 R/ �! � �zSq ��R$�K ����̂ 9� S_R �� fGR= Q! ! �&� �zR� �j P Sn ��� �0 R>Q` « چه
مرگ) پرداختم ليكن كاو از أسرار پوشيدة اين مسأله (روزهايي كه به جستجو و كند و 

شي پوشيده و هيهات كه دان ،جز خفا و پوشيدگي آن را نخواست –جلّ ذكره  –خداوند 
 .2سر به مهراست

� «فرمود:  كرد و به خليفة سوم مي ناداني مي و از آن اظهارOĈQ` PPPP S�S= �z R �Ó "�+R� �, S
 Q' R!�K � �2
 SG�= R�C � �2 SG�= R�4�  .3»داني مي ،دانيم دانم كه تو نداني.... همانا آنچه كه ما مي چيزي نمي» �

                                           
 .6، حديث123اب ، ب1و كافي، ج 216، خطبة هنهج البالغ -1

 .153، صه، و اثبات الرّوض149، خطبة هنهج البالغ -2

  .164نهج البالغه، خطبة  -3
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نان كه از صراط مستقيم إلهي كه حد و سالمت و رشاد و هدايت و ارشاد نصيب آ
وسط افراط و تفريط و دور از تيأس و تنشيط است بركنار نيفتاده همواره از دربار 

  را خواهان بوده و از مغضوبين و گمراهان نيستند. هدايت خود ،كردگار
***  



  

 

  انگيزة تأليف كتاب

پرستان مكّه و  دين مقدس اسالم در ابتداي ظهور دچار مخالفين و دشمناني چون بت
يهود و نصارى در مدينه و يمن و بالد و قبايل ديگر گرديد. اما طولي نكشيد كه تمام 
اين دشمنان و مخالفان در مقابل داليل روشن و براهين متقن آن تسليم گشته مسلمان 
شدند و يا ال أقلّ دست از مخالفت برداشته طريق صلح و جزيه را پذيرفتند و از آن روز 

ن دشمنان بي حد و حصر اسالم هيچ كدام با سالح عقل و علم در ميدان نبرد و تا كنو
را مفتضح و رسوا  اند به زودي خود جدال به مقابله و ستيزه نپرداخته و اگر پرداخته

 اند. ساخته خائب و خاسر و شكست خورده و متضرّر از معركه بيرون رفته

نيرو و قدرتي كه از جهت مادي و  رين نصرانيت با تمامّشمبّلغين مسيحيت و مب
معنوي داشته و دارند و با جميع كوشش و كششي كه براي تضعيف اسالم يكار برده و 

كاري انجام نداده و در  ،است كه در اين عرصه و وضع حاضر گواه ،تاريخ شاهد ،برند مي
 اند. مانده و بيچاره

خونريزيها و نادانيها و ضربات  ،ها ها و ويراني مفسده ،اما متأسفانه شكستها و خرابيها
كشنده و حوادث نابود كننده كه به وسيلة خود مسلمين و فرَق و طوائف آنها عليه 

گيرد چيزي نيست كه بتوان آن را مخفي داشت و ناچيز  كديگر انجام گرفته و ميي
 انگاشت.

فاصله قضاياي شتابناك سقيفة بني ساعده براي پس از غروب خورشيد نبوت بال
اي چيده شد كه همواره به  به وجود آمد و به هر حال زمينه صنشيني پيغمبر أكرم جا

محاذات زمان و تالش فتنه جويان خسارت و وبال آن بر گردن مسلمانان باقي مانده و 
 هنوز هم و شايد تا قيام قيامت اثرات نامطلوب آن همچنان باقي بماَند!

هاي گوناگون به جان يكديگر  هانهاز آن پس هميشه مسلمانان به علل مختلف و ب
اند كه اگر جويهاي خوني  هاي ننگيني از نبردهاي خونين به وجود آورده افتاده و صحنه
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انگيز  خيز و نفرت رگ و وحشتزاند جمع گردد يقيناً دريائي ب كه از يكديگر ريخته
محاسبه اند به  و اگر اموال و اوقاتي كه صرف نابودي يكديگر كرده ،تشكيل خواهد داد

محاسب انديشه از حساب آن عاجز شود! چه خانمانها ويران و چه زناني بيوه و  ،درآيد
 ،اند در اين آتش بيداد سوخته ،گناه اطفالي يتيم و سرگردان مانده و چه نفوس زكيه و بي

 داند و بس! فقط خدا مي

عجب و فوق عجب در اين است كه هرگاه مباني مشترك و وحدت عقيده كه اين 
گردد كه اينان  بررسي شود معلوم مي ،رَق مختلف و مذاهب گوناگون با يكديگر دارندف

&همه پرستندة خداي واحد و به  ?��C �d	 ��! /$ ��¥ «و داراي كتاب و  ،معتقد ص
از صلوات و زكوات يكسان بوده در هيچ مطلب  اناعمال و عباداتش ،قبلة مشترك هستند

با يكديگر  ،ازه نيست كه مقّلدين دو مجتهد يك مذهباي اختالفشان آن اند و مسأله
 دارند!

اي كه ريشة اصلي و پاية اساسي اين عداوت و دشمني است مسألة  تنها مسأله
نيست و در حقيقت  زميناست كه امروز از هيئت و حقيقت آن اثري در روي » 	2�2*«

هزار گوسفند  نزاعشان نزاع آن دو احمق قصة مال نصر الدين است كه يكي از خدا
به جدال و  خواست و آن ديگري صد گرك! و سرانجام اين دو آرزوي محال منجرّ مي

نزاع خونين آن دو گشت!! شكّي نيست آنچه در اين ميان آتش عداوت را تيزتر و معركة 
كند دست مخفي دشمن است كه نشايد از اول هم او اين آتش را  جدال را خونريزتر مي

ها بر سر مسلمانان به دست خودشان  هرچه هست همة اين بدبختي است اما روشن كرده
كند. و احمق كسي  آيد و دشمن نيز با زيركي و زرنگي از آن استفاده مي به وجود مي

 است كه از دشمن توقع رحم و انصاف داشته باشد!

دشمنان بيروني اين دين مبين همواره در كمين بوده و از هر پيشĤمدي در افكندن 
نهايي خود كه پوشيدن رخسارة  ف بين مسلمين سوء استفاده كرده و به مقصداختال

داشتن حقايق تابناك اسالم از منظر و مرآي جهانيان است توفيق  حقيقت و مستور
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 اند. يافته

كه در روز اول چيز چندان قابل اعتنايي نبود و اگر » 	2�2*«مثالً همين مسألة 
عي حقيقي آن با نهايت بزرگواري از حقّ طبيعي مد ،پيشĤمد خالفي موجب انحراف شد

و مشروع خود صرف نظر كرد و با كمال بلند نظري تابع اكثريت مسلمين شد و خود و 
بيعت نمود! و تا زماني كه مسلمانان او را به قبول خالفت  ،خاندانش با خليفة منتخب

به رتق و فتق  ،در خانة خود نشست و بر حسب تقاضاي متصديان وقت ،دعوت نكردند
اي از أمور همت بست و از هيچگونه خير خواهي دريغ نفرمود و در آن چند سالي  پاره

هم كه به حال اجبار واضطرار به أمر خالفت پرداخت كوچكترين زمينه بلكه حتّى 
و در  ،كمترين سخني دربارة اينكه خالفت را به خاندان خود انتقال دهد نچيد و نگفت

ابر نقل مورخين وقتي از او براي جانشين شدن فرزندش نظر هنگام وفات هم بن
كنم و نه نهي  شما را بدين كار نه أمر مي«» �GM'2; @  FKGM �@«خواستند فرمود: 

چون هودرا از  ،خلف بزرگوارش ،، و پس از ارتحال روح مطهرش به مأل أعلى1»كنم مي
نا توران يافت نا  ،با دشمن حيله گر به علّت قلّت ناصر و ياور و مقابله ،ادارة مور كشور

چار با كمال جوانمردي دستگاه خالفت را به منظور حفظ وحدت جهان اسالم به 
و اگر پستي فطرت و خبث طينت يزيد بن معاويه  ،حريف مّكارسيا ستمدار و اگذاشت

كرد و مردم كوفه و بصره از حضرت حسين  آن گونه به حريم محرّمات إلهي تجاوز نمي
نمودند  اي برچيدن بساط ظلم و ستم استمداد نكرده و دست بيعت دراز نميبر ÷

فرمود:  فرمود و مانند پدر بزرگوارش مي شايد آن جناب هرگز بدان قيام اقدام نمي
»� �Q��̂�K Q.R~ �5Q$ � �j �' Q>; S*R� �J ���� �� �� Q́ Q�� �k � �! � �z�=R� �p S*R� �JR��مهارشتر خالفت را بردوش آن » (

ن را با پيالة نخستش سيراب آ گذاشتم) و آخر اختم (وبه حال خودش وامياند مي
 .»كردم مي

                                           
ابن كثير، ، 147 -146/ص 5ج ،تاريخ األمم والملوكطبري، ، 425/ ص  2ج ،مروج الذهبمسعودي،  -1
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ض و بينيم بعد از اين بزرگواران فرزندان ايشان به دستگاه حكومت متعرّ و اگر مي
پرداختند فقط از اين جهت بوده كه  حتّى گاهي با قيام خونين خود به مخالفت با آن مي

شود و مسألة حكومت آن گونه كه شريعت مطهرّه  نميديدند احكام اسالم رعايت  مي
گيرد و گرنه مانند جد بزرگوارشان  أساس آن را ريخته مورد تبعيت قرار نمي

RZ_«فرمودند:  مي �! Q6�v R0 �! R/ Q2 D Q�RZ Q! �� �j RA�K Qn Qy �j RG SM��� RC S� « اين دنياي شما در نظرم از آب بيني
آن بزرگواران به دنيا و حكومت آن چنان ). 3 (نهج البالغة، خطبه. »بزي كم بهاتر است

 نگرد! مي ،نگريستند كه مرد عاقلي به بادي و چركي كه از مقعد و يا بيني بزي بجهد مي

شد همان بود كه علي  اگر گاهي از آن بزرگواران گفتاري در اين زمينه اظهار مي
	Qd«به عموي خود عباس در هنگام مراجعت از نزد عمر فرمود:  ÷ ��  Qe f6�� Rk �� �Y � �2

 Q6̂Z l��	 �� Q3��4Q5��Q$ Q���� QJ�	 �� , Q[ R���	 Q�� �zRV Q� R/Q5�� �� ,��� RC l��	 l] QpSK @ �� Q9��vR= l��	 « مرا در كسب قدرت
رغبت نبود و از حب دنيا خالفت را نمس خواستم بلكه براي آشكار ساختن عدالت و 

 .1»بر پاداشتن كتاب و سنّت بود

را پس از آنكه قيمت آن را از ابن  در داستان پينه زدن آن جناب نعلين خودچنانكه 
Q` RG@^ «فرمود:  ،ارزش خواند عباس پرسيد و او آن را بي S5Q1 �' R2Q` R/ Q2 ^ �}Q` l] �p�K �i Qz��� Qd	 ��  R9�K

 "�Q���$ �g�8 R��K R��K "� ?J �p �G�Q(SK «»يي بر شما برايم كه اين نعلين از فرما نروا ،به خدا سوگند
(نهج البالغه، خطبه  .»محبوبتر است مگر آنكه حقّي را به پا دارم و باطلي را دفع كنم

33.( 

R «داشت:  و هموراه در مناجات خود با پروردگار عالم عرضه مي �¢ S�Ĉ�K SG�= R�1 �OĈQ` Ĝ Sz=�	
@ �� �9��vR= S� Qe "6 ���8��Z S2 �̂Z Q2 �9� �M D Qy�̂	 Q/ S5�� �	 R �� �. �:Q4  R/ Q2 � Q¢� ���	 �� Q'�ZQ� R/Q5�� �� Q���v SX	 Q[� S�S8 R/ Q2 ��

aQ�� S� Sp R/ Q2 S6 �=v̂ �S�	 ��� �J S1 �� �aQ���� Q! R/ Q2 �9� S2�S=R���	 �/ �2R~�� �8 �aQ��Q$ Qe �¡� R|Q�	 �' QzR�SC �� �OQZ�Q� «
ري جويي در كسب داني (آنچه كرديم) نه براي رقابت و برت پروردگارا همانا تو مي
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هاي دينت  قدرت و نه براي خواستن متاع پست دنيا بود بلكه به منظور آن بود كه نشانه
ايجاد نكويي در شهرهايت را بر قرار سازيم تا بندگان  گردانيم و صالح و را باز

(نهج البالغه،  .»برپا شود ،ات أمنيت يابند و حدود و مقرّرات فرونهاده شده ستمديده
 ).131خطبه 

در نظر أولياء خدا چندان مورد رغبت  ،به هر صورت اگر مراد از امامت زعامت بود
را لهي است كسي آن انبود و اگر مراد از آن رهبري و هدايت مردم به صراط مستقيم 

پرسيد از  بزرگواران چيزي مياه كسي از آن گنميتوانست از ايشان غصب نمايد. هر
كردند و خلفاي زمان  ترين صورت بيان مي آن را به روشن ،احكام خدا و بيان ما أنزل اهللا

پنداشتند  نگريستند و آنان را مخالف حكومت خود نمي اگر به آنان به چشم رقابت نمي
 ÷اي از فرزندان علي  شدند زيرا قيام پاره هرگز متعرّض هدايت و رهبري ايشان نمي

توجه مردم به يك شخص  براي مسندنشينان خالفت اين انديشه را به وجود آورد كه
 موجه و محبوب ممكن است موجب قيامي بزرگ شود.

مسألة امامت كه در ابتدا چندان مورد توجه اولياء خدا نبود با گذشت زمان و آميزش 
مسلمانان با مردم كشورهاي روم و ايران و ديدن و تقليد كردن از جالل و جبروت 

خود گرفت و سخت طرف توجه طالبان دستگاه قيصران و پادشاهان جنبة ديگري به 
لذائذ و شهوات گرديد و ناگفته پيدا است كه محرومان و شكست خوردگان در كشاكش 

چه حالت و صورتي خواهند داشت و  ،و نزاع با ربايندگان گوي موفقيت از ميدان تنازع
 اند در ميدان رقابت خاموش نخواهند نشست! چون در ميدان مسابقه شكست خورده

ا در هر فرصتي براي حلّ عقدة خويش به وسائلي كه در دسترس آنها بود كه لذ
آسانترين آن زبان سخن و بنان قلم است به انتقام گيري و فرونشانيدن آتش حسادت 

اي وسيع براي مبارزه با حريف آماده ساختند و پس از خود به ميراث  پرداختند و عرصه
  ر آن مزيد كرد تا بدين غايت رسيد! آمد چيزي ب سبه أحالف خود سپردند و هرك

مطلب از حالت طبيعي خود  ،از روزهاي اول مبارزه بر سر جانشيني و خالفت
اي بر حسب سّنت  پاره ،چندان خارج نبود. زيرا لياقت را در خالفت و حكومت
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دانستند و آنان كه از سرچشمة تعليمات اسالم  ت ميثجاهليت به كثرت سنّ و ورا
دند آن را در دارندگان علم و حكمت و سابقه داران سبقت و مهاجرت و سيراب شده بو

كردند و مقام خالفت را هم مجرى  جستجو مي» أُحد« و» بدر« دارندگان فضيلت جهاد
و أخذ و جبايت زكات و تأمين حدود و ثغور و دادرسي  هاحكام دين از اقامة صال

باألخره سياست كشورداري و  ديات و مظلومان و سركوبي ظالمان و اجراي حدود و
يافتند با  شمردند و آنان كه بدان دست مي حفظ بالد و انجام فريضة جهاد و امثال آن مي

 خواستند. تشبث به اين معاني آن مقام را محترم مي

اما محرومان شكست خورده و منكوبان دل آزرده براي اجراء اين مقام شرائطي 
تمكين مقرّر داشتند. تا جايي كه حكومت بر سخت و سنگين و فضائلي فوق قدرت و 

بالد و سياست عباد را كه هزاران سال قبل از ايشان معمول و مجرى در تمام نقاط جهان 
بوده درست تالي مقام خدا و رسول شمردند كه بايد زمامدار داراي عصمت چنين و 

تند كه كسي حقّ طهارت چنان باشد! و با پندارهاي موهوم آن را بر بال جبرئيلِ أمين بس
حكومت و زمامداري ندارد مگر اينكه از جانب خدا بدان مقامِ مخصوص منصوص 

د كه با نص خفي و جلي بدين وباشد! و اين صفت و خاصيت هم جز در افرادي معد
نيست و آنان منحصراً از علي و يازده نفر از فرزندان او كه آنان را  ،اند مقام گماشته شده

باشند و با  مي ،اند ن بسيارِ آن حضرت به نام أئمة اثني عشَر ممتاز دانستهاز ميان فرزندا
 –عليهما السالم  –اينكه از طرف آن بزرگواران در مدت حياتشان جز حضرات حسنين 

كوچكترين اقدامي براي حيازت خالفت به عمل نيامد و حتّى با پيشنهاد اين مقام از 
و اخيراً  -عليهما السالم  - بدين و جعفر بن محمد عاطرف مسلمانان به حضرت زين ال

از قبول آن إباء و  -سالم اهللا عليه  - از طرف مأمون به حضرت علي بن موسى الرِّضا 
 امتناع نمودند.

خود نموده در هر  هاي داغتر از آش همچنان اين موضوع را دستاويز مع ذلك كاسه
شد يكي از  ختند و تا حدي كه ممكن مينقطه به إشعال نيرانِ اختالف و فساد پردا

نمودند و همينكه  فرزندان محبوب و مشهور أمير المؤمنين را به قيام و انقالب وادار مي
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 رفتند!! ساختند به سراغ ديگري مي او را به دست دشمن نابود مي

و چون از اينگونه اقدامات طرفي بسته نشد هر چند يكي دو حكومت مستقّله و 
اي بالد  در مصر و يمن وپاره –عليهما السالم  –فرزندان علي و فاطمه مستمرّه از 

به نام  ،اي كه به نام شيعه در گوشه و كنار تشكيل يافت اما فرَق متعدده و طوائف مختلفه
ها راضي نشدند، بلكه چون با آن شرائط  دعوت كردند، بدان حكومت ÷اوالد علي 

بهانه آغاز كرده و  ،افتاد موافق و مطابق نمي ،دندعجيب و من درآوردي كه جعل كرده بو
رفتند! و در عين حال با نوشتن كتابها و گفتن آن شرائط دايرة  دنبال آرزوي ديگر مي

هاي  ابريشم در ميان تنيده موصول به حكومت را تنگتر كردند تا آنكه سرانجام چون كر
ومت شرعي كه آروزي بينيم داشتن يك حك خود محبوس و مدفون شدند و چنانكه مي

  .1پروريدند فاقدند! آن را با آن گونه خياالت و اوهام در مغز خود مي

فلذا احكام گرانقدر و حيات بخش اسالم كه در گرو ضمانت اجر است معطّل و 
است و از آن طرف به جهت بدبيني و سوء نظر متشرّعين به اصطالح  منسوخ مانده

موجود خود در حال مخالفت و نزاع و  دائماً با حكومتهاي ،طالب حكومت حق
 برند. سرپيچي و تمرّد بسر مي

مسألة امامت اگر خسارتش همين بود كه بدانها اشارت رفت چون موجب زيانهاي 
دهند تحملش خيلي  اي كه اهميتّي بدينگونه خسارات نمي دنيوي است شايد به نظر پاره

خسارت و زيانش منحصر به اينكه  شود و مشكل نبود! أما مطلب به همين جا تمام نمي
بين أمت اسالم موجب تفرقه و انهدام و خونريزي و اعدام و بين خودشان باعث 
 سرگرداني و پريشاني و حيراني است نبوده بلكه أخيراً به صورتي در آمده كه به نص
قرآن كريم و به فتواي عقل سليم موجب زيانهاي غير قابل جبران و گناهان غير قابل 

است و عالوه بر آنكه مخالفين مذهب تشيع را در اينكه شيعه مشرك  ران أخروي شدهغف
دهد و مدارك و مستندات قوي در اختيار  و نامسلمان است جرأت و جسارت بيشتر مي
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به يقين باعث  ،تر شوند گذارد تا در تذليل و تحقير و قتل و تدميرشان جري آنان مي
شت. زيرا پاي را از اندازة خود بيشتر دراز كرده و خسران أبدي أخروي ايشان خواهد گ

اند و موضوع واليت را كه اگر از دوستي به  پرستي و تعدد آلهه را از نو آغاز نموده بت
اند كه از واليت تشريعي به واليت  اي باال برده سرپرستي هم سرايت دهيم به اندازه

نام بودند تا سر حد قيوميت بر أمور اند!! و أئمة اسالم را كه هاديان أ تكويني كشانيده
اند و همان عقايد  جهان و نيابت و وزارت و واليت مطلقه بر عالم امكان اوج داده

را به صورتي ديگر و شديدتر در مذهب شيعه تجديد و زنده  –َلعَنهم اهللا  –مفوضه 
 اند! كرده

ر حال افراط و گذرد از لحاظ عقيده و عمل د يهر روز كه بر عمر اين مذهب م
به همان  ،شود اسالم افزوده مي ءيعني به هر اندازه كه بر غلوشان دربارة أوليا ،اند تفريط

اند تا حدي كه اكثر  به نقصان و خسران اندازه بلكه بيشتر از لحاظ عمل و تقوى رو
منهيات اسالم در ميانشان مباح و رايج بلكه ضروري و الزم شده و تمام أوامر إلهي 

شان متروك و مهجور بلكه باطل و منسوخ شده است!! در بازارشان ربا و  جامعهدر
نهار جاري است و فسق و أرار و إضرار و كذب و انهيار چون آبي در احتكار و ض

فجور و دروغ در محافل و مجالس و خلوت و جلوتشان متاعي رايج و ارزان و فراوان 
 است!

وم غاليان جهان است زيرا بت پرستان بدين مقصد عمدة عم ،اساساً اين دأب و شيوه
جهت بتها را تا سر حد ألوهيت باال برده بودند كه با آن اعمال ننگين كه ارتكابش بر 

دانستند كه  داد و مي وجدانشان سنگين بود و عقل و فهمشان بر قباحت آن گواهي مي
آن اعمال به دنبال  آثار اين اعمال زشت ناچار دامنگيرشان خواهد شد لذا از بيم عقوبت

پناهگاهي بودند كه آنان را از كيفر آثار آن اعمال معاف دارد از آن جهت آنها را شفيعان 
� 	�dگفتند:  شمردند و مي خود در نزد خدا مي�RZ Q! �C S�� �0 S, Q�@ S�j « اينان شفيعان ما نزد

اثت و غش و ). و يهود عنود كه در شيطنت و تزوير و خيانت و خب18خدايند (يونس/ 
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پنداشته و خودرا فرزند » ابن اهللا«تدليس بر ابليس سبقت گرفته بودند انبياي خود را
Sn « انگاشتند كه زادگان خدا مي S§��̂ Qp�K �� Qd	 S���Z R$�K S/ R��C «»ما فرزندان خدا و دوستان اوييم«  

فرط استغراق  تا بدين وسيله پرده بر ديدة وجدانشان نهند. و نصارى از ،)18/ ه(المائد
پنداشتند و محبت او  عيسى را پسر خدا بلكه خود خدا مي ،بند و باري در معاصي و بي

كردند تا او را در قيامت شفيع  را كافي از جميع عبادات و اجتناب از منهيات تصور مي
 گناهان خود قرار دهند!

رّمات و غاليان در دين مقدس اسالم هم از همان ابتداء منظوري جز إباحة مح
ارتكاب منكرات نداشتند چنانكه در داستان كساني كه مدعي ألوهيت دربارة حضرت 

است كه جناب موالي مّتقيان در ماه  آمده ،شدند ÷أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
به ايشان فرمود  ،اي را ديد كه در نصف النّهار در صرف غذاي ناهاراند رمضان عده

پس به چه عذري روزة  :فرمود !نه :فرمود: بيماريد؟ گفتند !نه :شماها مسافرايد؟ گفتند
ايم لذا از  كه چون تو خدايي و ما تورا شناخته دندكنيد؟! عذر آور خودرا افطار مي

 عبادت بي نيازيم!!

هايي به آتششان  چون سرباز زدند در حفره .آنگاه حضرت آنها را به توبه أمر فرمود
 كشيد؟!

ني كه در اسالم پيدا شدند از منصوريان و خطابيان و شلمغانيان از آن پس تمام غاليا
و  توانستند از شهوات خود صرف نظر كنند و نُصيريان عموماً كساني بودند كه چون نمي

ره را مهار نمايند و از لذايذ حرام چشم بپوشند يا كساني كه مركب چموش نفس أما
خواستند در جلب لذّات و اجراي  اصالً اعتقاد به مبدء و معاد نداشتند و چون مي

ديدند عقايد ديني مردم مانع  شهوات از اموال و نساء و ولدان ديگران تمّتع گيرند و مي
هايي به نام دين ساخته و أكاذيبي  از اين است كه از اينان تمكين نمايند لذا افسانه

حاضر به اجرا پرداخته و عقايدي غلو آميز بر مردم القاء و آنان را براي مقاصد خود 
  نمودند. مي
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ادعاي واليت تكويني و تصرّفات  ،اكنون اگر دقّت شود كساني كه دربارة أئمه هم
بينند  اند كه مي كنند كساني مطلقه در عالم وجود كرده و آنان را (اُمراء هستي) معرّفي مي

ت پدر با خداي عليم و بصير و لطيف و خبير كه عاري از عواطف بشري و منزّه از قراب
و پسري است و تملّق و چاپلوسي، و دالل و ملوسي در حضرتش اثري ندارد و هر 
كاري را مزدي و هر كرداري را پاداشي هر بزهي را مجازاتي و هر عملي را مكافاتي 

 است و فرموده:

﴿yϑsù ö≅yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘sŒ #\� ø‹ yz …çνt� tƒ ∩∠∪   tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ #v� x© … çνt� tƒ ∩∇∪   ﴾  هر كه به
اي بدي كند (نتيجة) آن را  اي نيكي كند (ثمرة) آن را ببيند و هر كه به قدر ذره قدر ذره

  ).8و  7(الزلزال/ » ببيند
﴿ô̈Β Ÿ≅ÏΗxå $ [sÎ=≈|¹ Ïµ Å¡ø�uΖ Î= sù ( ôtΒuρ u!$ y™ r& $ yγøŠ n= yè sù ﴾   هر كه كاري نيك به جاي آرد به سود خود

  )15و الجائيه /  46(فُصلّت / » بدي كند به زيان خود اوستاوست و هر كه 
﴿tΠöθ tƒ ß‰Éfs? ‘≅à2 <§ø�tΡ $ ¨Β ôM n= Ïϑtã ôÏΒ 9�ö� yz #\� ŸÒøt ’Χ $ tΒuρ ôM n= Ïϑtã ÏΒ &þθ ß™ –Šuθ s? öθ s9 ¨βr& $ yγoΨ÷�t/ ÿ… çµ uΖ÷�t/ uρ 

#J‰tΒr& #Y‰‹ Ïè t/ ﴾ بد و آنچه از يا است حاضر مي روزي كه هركس آنچه از خير به جاي آورده
دارد كه (اي كاش) ميان وي و كارهاي  بدي به جاي آورده (حاضر يافته) و دوست مي

  )30(آل عمران /  »بود اي دور مي ناپسندش فاصله
﴿’®ûuθ è? uρ ‘≅à2 <§ø�tΡ $ ¨Β ôM n= Ïϑtã ö﴾ است به تمامي  به هركس (جزا و پاداش) هر چه كرده

  )111(النَّحل/ »دارده شود
﴿ôMu‹ Ïjùãρuρ ‘≅ä. <§ø�tΡ $ ¨Β ôMn= Ïϑtã ﴾ است به تمامي داده  به هركس (پاداش و جزاي) آنچه كرده

  )70(الزُّمر/  »شود
﴿9e≅à6Ï9uρ ×M≈ y_u‘yŠ $ £ϑ ÏiΒ (#θ è=Ïϑtã ﴾  براي هر گروهي به سبب آنچه كردهاند درجاتي قرار داده

  )132(االنعام/  »شده است
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﴿(#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ (#θ è= Ïϑtã #Z� ÅÑ%tn ﴾ (الكهف/  »حاضر يابند ،اند وز رستا خيز) هر چه كرده(در ر
49(  

﴿tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω ãΝn= ôàè? Ó§ø�tΡ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ šχ÷ρt“øgéB āωÎ) $ tΒ óΟ çFΖà2 tβθ è= yϑ÷è s? ∩∈⊆∪ ﴾  پس امروز بر هيچ
(يس/  »كس هيچ نخواهد شد و جز بد انچه كردهايد پاداش و كيفر داده نخواهيد شد

54(  
شتة خود نمي ز نتيجة عمل خود نميبنابراين هيچ كس جد برد و جز كورو آيات قرآن  ،د

كند از عمل خير و  كند كه بدانچه براي فرداي خود ذخيره مي همواره او را دعوت مي
$﴿ ،شرّ بنگرد و از خود غافل نشود pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# ö� ÝàΖtFø9uρ Ó§ø�tΡ $ ¨Β ôMtΒ£‰s% 

7‰tó Ï9 ﴾ از (عذاب) خدا پروا كنيد و هر كه بايد بنگرد  ،ايد اي كساني كه ايمان آورده

Ρ‾$!﴿)، 18فرستد (الحشْر / (وتأمل كند) در آنچه براي فردا (اي قيامت) پيش مي Î) öΝä3≈ tΡö‘ x‹Ρ r& 

$ \/#x‹tã $ Y6ƒÌ� s% uΘöθ tƒ ã� ÝàΖtƒ âö� yϑ ø9$# $ tΒ ôM tΒ£‰s% çν#y‰tƒ ãΑθà)tƒ uρ ã� Ïù%s3ø9$#  Í_ tFø‹ n=≈ tƒ àMΖä. $ R/≡t� è? ∩⊆⊃∪﴾  روزي كه
) و مسألة 40(اَلنَّبأ /» نگرد مي ،انسان (نتيجة) آنچه را كه دستانش از پيش فرستاده است

اش تنگ است كه بايد گفت نزديك به نبودن است!  شفاعت در دين اسالم آنقدر عرصه
θ#)﴿ چنانكه آيات شريفه نيز مؤيد و مبين اين مدعى است! à)̈? $#uρ $ YΒöθ tƒ āω “Ì“øgrB ë§ø�tΡ tã 

<§ø�‾Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×π yè≈x�x© Ÿωuρ ä‹s{÷σ ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ öΝèδ tβρã� |ÁΖãƒ ∩⊆∇∪ ﴾  و بپرهيزيد از
روزي كه كسي ديگري را كفايت نكند و از او شفاعتي پذيرفته نشود و از او معادل 

اي  ) و باز در همين سوره كه سوره123و  48(البقره/ » نشوندگرفته نخواهد شد و ياري 
$﴿فرمايد:  مدني است براي آنكه آب پاك به دست مؤمنين بريزد مي yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u 

(#θ à)Ï�Ρ r& $ £ϑÏΒ Νä3≈ oΨø% y—u‘ ÏiΒ È≅ö7 s% βr& u’ ÎAù'tƒ ×Πöθ tƒ āω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈x�x© ﴾ ي كساني كه ا
پيش از آنكه  ،بخشش و انفاق كنيد ،ايم ايد از آنچه روزي شما قرار داده ايمان آورده
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) و ما 254(البقره /» روزي فرارسد كه در آن. خريد و فروش و دوستي و شفاعتي نيست
   1كنيم. به ياري خدا در بحث شفاعت در همين كتاب مسأله را روشن مي

توان كنار آمد و مراقب اعمال  ينند با چنين خدايي نميب غاليان زمان ما نيز چون مي
پردازند و با  لذا براي فرار از سرزنش وجدان به غلو دربارة امامان مي ،نفس خود بود

اي از اولياي خدا را به  پاره ،احاديث اعاجيب بلكه اكاذيب و دور از منطق عقل و شرع
گشايند! تا  سعت آسمان و زمين ميرسانند! و آنگاه باب شفاعتي به و مقام خدايي مي

خود را در آن گنجانيده و از كيفر اعمال در أمان مانده سهل است با تمام بزهكاري و 
خود را مستحقّ بهشت برين و حائز مراتب عّليين دانسته با اين كيفيت  ،بدكرداري

  چيزي هم از خدا طلبكار باشند!
دي (فارسي) در آنجا كه بنابه است حضرت سليمان محم چه خوب فهميده و فرموده

سلمان از ما أهل بيت «فرمود:  كه مي - عليه السالم  –فرمودة حضرت امام محمد باقر 
 /2 G4$'j	� �` 9;'J	4M G1�b� ,£���p)�$�" «گفت:  و همان اوست كه به مردم مي» است

5�=! O�m ���8 [�'> 6�p� ��40�	� #�vJ�	� #JZ�	  ! ��8 G4���p "�J�(� �` G4$'j � G
G5�=! *�1	 i4�	 £���p)	«  از قرآن گريختيد به احاديث آويختيد زيرا قرآن را كتابي

هاي باريك و دانة خردلي به  يافتيد دقيق كه شما را در آن به هر نقير و قطمير و رشته
از آن جهت بر شما تنگ آمد و به سوي احاديثي گريختيد كه بر شما  ،كشد محاسبه مي

  .»2فت و وسعت دادگشا دگر
آري بازار أحاديث است كه در آن با خواندن يك دعا و زيارت كردن يك قبر و 

شخص را به عاليترين درجات جّنات عروج  ،ريختن قطرة اشكي هر چند با ريا باشد
دارد! كه شرح آن إِنْ شاء اهللا بعداً خواهد آمد و  دهد و از مكافĤت سيئات مصون مي مي

  افكاري بركنار است.قرآن از چنين گز
                                           

  ر.ك. كتاب حاضر، صفحة -1
 .23و  22رجال كشي، چاپ كربالء، ص  -2
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اين انگيزه يك انگيزة نفساني بلكه در حقيقت يك غرور شيطاني است كه ابليس از 
كشاند و همان غروري است كه خداي سبحان انسان را  انسان را به جهنّم مي ،طريق دين

öΝèδß‰Ïè﴿ فرمايد: است و مي از اين فريب شيطان بر حذر داشته tƒ öΝÍκ�ÏiΨyϑ ãƒ uρ ( $ tΒuρ ãΝèδß‰Ïè tƒ 

ß≈ sÜø‹ ¤±9$# āωÎ) #�‘ρá�äî ∩⊇⊄⊃∪ ﴾ آورد و شيطان به  دهد و آرزو در دلشان مي ايشان را وعده مي
  ).120(النساء /» دهد ايشان جز به فريب وعده نمي

اگر در ازمنة سالفه داعي بر ُغلُو دربارة أولياي خدا غرور شيطاني و تسويالت 
هايي براي آزار و  براي يافتن بهانه - عَليهِم السالم  -نفساني بوده و يا اينكه دشمنان ائمه 

كردند كه چنين اقوال زشت و منكر و  اضرار ايشان و شيعيانشان كساني را وادار مي
عقايد سخيفة شرك آميز دربارة آنان انتشار دهند تا بتوانند بديشان دست يابند و آنان را 

باري در زمان ما يك علّت ديگر بر علَل مورد شكنجه و آزار و قتل و نهب قرار دهند. 
نكبت وجود دولتي به نام اسرائيل است كه اعدا عدو  ،گذشته افزوده شده و آن علّت

اسالم يعني يهود عنود به دستياري دولتهاي استعماري خصوصاً انگليس و امريكا در 
هركسي كم است كه  قلب كشورهاي اسالمي و قبلة اول آنها بيت المقدس تشكيل يافته

و چون وجود چنين دولتي در وسط سرزمين اسالم موجب  ،و بيش از آن خبر دارد
شود زيرا بر حسب معتقدات ديني هر  تحريك و جنبش و كوشش مّلتهاي مسلمان مي

آن سرزميني كه در آن بانگ اَهللاُ أَْكبر بلند شود متعلّق به عموم مسلمين است و اگر از 
هجوم بر فرد فرد مسلمانان از جوان و پير و صغير و كبير  اي مورد طمع و طرف بيگانه

حتّى زنان و دختران واجب است كه با جان و مال از آن دفاع كنند تا دشمن را از كشور 
و سرزمين خود بيرون رانند. هرچند مدتي است كه با دسايس شيطاني اينگونه عقايد را 

هاست حتّى ذكرى از آن در مجالس و اند به طوري كه سال در بين مسلمين از ميان برده
آيد مع ذلك  هاي عملية فقهاي عصر ذكرى از آن به ميان نمي شود و در رساله منابر نمي

  موجب وحشت و خوف اين دولت پر ملعنت و ايجاد كنندگان آن است.
با اينكه از سالها و قرنها پيش تخم عداوت و دشمني به سبب اختالف در موضوع 



    

  در واليت و حقيقت آنبحث       186 
 

 

مسلمين پاشيده شده و ثمرة تلخ آن هم به بار آمده و آثار شوم آن موجب  امامت در بين
است مع هذا چون أخيراً در ميان  جنگ و جدال و دشمني و قتال بين طرفين شده

به لطف پروردگار جهان دانشمندان و روشنفكراني پيدا شده و أمت اسالم را  ،مسلمانان
ن را از حيل و مّكاريهاي دشمن كه بدين وسيله به اين قبيل شقاق و نفاق آگاهانيده، آنا

رفت اين آتش  بر حذر داشتند و كم كم مي ،آورد موجبات بدبختي آنان را فراهم مي
أما  ،خانمانسوز خاموش شود و اين دشمني و عداوت به الفت و محبت مبدل گردد

ميان  ديد وجودش در وجود اين دولت شود مشئوم و مرام مخرّب صهيونيسم كه مي
لذا به دو  ،اند امكان بقاء و إبقاء ندارد دولتهايي كه أكثر آنان به اصطالح سنّي مذهب

 ،وسيلة بزرگ كه همواره استعمار با آن دو وسيله مخالفين خودرا از بين برده است
رفت ديگر از ريشه كنده  با اينكه سالها اين حربه را بكار برده و تصور مي ،متشبث شد

اري از پيش نبرد أما او كه به تجربة خود اطمينان و به حماقت مخالفينِ شده باشد و ك
بار ديگر همان حربه را بكار برد و اّتفاقاً باز هم از آن نتايج فراوان  ،خود ايمان داشت

  برد! اين دو حربه: برده و مي
يكي موضوع قوميت و نژاد پرستي و به اصطالح نا سيوناليسم بود كه از آثار  -1
اي از كشورهاي اسالمي  ليت و دوران بربريت بشر است. بدين وسيله زعماء پارهجاه

صالي قوميت داده و اعراب را به عربيت خوانده و خودرا قومي ممتاز و بي نياز از سائر 
مسلمين دانسته و بدين وسيله بيش از ششصد ميليون مسلمانان جهان را از خود دور 

لط از مسلمان و يهودي و مسيحي اكتفاء نمودند چنانكه كرده و به صد ميليون عرب مخت
  وضعشان بر همگان معلوم و آشكار است.

حربة ديگري كه از حربة نخستين كندتر اما باز هم اثرش بيش از يك لشكر صد  -2
ميليوني است موضوع كهنة شيعه و سنّي است! براي تجديد دشمني بين مسلمين عربها 

اي  وسيله ،اند و مسلمين غير عرب كه شيعيان اكثراً در اين طائفهاند  كه اكثراً سنّي مذهب
 بهتر از تجديد اين موضوع نيست!

لذا در مدت اين چند سالي كه دولت يهود تشكيل يافته كتابهاي فراواني براي 
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تجديد نزاع بين اين دو فرقه تأليف شده و اعمالي ضد اسالمي و ضد انساني براي اين 
در مكّة » ابو طالب يزدي« ن وقوع يافته كه از آن جمله كشتن مرحوممنظور در ميانشا

الصراع بين « و تأليف كتابهاي عداوت خيز و فتنه انگيز ،محلّ أمن إلهي است ،معظّمه
ها كتاب ديگر از طرف  وده» العواصم من القواصم« و تجديد چاپ» الوثنيه واالسالم

و در مقابل تأليف كتابهاي  ،فريقينعربهاي سنّي مذهب براي تفرقه و عداوت بين 
عداوت بار شرارت آثار از طرف نويسندگان شيعي كه ما فعال از آوردن نام آن كتابها و 

به همين بسنده نكردند كه  ،مؤّلفين آنها كه اكثر آنها حيات و نفوذ دارند معذوريم
تب قديمي و زندگان چيزهايي تازه براي توليد دشمني بين اين دو فرقه بنويسند بلكه ك

 ،كهنة پيشينيان را كه روزي شايد به مصلحت آمرين و سياسيين آن روز نوشته شده
همانهارا مجدداً تجديد چاپ كرده و يك جلد را به صورت ده جلد و بيشتر درآورده در 

  هايي آغاز كردند تا به نتايج شوم آن دست يابند!  ميدان تركتازي عربده
اي به كار  هركس از گوشه ،قال و گرمي معركة جدال براي آماده كردن عرصة قيل و

هرچند كه ما خود به  ،پرداخت و براي دشمن نردباني براي وصول به مقصود ساخت
خبر و غافل از خير و شرّ اعمال خود  دانيم كه بيشتر اين نويسندگان مردماني بي يقين مي

متاع خود را به  ،ده و اختياراراده و نفهميدة استعماراند كه بدون ارا هستند بلكه آلت بي
اي از اين خيمه شب بازي به خوانندگان  دارند. براي اينكه نمونه بازار اختالف عرضه مي

  شويم: خود ارائه كرده باشيم قضية نوشتن كتابي را ياد آور مي
نعمت اهللا صالحي نجف « چند سال قبل يكي از نويسندگان فاضل ايراني به نام

وع شهادت سيد جوانان أهل بهشت حضرت أبي عبد اهللا الحسين كتابي در موض» آبادى
نوشت و منتشر ساخت و در اين كتاب با ذكر » شهيد جاويد« به نام –عليه السالم  –

پرداخت. در اين كتاب  ،دهند أدّله به فلسفة قيام حسيني آن گونه كه عقل و شرع فتوا مي
چون نويسنده ميزان فكر و انديشة  سابقة خارج از موضوع نبود و چيز تازه و مطلب بي

طبقة تحصيل كرده را در نظر داشت مطالب را آن چنان از آب درآورد كه مطلوب هر 
و با اينكه از باب احتياط اين كتاب را قبالً به نظر  ،خوانندة تحصيل كردة فكور باشد
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دو نفر از  تا جايي كه ،دانشمندان أولى األبصار رسانيده و توجه آنان را جلب كرده بود
هنوز چند روزي از  ،فقهاء عالي شأن آن كتاب را ممتاز شمرده و تحسين كرده بودند

در معابد و  ،انتشار كتاب نگذشته بود كه روضه خوانان مأمور و گويندگان مزدور
مجالس به زشت گويي و مذّمت مندرجات كتاب پرداختند و خوانده و ناخوانده آن را 

دند! وفتاواي عجيب و غريبي از مصادر فتوى عليه آن صاد كتاب ضالّ و مضلّ خوان
!! تو 1اند كردند و تا كنون نزديك به بيست جلد كتاب در رد آن نوشته و منتشر كرده

را بار ديگر در كربال  –عليهما السالم  –گويي قيامت قائم شده و حسين بن علي 
  اند!! اند يا خانة كعبه را منهدم كرده كشته

شود كه انگيزة اين عمل عرْقِ ديني و تعصب مذهبي گويندگان و شايد تصور 
نويسندگان بود منتهي عرْقي عاميانه و تعصبي جاهالنه! آري ممكن بود اين مطلب را به 

اي از پيش آمدها كه به حيثيات  اين صورت باور كنيم هرگاه اين ملّت در تمام يا پاره
گردد اين اندازه يا يك  يا هتك حرمت ميشود  مذهبي و نواميس ديني او جسارت مي

اما براي آنكه دانسته شود كه نه  ،بردند دهم آن از خود غيرتي نشان داده تعصبي بكار مي
بينيم در همان  در گويندگان و نه نويسندگان چنين عرق و تعصبي نبوده و نيست مي

هاي ميرزا فتحعلي  شهاندي« كتابي به نام» شهيد جاويد« يعني هنگام انتشار كتاب ،زمان
با تيراژ بيشتر در تهران و شهرستانها منتشر شد كه در آن خدا را منكر و » آخوندزاده

پيغمبر را مورد مسخره و استهزاء قرار داده و احكام إلهي را به بازيچه گرفته و از هيچ 
و صدها نسخه از اين كتاب در هر  ،گونه توهيني به اولياي دين فروگذار نكرده بود

                                           
هايي كه بر  كتابي در بررس و پاسخ مستدلّ و مستند به رديه »شهيد جاويد«بدان كه مؤلّف فاضلِ  -1

ام و در آن جز  اي از كتاب مذكور را ديده اند، به نگارش در آورده است. اينجانب نسخه كتابش نوشته
ام اما متأسفانه در زمان طاغوت اجازه ندادند كه چاپ  استدالل و استناد به مدارك شرعي، چيزي نيافته

دهاست تر اينكه تا امروز كه زمان حكومت آخون شود و نسخ اين كتاب را نابود كردند ولي عجيب
 اجازة چاپ به اين كتاب داده نشده است!! (برقعي)
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اما نََفسي از كسي برنيامد چرا؟ زيرا محرّكي نداشت و كسي را  ،شهري به فروش رفت
  با آن كاري نبود! 

نوشت و چاپ شد در اين » درسي از واليت« باز بنده خدايي در تهران كتابي به نام
اي از عقائدست را نيز در آن  كتاب قدمي از حدود عقل و شرع خارج نشد بلكه پاره

چون در مسألة واليت راهي معتدل رفته بود باز قيامت فريب خوردگان  گنجانيد! أما
قائم شد و كتابها و فتواها بر رد آن صادر گرديد و از عوام الّناس براي كوبيدن نويسنده 

باز غيرت  ،استمداد و استفاده شد! بارديگر بي اعتباري دعاي معروف ندبه را ياد آور شد
و دستگاه فتوا ضديت با آن را تا حد كفر امضاء كرد! و اي به حركت آمد  و اورنة عده

   1كند! دهد و معركه را گرمتر مي اين بازار همچنان به گرمي خود ادامه مي

                                           
يكي از صفات مذمومه كه مستلزم بسياري از گناهان شده و بسيار قبيح است آن است كه كتاب كسي  -1

كنند و اين عادت اكثر معممين و اهل علم بوده و هست  را نديده و عبارات او را نسنجيده، قضاوت مي
پروندة نديده را نبايد قضاوت كند و اين صفت مذموم، از حسد و عناد يا  و حال آنكه هيچ دادگاهي

تنبلي و تعصب است چنانكه خود حقير مبتال شدم به حسد و عناد معاصرين خود به واسطه اينكه كتابي 
كه در آن به أدّلة  –درسي از واليت  –نوشتم در رد أهل غلو و إبطال گفتار گويندگان غالي به نام 

ه إثبات كردم كه متولي أمور تكوين خداي تعالى است يعني فقط خداي متعال نيرو دهنده و هستي أربع
دهنده و خالق و رازق و شافي على اإلطالق و قاضي الحاجات نامقيد و نامشروط است و أما أنبياء و 

اند نه  أمور شريعتامامان و أوصيا و ...... هاديان و زمامداران و پيشوايان مردم و متصدي و متولي 
اينكه مدير جهان بوده و پس از ارتحال، همه جا حاضر و ناظر باشند (خوب است مردم آن كتاب را 

  مطالعه كنند).
أما أهل علم زمان ما أكثراً نسبت به حقير ستم كردند زيرا يا بدگويي و ضديت كرده و مطلب ديني ما را بر 

ها را تثبيت كردند و  دند و يا با سكوت خود افتراها و تهمتخالف دين و بر خالف حب أئمه جلوه دا
به هر حال عوام را عليه اينجانب تحريك كرده و از بدگويي و افترا، چه بر منابر و چه در محافل 

  خودداري نكردند!
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نويسنده هرچه اعالم كردم و نامه نوشتم كه آقايان اشكال شما چيست؟ از أحدي جواب نيامد. به هر كدام 
رسيدم گفتم كجاي اين كتاب باطل است؟ كسي پاسخ مستدلّ نداد! از همه عنودتر و حسودتر و 

اند و از قرآن دوراند و يا آراء يونانيان و عرفا را  تر كساني هستند كه أهل فلسفة يونان و عرفان متعصب
 –ني كه در مشهد كنند، از آن جمله سيدي است به نام سيد محمد هادي ميال بر آيات قرآن تحميل مي

خود را به عنوان مرجع معرّفي كرده بود و با  –كه محلّ اجتماع زوار و آمد و رفت عوام الّناس است 
نشر رساله و دادن مواجب گزاف به وعاظ متملّق و اهل منبر، آنها را واداشته بود كه توجه عوام را به او 

لبتّه واضح است كه اگر در يكي از مشاهد كه زوار جلب كرده و مردم را به تقليد از او تحريض كنند و ا
شوند، هركس را كه چهار نفر روضه خوان، به اعلميت و  بي سواد يا كم سواد يا غير أهل فنّ جمع مي

پذيرند زيرا مردم غالباً استقالل فكري ندارند و در ذم و مدح، تابع غيراند و  مرجعيت معرّفي كند، مي
پذيرند و اين هم مسلّم است كه اكثر گويندگان براي گرفتن چند  طالبة دليل ميقول معممين را بدون م

تراشند!! خصوصاً در زمان ما كه اكثر مبّلغين به أمور دنيوي آلوده و به  تومان مواجب، أعلم العلماء مي
  اند!! حب جاه و مال مبتال شده

 »ميالني« ا را رد كرده بوديم به اين سبب به هر حال چون ما در كتب خود أفكار ضد قرآني فالسفه و عرف
درسي از « ديد. از سوي ديگر چون ما با كتب خود از جمله  عناد و خصومت با ما را بر خود الزم مي

و ..... مردم را بيدار و هشيار كرده و از امور بي دليل و مدرك شرعي  »بررسي دعاي ندبه« و  »واليت
سبب تضعيف تفرقه و باعث و حدت و نزديكي مسلمين به يكديگر كرديم و اين كار  و خرافات دور مي

شد، دّكانداران خرافات كه ديدند دكانشان در خطر است و همچنين دست پنهان استعمار كه از  مي
ترسيد، رفتند نزد آن به اصطالح مرجع كه خوف خدا و قيامت نداشت و او را وادار  بيداري مردم مي
ضد قرآن و كتاب ضاللت است!! و از آن  »درسي از واليت«كند كه كتاب اي صادر  كردند كه اعالميه

داد به روضه خوانها كه بر منابر  ده ها هزار نسخه ميان مردم منتشر ساختند، حتّى مرجع مذكور پول مي
نسبت به اينجانب هّتاكي و نفرين كنند و مرا گمراه جلوه دهند و مردم را از اطراف نگارنده پراكنده 

  .سازند
اي چيست؟ به  اينجانب به آخوند مذكور نامه نوشتم كه حضرت آقا دليل شما براين نظري كه اعالم كرده

دوستان خود گفتم شما هم نامه بنويسيد و هم به نزد وي برويد و حضوراً از او سؤال كنيد، از آن جمله 
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برَد جز دولت ميشوم  گيرد و نفع آن را كه مي اين حركات براي چه صورت مي
كه براي او اين  اي بدهد اسرائيل و ملّت ملعونة صهيونيزم؟ و پولش را به كدام اسلحه

قدر فائده داشته باشد!!؟ و بين شيعه و سنّي و حتّى بين خود شيعيان اينگونه اختالف 
  ايجاد كند؟

از اين كوشش و كشش يكي از دو هدف را منظور دارند:  ،گفتيم غاليان و دشمنان
ء منظور غاليان به دست آوردن دل اولياي خدا و كساني كه ايشان را بر طبق عقيدة ُشَفعا

كنند كه با گفتن و بافتن  دانند و تصور مي عند اهللا يا اختيار دارِ ملك و ملكوت خدا مي
اين موهومات و نشر اين مزخرفات قانون ال يتغير و سنّت تبديل ناپذير إلهي را در كيفر 

دهند! و با تمّلق و  كنند و تغيير مي أعمال و تعويض سيĤت به حسنات عوض مي
رسانند و داد دل از حور و قصور  ودرا به مقام اعالى رضوان ميخ ،ثناخواني آنان

  ستانند! مي
منظور دشمنان از نشر اين موهومات آن است كه بدين وسيله چهرة درخشان دين را 
مشوه و كريه جلوه دهند تا خاصان عاقل را از حقايق دين برمانند و عاميان جاهل را در 
                                                                                                           

ير از ادعا و تحريم و چند بار نزد وي رفت ولي غ »سيد جالل جاللي قوچاني«برادر فاضل ما جناب 
تكفير بي دليل، چيزي ديده نشد! از آن سو سيل تهمت و إفتراء جاري شد و مرا به هر دستگاهي كه 

انيدند، يكي گفت فالني درباري است، يكي گفت سنّي است، ديگر گفت پمورد تنّفر مردم بود، چس
  گيرد. وهابي است و از عربستان پول مي

مارگزيدة استعمار و زود باوراند تمام اين دروغها را باور كردند و قربتاً إلى اهللا مسّلم است كه مردم ما كه 
دانستند حقّ با ماست  تر اينكه علما و دانشمندان بسياري كه مي به بدگويي و ضديت برخاستند. عجيب

ز عدة كمي ايم، حقّ را ظاهر نكردند و از ترس عوام و رميدن آنها ساكت ماندند و ج و مظلوم واقع شده
از مومنين ما را ياري نكردند و ما را با عوام تنها گذاشتند و بدين ترتيب نگذاشتند مردم خيرخواهي ما 
را درك كنند! از آن سو وعاظ خرافه فروش ما را متّهم كردند به مخالفت با واليت و با اين تهمت ناروا 

كنيم و  د بوده و به دوستي أهل بيت افتخار ميعوام را به ما بدبين كردند در حالي كه ما به واليت معتق
 دانيم. واهللاُ يحُكم بيَننا و بينَهم يوم القيامه. (برقعي) مي ÷ترين پيرو علي  خودرا جدي
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چنانكه يادآورد شديم شيطان و نفس آماره نيز  جرى گردانند و ،معصيت و فسق و فجور
  به نشر اين أكاذيب است. ،از باطن هر يك خود داعي و سبب قوي براي فريب و غرور

و ال ُتعد و َ ال « كتبي كه در همين سالهاي نزديك در اين موضوع نگارش يافته بسيار
خوش بيان تا روضه  است زيرا از عالمة زمان تا طفل ابجد خوان و از خطيبِ» ُتحصى

خوان و تعزيه خوان! در اين ميدان اسبِ سبقت و سفاهت جهانيدند! و ما در اين 
شان بر طبق  توانيم به يكايك آنان متعرّض شده و خطاي گفته و عقيده مختصر نمي

احكام متقنه و اعالم معينة شريعت أبدية إلهيه بيان كنيم و آنچه را با تمام وجدان و 
و ِبحمد اهللاِ تعالى در اين هدف  –در پيشگاه پروردگار جهان ايمان داريم ضمير خود 

 ،جز رضاي آفرينندة خود و خدمت به شريعت و ديني كه بدان معتقد و پايبنديم
هاي يكي از كتب  در اين صفحات براي بيداري برادران ديني مقاله –منظوري نداريم 

چاپ و انتشار يافته مورد دقّت و انتقاد قرار » هستيأُمراء « مهمة اين دسته را كه به نام
  دهيم. مي

نويسندة آن خودرا آيِت اهللاِ  ،أوالًاين كتاب را از آن جهت انتخاب كرديم كه 
العظمى خوانده و چون اين لقب بزرگترين لقبي است كه در اين زمان به يك عالم و 

و يا به رضاي او حاكي از اين دهند وانتخاب اين لقب به وسيلة خود ا مرجع ديني مي
پس دكّانداران خرافه  ،داند است كه خودرا براي احراز مقام مرجعيت صالح واليق مي

توانند بهانه آورند كه در انتقاد از يك مذهب نبايد كردار و گفتار عوام يا  فروش نمي
ان و مراجع و افراد متوسط العلْم را مستند قرار داد بلكه بايد به أقوال و أفعال پيشواي

  زيرا كتاب مورد نظر ما تأليف يك آيت اهللا العظمى است! ،مجتهدين استناد شود
در اين كتاب زمينه را به تقليد از علماي بزرگ و معروف گرفته و اصطالحاتي  ،ثانياً

از فالسفه و حكَماء و متكّلمين بكار برده گاهي خود دربرابر آنان اظهار نظري كرده و 
  است. پس كتاب او از اين جهت نيز مهم و قابل دقّت است. ده گرفتهبر ايشان خُر

است و آنچه را هم  در اين كتاب از شركيات و كفريات چيزي فروگذار نكرده ،ثالثاً
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رسيد است با توجيهات و تأويالت خود ساخته و پرداخته و  كه هرگز به فكر غُالت نمي
زمين و سماوات دانسته است! آنچه را هم كه چهارده معصوم را مدبر كائنات و گردانندة 

هيچ مشركي دربارة بتان قائل نبوده او دربارة أئمه به صورت عقيدة ديني و حكم 
است پس مناظره و مبارزه با اين كفريات از هر جهت الزمتر و  مسلّم گرفته ،ضروري
  نشاند.تر است و آشكار ساختن خطاهايش ديگران را نيز به جاي خود خواهد  ضروري

اين جناب آيت اهللا العظمى! در ابتداي كتاب خود پس از آنكه به تقليد مؤّلفين قديم 
خاص گواهي به رسالت پيغمبر  ،يك سطر ونيم به ستايش خدا پرداخته و نيم سطر

  !!»اند دهم كه جانشينان او مدبران امور آفرينش و گواهي مي«نويسد:  مي ،ساخته
نظر قرآن مورد دقّت قرار بدهيم تا ببينيم مدبر امور  اينك همين يك سطر او را از
“ΝèO 3§ ﴿فرمايد:  آفرينش كيست؟ قرآن كريم مي uθtG ó™ $# ’n? tã Ä¸ ö�yè ø9$# ( ã� În/ y‰ãƒ t� øΒF{$# ﴾  خدا بر

�ã﴿فرمايد:  ) و مي3(يونس/» كند عرش استيال يافته و تدبير امور مي În/y‰ãƒ t� øΒF{$# ã≅Å_Á x�ãƒ 

ÏM≈tƒ Fψ$# ﴾ فرمايد:  ) و مي2(الرَّعد/» دهد ست كه تدبير أمور كرده آيات را تفصيل ميخدا

﴿ã� În/y‰ãƒ t� øΒF{$# š∅ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ’ n<Î) ÇÚö‘F{$#﴾  خداست كه أمور زمين را از آسمان تدبير
فرمايد: اگر از اينان ( مشركان)  ) و عجيب است آنجا كه خدا مي5(السجده/» نمايد مي

 است: گويند: خدا! همان خدا فرموده كند؟ مي سي تدبير امور ميپرسيده شود كه چه ك

﴿ö≅è% tΒ Νä3è% ã—ö� tƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Βr& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ ¡¡9$# t�≈ |Áö/ F{$#uρ tΒuρ ßlÌ� øƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ 

ÏMÍh‹ yϑ ø9$# ßlÌ� øƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# tΒuρ ã�În/ y‰ãƒ z÷ö∆ F{$# 4 tβθä9θ à)uŠ |¡sù ª!$# 4 ö≅à)sù Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊇∪   

â/ä3Ï9≡ x‹sù ª!$# ÞΟä3š/ u‘ ‘, pt ø:$# ( #sŒ$ yϑsù y‰÷è t/ Èd, ysø9$# āωÎ) ã≅≈ n= āÒ9$# ( 4’ ‾Τr'sù šχθèùu� óÇè? ∩⊂⊄∪ ﴾  به (داي محم)
دهد يا كيست كه مالك  مشركين بگو: كيست كه از آسمان و زمين به شما روزي مي

آورد و  هاست و كيست كه زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون ميگوشها و چشم
نمايد؟ خواهند گفت: كه آن خداست. پس بگو آيا با  كيست كه أمر خلقت را تدبير مي
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ترسيد همچنان خداست كه پرورندة شماست پس بعد از حقّ چه  اين حال از خدا نمي
  )32و  31(يونس/ » شويد مي چيزي است جز گمراهي؟ پس چگونه از حقّ گردانيده

كنند كه تدبير كنندة امور آفرينش تنها خداوند جهان است  وقتي كه مشركان اقرار مي
ترسيد؟ آن  كند كه پس چرا از خدا نمي اين نتيجه را بر آنان حمل مي ،آنگاه از اين اقرار

كند همو پروردگار شماست و چون حقّ همين است  كسي كه تدبير امور آفرينش مي
گرديد و به كجا  پس بعد از حقّ چيزي جز ضاللت نيست پس دنبال چه چيز مي

  رويد؟! مي
كنند كه مدبر امور آفرينش خداست! پس به مسلمان چه بايد  مشركين اقرار مي

گوييم چه  گفت؟ ما همين جواب خداي متعال را به نويسندة اين كتاب داده و مي
  از حقّ جز ضاللت است؟! گرديد آيا بعد خواهيد و دنبال چه مي مي

آرامش هر ساكن و تكاپوي هر «نويسد:  هاي بعد مي جناب نويسنده در جمله
(يعني به أمر دوازده امام). اينك پاسخ اين جملة شرك آميز » متحرّك به أمر آنهاست

  بلكه شرك صريح او از آيات إلهي:
… *﴿فرمايد:  مي 13پروردگار عالم در سورة أنعام آية  ã&s! uρ $ tΒ zs3y™ ’Îû È≅ø‹ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ﴾  هرچه

uθ﴿ و»آرامش گيرد در شب و روز از آن اوست èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 Ÿ≅øŠ ©9$# (#θ ãΖ à6ó¡oKÏ9 ÏµŠÏù ﴾  او
) و 67(يونس/» خدايي است كه شب را براي آنكه در آن آرامش گيريد قرار داد

$ ﴿فرمايد:  مي ¨Β ÏΒ >π −/ !#yŠ āωÎ) uθ èδ 8‹Ï{#u !$ pκ ÉJ uŠ Ï¹$uΖÎ/ ﴾ اي نيست مگر اينكه در  هيچ جنبنده

�öΝs9r& t﴿فرمايد:  ) و مي56(هود/» تحت فرمان خداست s? 4’n< Î) y7 În/u‘ y#ø‹x. £‰tΒ ¨≅Ïjà9$# öθ s9uρ u!$ x© 

… çµn= yè yfs9 $ YΨÏ.$ y™﴾  مگر پروردگار خودرا نديدي كه چگونه سايه را متحرّك كرد و اگر
). پس تمام حركات و سكنات تحت أمر 45(الفرقان/ » نمود يخواست آن را ساكن م مي

  و ارادة خداست و بس!
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خواهد؟ آيا خدايي كه خود آفريده و خود هستي و جان داده  آيا يك مأمور چند آمر مي
أمر آنها را به ديگران واگذار كرده  ،يا با توانايي و قدرت ،از أمر و تدبير آن عاجز است
اند يا عين خدا؟ كه اين امور به اينان واگذار  م غير خداياست؟ اين جانشينان معصو

اند شرك  است؟! و تو هر كدام را كه بپذيري كافر و مشركي! زيرا اگر غير خداي شده
$ ﴿ است و مشرك از بدترين پليدهاست yϑ ‾Ρ Î) šχθä. Î� ô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ ﴾ همانا مشركان پليداند «

حاد است و يا حلول! و اين هر دو عقيده كفر و در اند يا اّت ) و اگر عين خداي28(التّوبه/
  به ضرورت مباني دين و به اجماع مسلمين. ،رديف شرك است

(يعني بدون حكم جانشينان » رويد حكمشان گياهي نمي بي«نويسد:  در جملة بعد مي
  رويد). اينك مسألة روييدن گياه از نظر قرآن: پيغمبر گياهي نمي

$ ﴿فرمايد:  ) مي10لقمان (آية پروردگار جهان در سورة  -1 uΖø9t“Ρ r&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# [!$ tΒ $ oΨ÷G u;/Ρ r'sù 

$ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅à2 8l÷ρy— AΟƒÍ�x. ∩⊇⊃∪ ﴾  از آسمان آبي فرو فرستاديم و در زمين از هر صنف
  »پرارزش رويانيديم

�öΝs9uρr& (#÷ρt﴿فرمايد:  و نيز مي -2 tƒ ’n< Î) ÇÚ ö‘F{$# ö/ x. $ oΨ÷G u;/Ρ r& $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ä. 8l÷ρy— AΟƒÍ� x. ∩∠∪ ﴾  آيا به
  )7(الشُّعراء/» ايم اند كه در آن از هر گونه گل و گياه پرارزش رويانيده زمين نظر نكرده

$﴿فرمايد:  و مي -3 uΖøŠ s)ø9r&uρ $ yγŠÏù z Å›≡ uρu‘ $uΖ ÷Fu;/Ρ r&uρ $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ä. &ó x« 5βρã— öθ̈Β ∩⊇∪ ﴾   و كوهها را
 )19(الحجر/ » ايم اي رويانيده ايم و در آن از هر چيز سنجيده در زمين افكنده

Αt“Ρ... ﴿فرمايد:  و مي -4 r&uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ $ uΖ ÷Fu;/Ρ r'sù ÏµÎ/ t, Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyfôγt/ $ ¨Β 

šχ%Ÿ2 óΟä3s9 βr& (#θ çG Î6.⊥è? !$ yδt�yfx© 3 ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδ ×Πöθ s% tβθ ä9Ï‰÷ètƒ ∩∉⊃∪ ﴾  و برايتان از
رسد (نه توان  آسمان آبي فرو فرستاد كه با آن بوستانهاي شاداب رويانيد كه شما را نمي

معبودي ديگر هست؟! بلكه آنان  ،آيا با خداوند ،آن است) كه درختش را برويانيد
 )60ل/(النَّم»  كنند) شوند (از حقّ عدول مي گروهي هستند كه براي خدا همتا قائل مي
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دهد كه  در اين آية شريفه تو گويي از عقيدة كفر و شرك اينگونه مسلمانان خبر مي
روزي هم كساني ادعا خواهند كرد كه مخلوقات خدا در أمرِ خدا مشاركت دارند و 

≈µ× ﴿فرمايد:  دهد لذا با استفهام انكاري مي رويانيدن گياهان را به آنان نسبت مي s9Ïr& yì̈Β 

ö≅t/ öΝèδ ×Πöθ﴿افزايد:  و در دنبال آن مي»ا خدا معبود ديگري هست؟آيا ب ﴾#$!» s% tβθ ä9Ï‰÷è tƒ ∩∉⊃∪﴾  
و پس از آنكه حقّ بر آنان  ،شوند اند كه براي حقِّ متعال همتا قائل مي بنان همان گروه

  گرايند! هاي خود مي القاء و بيان شد از پذيرفتن آن سرميتابند و به بافته
uθ﴿ فرمايد: و مي -5 èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρ r& š∅ÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# [!$ tΒ ( / ä3©9 çµ ÷ΖÏiΒ Ò>#t� x© çµ ÷ΖÏΒuρ Ö� yfx© ÏµŠ Ïù 

šχθßϑŠ Å¡è@ ∩⊇⊃∪   àMÎ6 /Ζãƒ / ä3s9 Ïµ Î/ tíö‘ ¨“9$# šχθ çG ÷ƒ̈“9$#uρ Ÿ≅‹ Ï‚̈Ζ9$#uρ |=≈uΖ ôãF{$#uρ ÏΒuρ Èe≅à2 ÏN≡t� yϑ ¨V9$# ﴾ 
ميدني داريد و از آن درخت و خداست كه از آسمان آبي فرو فرستاد كه از آن آبِ آشا

چرانيد. با آن باران براي شما كشت و  گياهي است كه در آن چارپايان خويش را مي
 )11و  10(النَّحل/ » روياند ها مي زيتون و خرما و انگورها و از هر گونه ميوه

است بياوريم كار به تفصيل  ما اگر بخواهيم تمام آياتي كه در اين باره در قرآن آمده
  كشد و با اختصار ناسازگار است همينقدر خوانندگان خودرا به آيات ذيل: تطويل مي و

  25/ إبراهيم    99/ األنعام    61/ البقره
  31-25/ عبس    30/ األنبياء    53/ طه
  11- 7/ق

دهيم كه در تمام اين آيات آفرينندة عالم رويانيدن گياهان و نباتات را به  حواله مي
با  ،فرموده» النّمل« 60ف آن ادعا كند همچنانكه در آية خود نسبت داده و آن كه خال

  معبود ديگري گرفته و مشرك است! ،خداي عالم
ها را به مخلوقات  دانيم اين مدعيان مسلماني با چه جرأتي اينگونه نسبت ما نمي

أما » رويد بي حكمشان گياهي نمي« كند كه دهند؟! و چون نويسنده اظهار مي إلهي مي
دهد ال بد نظر نويسنده آن است كه  ن رويانيدن گياهان را به خدا نسبت ميآيات قرآ
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كنند يعني  شود كه امامان حكم مي رويانيدن غير حكم كردن است! پس نتيجه آن مي
�  روياند مأمور! و همچنين در ساير أمور!! خدا كه مي –َنعوذُ ِباهللا  –آمرند و ����1 d	  :̂ �! 

 S! �9�����	 S[�J� "	#�M "	�̂ S=.  
حكم  (يعني بي» بارد اي نمي و قطره«نويسد:  آيت اهللا العظمى مي ،در جملة بعد از آن

  بارد). اي نمي جانشينان پيامبر قطره
ما به عنوان نمونه فقط يك آيه از آيات شريفة قرآن را در جواب اين هذيان او 

uΖ$﴿ آوريم: مي ù= y™ö‘ r&uρ yx≈tƒ Ìh�9$# yxÏ%≡ uθs9 $ uΖø9t“Ρ r'sù zÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# [!$ tΒ çνθ ßϑ ä3≈ oΨøŠ s)ó™ r'sù !$ tΒuρ óΟçFΡ r& … çµ s9 tÏΡ Ì“≈ sƒ ¿2 

و ما بادها را باردار كنندة (گياهان) فرستاديم و از آسمان آبي فرو فرستاديم و با  ﴾ ∪⊅⊅∩
) و 22(الحجر/» آن شما را سيراب ساختيم كه شما خزانه دار و نگهدارندة آن نيستيد

  كنيم: اين شما را به شرح ذيل به آيات شريفة سور قرآن حواله مي عالوه بر
  57/األعراف    99/ األنعام    22/ البقره
  32/ إبراهيم    17/ الرعد    24/ يونس
    53/ طه    45/ الكهف    10/ النحل
  48/ الفرقان  19و 18/ المؤمنون  43و 5/ الحج
  24/ الروم    63/ العنكبوت  63و 60/  النمل
  27/ فاطر    27/ جدةالس    10/ لقمان
  28/ الشورى    39/ فصلت    21/ الزمر

  70- 68/ الواقعة      9/ ق    11/ الزخرف
  25/ عبس    15 و 14/ النبأ    30/ الملك

كه در تمام اين آيات نزول باران را خداي جهان به خود نسبت داده و غير خدا هر 
  ركان است!كه چنين ادعايي كند هركس باشد از طبقة مسلمانان خارج و در رديف مش
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آوريم:  . و در اين باره تيمناً آيات قرآن را مي»وزد و نسيمي نمي«نويسد:  در جملة بعد مي
﴿¨βÎ) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$#uρ É#≈ n= ÏG÷z $#uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$yγ̈Ψ9$#uρ Å7ù= à�ø9$#uρ ÉL ©9$# “ Ì�øgrB ’ Îû Ì�óst7 ø9$# $ yϑ Î/ ßìx�Ζ tƒ 

}̈ $̈Ζ9$# !$ tΒuρ tΑt“Ρ r& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠ ômr'sù ÏµÎ/ uÚ ö‘F{$# y‰÷è t/ $ pκ ÌE öθtΒ £]t/ uρ $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π −/ !#yŠ 

É#ƒ Î�óÇs? uρ Ëx≈ tƒÌh�9$# É>$ys¡¡9$#uρ Ì� ¤‚|¡ßϑ ø9$# t ÷ t/ Ï!$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪ ﴾   همانا
و گردش شب و روز و كشتي كه در دريا براي نفع مردمان  در آفرينش آسمانها و زمين

شود و آنچه خدا از آسمان از جنس آب فرومي فرستد و زمين را پس زمردنش  روان مي
پراَكَند و گردش و جنبنش نسيمها و بادها  اي مي كند و در آن از هرگونه جنبنده زنده مي

كساني كه عقل خودرا بكار  است براي و ابري كه در ميان آسمان و زمين مسخّر شده
uθ﴿ فرمايد: ). و مي164(البقره/» هايي (خدايي) است برند نشانه مي èδuρ ”Ï%©! $# ã≅Å™ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# 

#M� ô³ç0 š÷ t/ ô“y‰tƒ Ïµ ÏG uΗ ÷qu‘ ﴾ پيشاپيش  ،و او كسي است كه بادها را (به سان) مژده رسان
) با اندك 63و در سورة النَّمل (آية ) 48والفرقان/ 57فرستد (األعراف/ باران رحمتش مي

سوره الروم  46سورة الحجر و  22است. و در آيات  اختالفي همين معنى را مكرّر فرموده
سوره الفاطر و ه سوره الجاثية وزيدن نسيمها را به خدا نسبت داده و آن را دليل بر  9و 

ف دارد و به أمر و به است. يعني آن كسي كه چنين اموري را در تصرّ گرفته» اهللا«خدايي
  خداست. ،شود حكم او اين أمور اجراء مي

اند!! شايد  پس به ناچار خداي ،حال اگر جانشينان معصوم پيغمبر مدبر اين اموراند
در اينجا اين عذر و بهانه آورده شود كه آري اين امور مربوط به خداست لكن جانشينان 

اند! ما سخافت اين عقيده و  گماشته شدهمعصوم از جانب خدا و به إذن او به اين امور 
  رد اين قول مزورانه را إِنْ شاء اهللا در صفحات بعد آشكار خواهيم كرد.

أمراء هستي و حكومت چهارده معصوم بر « جناب آيت اهللا العظمى و نويسندة كتاب
(يعني بدون حكم » افروزد و اختري نمي«نويسد:  بعد از آن مي»جميع موجودات

  شود)!! اي در آسمان فروزان نمي پيامبر ستاره جانشينان
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نمايد و خودرا به دين اسالم كه دين توحيد  براي ما درميان مّلتي كه ادعاي مسلماني مي
دهد خيلي سخت است كه اينگونه مباحث را كه حتّى پيغمبر اسالم  است نسبت مي

همان بت پرستان هم به به ميان آوريم زيرا  ،دانست اثبات آن را بر بت پرستان الزم نمي
دانستند كه تدبير أمور آفرينش و سكون هر ساكن و جنبش و تكاپوي  سائقة فطرت مي

رويد و  گياهي نمي ،دانستند كه بدون حكم خدا و مي ،هر متحرّك به دست خداست
=ö≅è% .tΒ ÍνÏ‰u‹Î/ ßNθä3w﴿فرمايد:  افروزد. چنانكه مي بارد و اختري نمي اي نمي قطره tΒ Èe≅à2 

&ó x« uθèδuρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµ ø‹ n=tã χÎ) óΟ çFΖä. tβθçΗ s> ÷è s? ∩∇∇∪  šχθ ä9θà)u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% 4’‾Τ r'sù šχρã� ysó¡è@ 

∩∇∪ ﴾  (اي پيامبر به مشركين) بگو: به دست كيست فرمانروايي هر چيزي و كيست كه
به زودي خواهند گفت دانيد؟  نتوان يافت اگر شما مي ،دهد و از او پناه گرفتن پناه مي

ايد؟! و به كدام سو چون جادو  فقط خداست! به ايشان بگو پس چرا مسحور شده
  ).89و  88(المؤمنون/» شدگان سر گردانيد؟

فرمانروايي در هر چيز را مخصوص خدا  ،جاي بسي افسوس است كه بت پرستان
ليمات اسالم دانند و در ميان مسلمانان بعد از هزار و چهار صد سال گسترشِ تع مي

نويسد جانشينان معصوم يا چهارده معصوم حاكم بر  اكنون آيت اهللا العظماي آنها مي
  اند؟!! جميع موجودات

و «اند:  گرديم كه گفته اينك بار ديگر به جملة شرك آور آيت اهللا العظمى باز مي
ضه (بدون حكم جانشينان معصوم) و آن را به آيات شريفة قرآن عر» افروزد اختري نمي

است و يا پيغمبر او در  كنيم تا ببينيم آيا فرستندة قرآن چنين حكمي را امضاء كرده مي
كوتاهي  –َنعوذُ بِاهللا  –رساندن آيات إلهي و تبليغ رسالت بر رد كفر و شرك 

  است!! نموده
uθ﴿فرمايد:  خداوند مي èδuρ “Ï% ©! $# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 tΠθ àf‘Ζ9$# (#ρß‰tG öκ tJ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû ÏM≈yϑ è= àß Îh� y9ø9$# Ì� óst7ø9$#uρ ﴾ 

اوست خدايي كه ستارگان را براي شما پديد آورد تا بدان در ظلمات خشكي و دريا راه 
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  )97(األنعام/» يابيد
/−āχÎ) ãΝä3﴿فرمايد:  و مي u‘ ª!$# ﴾ »پروردگار شما اهللا است «  

ôϑ§{ ﴿فرمايد:  سپس مي ¤±9$#uρ t� yϑs)ø9$#uρ tΠθàf‘Ζ9$#uρ ¤N≡ t�¤‚|¡ãΒ ÿÍνÍ÷ö∆ r'Î/ ﴾  و خورشيد و ماه و
uθ﴿فرمايد:  ) و مي54(األعراف/» ستارگان در تسخير فرمان اويند èδ “ Ï%©! $# Ÿ≅yè y_ š[ôϑ ¤±9$# 

[!$ u‹ ÅÊ t� yϑs)ø9$#uρ #Y‘θ çΡ  ﴾اوست كسي كه خورشيد را پرتوافكن و ماه را روشن قرار داد «
uθ﴿فرمايد:  ) و مي5(يونس/ èδuρ “Ï% ©!$# t,n= y{ Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$#uρ }§ôϑ ¤±9$#uρ t� yϑs)ø9$#uρ ﴾  اوست خدايي

)، و مخصوصاً دربارة مشركين 33(األنبياء/» كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد
﴿فرمايد:  مي È⌡s9uρ ΝßγtF ø9r'y™ ô̈Β t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t�¤‚y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# t� yϑs)ø9$#uρ £ä9θ à)u‹ s9 ª!$# ( 

4’‾Τ r'sù tβθ ä3sù÷σ ãƒ ∩∉⊇∪ ﴾  اگر از مشركين بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد
و ماه را مسخّر كرده است؟ هر آينه بدون درنگ خواهند گفت: خدا! پس چگونه از حقّ 

  ).61(العنكبوت/» شوند؟ رويگردان مي
اند به  ترانهرگاه بت پرستان آفرينش و فروزش خورشيد و ماه را كه نمونة روشن اخ

خدا نسبت دهند چگونه رواست كه مدعي مسلماني آن را به بندگان خدا و مخلوقات او 
?ö≅è% ª!!#u šχÏŒr& öΝä3s9 ( ôΘr& ’n ﴿ گوييد؟ نسبت دهد؟! پس چرا اينقدر چرند بافته هذيان مي tã 

«!$# šχρç�tIø�s? ∩∈∪ ﴾ خدا دروغ  است يا بر (اي پيامبر) بگو آيا خدا به شما اجازه داده
  )59(يونس/» بنديد؟؟ مي

هر چيز كه از «نويسد:  مي ،ها بعد از آن جمله 6باز هم آيت اهللا العظمى! در صفحة 
  !!!»عدم به وجود آيد يا از هستي به فنا گرايد به مراقبت و نظارت امامان است

  اينك ببينيم كه صفت مراقبت و نظارت بر اشياء از نظر قرآن منحصر به كيست؟
فرمايد كه آن جناب به درگاه خدا عرض  عالم از قول عيسى بن مريم مي خداي

MΡ| ﴿كند:  مي r& |=‹Ï%§�9$# öΝÍκ ö�n= tã 4 |MΡ r&uρ 4’n? tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹Íκ y− ∩⊇⊇∠∪ ﴾  تو مراقب و نگاهبان
  )117(المائده/ » بربندگاني و تويي كه هر چيز حاضر و گواهي
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›βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3ø¨ ﴿فرمايد:  و مي n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ ﴾  همانا خدا بر شما مراقب و نگاهبان
  )1(النّساء/» است

.tβ%x ﴿فرمايد:  و مي uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ä. &ó x« $ Y7ŠÏ% خداوند بر هر چيزي مراقب   ﴾ ∪⊅∋∩ ‘§
  )52(األحزاب/» است

پس أمر نظارت و نگاهباني بندگان و جميع مخلوقات عالم امكان خاصِّ پروردگار 
  ان بوده و اينگونه چرندها كفر و هذيان است.جه

كند و در جملة بعد  خودرا رسوا مي ،باز هم آيت اهللا العظمى! در شرك و كفر
!! و در اثبات اين »اي از قلمرو هستي غائب از نظر و توجه آنان نيست و نقطه«نويسد:  مي

جميع مشارق و  – علَيه السالم –امام «نويسد:  كتابش مي 198مزخرفات در صفحة 
  !!»بيند و همة أماكنِ وجود در نظرش حاضر و مجسم است مغارب را مي

ذاريم و قضاوت كتاب خدا را گ اه قرآن كريم ميگيشپاينك اين مدعي را در 
  خواهيم كه بنابه آيات ذيل: مي

  10و 9الرعد/     105و 94التوبه/    73األنعام/
  22الحشر/     46الزمر/     6السجده/ 

  18التغابن/     8/ الجمعه
» Q� ��� �z�̂�	 �� Q]R� �<�	 Q Q¢� �س از آنكه Ô» المؤمنون« 92فقط خداست و مخصوصاً در آية » !

س برتراست از آنچه Ô» فرمايد: كند بال فاصله مي خدا را عالم الغيب و الشّهاده وصف مي
� «يعني كساني كه غير خدا را» سازند شريك وي مي�� �z�̂�	 �� Q]R� �<�	 Q Q¢� �! Q� «اند!  بدانند مشرك

  گويند. و خدا برتراست آز آنچه مشركان مي
است آيات ذيل  و أما اينكه تنها خدا بر أعمال و أفعال مخلوقات خود شاهد و گواه

  شويم: را از قرآن كريم يادآور مي
﴿ ª!$#uρ î‰‹Íκ y− 4’n? tã $ tΒ tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪  ﴾آل » كنيد گواه است و خداوند بر آنچه مي)

  )98ران/عم
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’MΡr&uρ 4| ﴿كند:  حضرت عيسى به خدا عرض مي n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹ Íκ y− ∩⊇⊇∠∪ ﴾  و تو بر هر
  )117المائدة/(» چيزي گواهي

﴿ ª!$# î‰‹Íκ y− 4’n? tã $tΒ šχθ è= yèø�tƒ ∩⊆∉∪ ﴾ 46(يونس/» كنند گواه است خدا بر آنچه مي(  
﴿ ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ä. &óx« î‰‹ Íκy− ∩⊇∠∪   ﴾ انا خداوند بر هر چيز گواه استهم «/ج17(الح(  

  و نيز آيات ذيل:
  47سبأ/     55األحزاب/     33النساء/ 

  9البروج/     6المجادله/ 
öΝs9uρr& É#õ3tƒ y7﴿فرمايد:  و نيز با استفهام انكاري و توبيخي مي În/t� Î/ … çµ ‾Ρr& 4’ n? tã Èe≅ä. &ó x« 

î‰‹ Íκ y− ∩∈⊂∪ ﴾ ه پروردگار بر هر چيز گواه است؟!آيا اين بسنده و كافي نيست ك «
/ّلَت4﴿). قرآن خود تصريح نموده كه خدا براي گواهي كافي است و فرموده: 53(فُص’ s∀x. uρ 

«!$$ Î/ #Y‰‹ Íκ y− ∩∠∪ ﴾ 96، االسراء/29، يونس/79(الّنساء/» گواه بودن خدا كافي است ،
زند كه تنها  پيشه مي رك) و با اين آيات تودهني محكمي به دهان هرزه درايان ش28الفتح/

خدا براي گواهي كافي است و به ديگري نياز نيست. و در بصيرت خدا به اعمال 
معذرت  ،آوردنش را در اين مختصر ،بندگان در قرآن آيا فراوان است كه از كثرت آن

  طلبيم. مي
در أثر نارسايي « كند كه نويسندة كتاب اظهار تأسف مي ،بعد از اين كلمات كفر آميز

تبليغات اسالم (يعني اين كفريات) جماعت انبوهي از پيروان مذهب حّقة تشيع از 
اند (ال بد به عقيدة اين مؤلّف  معرفت حقيقي نسبت به امام و ولي عصرِ خود محروم

علّت بدبختي و عقب ماندگيشان هم همين عدم معرفت اين چنيني است!!) كوتاهي 
شود كه در تمام مجالس و محافل و  يش از اين ميدامنة تبليغ از يك طرف (آيا تبليغ ب

در معركة هر درويش و قلندر و باألخره به وسيلة روضه خوانان و مداحان و گدايان از 
شود؟) و تزريقات مسموم گمراهانِ  هر بام و در اينگونه تبليغات در اكثر أيام انجام مي
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گناه  ه كه روح فرزندان بيسبب گرديد ،جاهل و يا شهرت طلبانِ معاند از جانب ديگر
شيعه را از توجه به ساحت مقدس امام منصرف سازند (معلوم نيست كدام ساحت؟ و 

واليت را كه  ،شدند؟!) و در نتيجة اين جنايت كردند و چه مي اگر توجه داشتند چه مي
شود اين آقا  شرط أعظم قبول و پذيرش عبادات است از آنان سلب نمايند (معلوم مي

است كه  رصة محشر شده يا به ساحت قدس ربوبي راه يافته و چون در آنجا ديدهوارد ع
است تا واليت  است لذا به اين تأليف پرداخته بدون چنين واليتي پذيرفته نشده ،اعمال

  گناه شيعه را تكميل نمايد!!) فرزندان بي
ايش اين اين پيشĤمد ناگوار (و واقعاً ناگوار؟!) كه ذكر آثار وخيم آن بيش از گنج

فرمودند تا مورد  صفحات است (اي كاش يك أثر از آن آثار وخيم را الأقلّ بيان مي
گرفت) مرا لزوماً بر آن داشت كه دست به قلم برده  قضاوت خوانندگانش قرار مي

  .1»مجموعة حاضر را به ياري حقّ تنظيم كنم
ته و زمينه به بعد به نقل سخنان أهل لغت در معنى واليت پرداخ 8سپس از صفحة 

است تا واليت را به معنى تدبير أمور كائنات و روزي دادن و إحياء و إماتة  چيني كرده
  أهل أرضين و سماوات قالب كند!

هيچ  ،در معاني متعدده كه دارد» مولى« آنگاه موضوع واليت را پيش كشيده كه كلمة
/SM R « در داستان غدير با جملة ÷كدام دربارة أمير المؤمنين  �2 RZ �2 S* R� �8 Sn@ �z �y �! 	 � Q� �2  R�n@ُ «

اند واليت به معناي  و برخي هم گفته ،سازگار نيست مگر همان تصرّف در امور تكويني
قرب هم باشد باز به مقصود نزديك » مولى« اگر مقصود از كلمة ،قرب و نزديكي است

رّف و است زيرا اين يك طرز تقرّب عجيب و مخصوص است كه خداوند از نظر تص
تدبير و همچنين أولياء خدا از نظر تملّك أمر به همة مخلوقات به أشد مراتب نزديك 

رساند)  بوده (ال بد شديدتر از آنچه خدا نزديك است زيرا سياق عبارت اين معنى را مي
أما عصاه و ُكّفار و متمرّدين با آنكه اولياء خدا از رگ گردن به آنها نزديكتراند هيچ گونه 

                                           
 است. »أمراء هستي« در جمالت باال آنچه در بين الهاللين است از اينجانب و بقيه از متنِ كتاب  -1
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� باشد و  بي به آنها ندارند و مسافتهاي بعيد و فواصل بسيار دوري بين آنها ميتقرّ� �OQ� �m
 S��Q���	 S[��̂�	 �� Sj!!  

øt﴿ بيني كه چگونه آية شريفة خوانندة شريف و عاقل! مي wΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7 ym 

Ï‰ƒ Í‘uθ ø9$# ∩⊇∉∪  ﴾ا كه قرب ذات أقدس إلهي را ) ر16(ق/» و ما به او از رگ گردن نزديكتريم
$ ô‰s)s9uρ﴿است:  كند و ما قبل آن اين جملة شريفه نسبت به بندگان بيان مي uΖø)n= yz z≈ |¡ΣM}$# 

ÞΟn= ÷è tΡ uρ $ tΒ â¨ Èθ ó™uθ è? Ïµ Î/ … çµÝ¡ø�tΡ﴾ ايم و آنچه را كه نفسش به او  و همانا ما انسان را آفريده
توان  حديت اين قرب را به هيچ كس نميكه جز به ذات پاك أ» دانيم كند مي وسوسه مي
اين آيت اهللا العظمى! آن را براي اولياي خدا و حتّى أشد مراتب آن را ادعا  ،نسبت داد

  كند!!! مي
من كه تاكنون ادعاي هيچ مشرك و بت پرستي را در اين مورد تا اين حد ندانسته و 

  فر و شرك چيست؟!راستي اگر اين ادعا شرك و كفر نيست پس ك ،ام نشناخته
كه از » مولى« را گرفته و آن را با كلمة»ولي« سپس اين آيت اهللا العظمى! دنبال كلمة

حديث غدير است يكي دانسته و در اينكه اين كلمه داراي معاني مشترك لفظي يا 
است كه واليت در آية  معنوي است يا نه به تطويل پرداخته و باألخره چنين نتيجه گرفته

$﴿ شريفة uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–Š Ï9uρ ª!$# ...﴾ /إِنَّما« ) به معناي أولي به تصرّف است و با كلمة55(المائده «
 ت اختصاص به خدا و رسول و عليالم  –اين خاصيالس هَليو اگر ،دارد –ع »يا» ولي 

زيرا آية شريفه در ميان آياتي است كه در آن نهي  –به معناي دوستي هم باشد »مولى«
بازهم به معناي أولى به تصرّف است  –است  ا كّفار يهود و نصارى و غيرهمدوستي ب

زيرا صرف دوستي با كفّار ضررى و صرف دوستي با خدا هم نفعي به حال هيچ كس 
  نخواهد داشت.

شود كه  وقتي دوستي نسبت به كّفار و مشركين واقعاً دوستي و محبت شمرده مي
و محبوب خود بداند و در حقيقت به همان عقائد و  انسان عقائد و اعمال آنان را مرضي
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معتقد باشد و همچنين هنگامي خدا و  ،صحت همان روشي كه مورد عمل آنهاست
پيغمبر را دوست داشته كه قول و فعل آنها را ممضى و محترم بشناسد و اطاعت دستور 

  .1آنان را بر خويش فرض و حتم شمارد
 هر قيمتي كه هست و لو با پريشان گويي از كلمة كند به آيت اهللا العظمى! سعي مي

»لى« و»وليوه را در كون و مكان بيرون بياورد هرچند اين كلمه » متصرّف و تدبير أئم
  دربارة يهود و نصارى هم اطالق شود!

حاكي است كه آية  ،در حالي كه هم سياق آيات و هم متون تاريخ سير و روايات
$﴿ شريفه uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–Š Ï9uρ ª!$# ...﴾ /ت و 55(المائدهدر بين آياتي است كه در آن نهي از مود (

است » المائده« از سورة 51است كه ابتداي آن آية شريفة  دوستي با يهود و نصارى شده
$ *﴿فرمايد:  كه مي pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? yŠθ åκu�ø9$# #“ t�≈|Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹ Ï9÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ ÷èt/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷èt/ 

4 tΒuρ Νçλ°; uθ tGtƒ öΝä3Ζ ÏiΒ … çµ‾Ρ Î* sù öΝåκ ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγtƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ ﴾  اي كساني كه ايمان
برخي از آنان دوست (وطرفدار)  ،ايد يهود و نصارى را دوستان (خود) مگيريد آورده

دوستي (وهمدلي) كند در شمار ايشان است  برخي ديگرند و هر كه از شما با ايشان
  »نمايد (وبدانيد) همانا خدا گروه ستمكاران را هدايت نمي

فرمايد:  مي 55سپس آيات شريفه در همين سياق و هدف ادامه دارد تا آنكه در آية 
﴿$ uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ tÏ%©! $#uρ (#θ ãΖ tΒ#u tÏ% ©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθ è? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# öΝèδuρ tβθãè Ï.≡ u‘ 

 ،اند اش و كساني هستند كه (واقعاً) ايمان آورده همانا دوست شما خدا و فرستاده ﴾∪∋∋∩
  .»2پردازند دارند و خاشعانه و خاضعانه زكات مي همانان كه نماز برپا مي

                                           
 (برقعي). 151الى  145و حاشية صفحة  95الى  78صفحة  »اتّحادشاهراه « ر. ك  -1

) و فرموده 118قرآن كريم به مؤمنين فرموده غير مؤمنين را دوست و همراز خود مگيريد (آل عمران/ -2
گيرند، به دوستي مگيريد  اند و منافقين را كه دين را به بازي و سخره مي كساني را كه به شما نپيوسته

) 23و الّتوبه/ 144حتّى اگر پدران و برادران شما باشند (الّنساء/ –) و كّفار را 57و المائده/ 89(الّنساء/
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به أمر رسول در قضية محاصرة يهود بني قريظه و بني قينقاع كه از طرف مسلمين 
منافق كه با آنان » عبد اهللا بن أُبي« محصور و در مظانّ قتل و نهب بودند و صخدا 

آمده و با اصرار  صبه نزد رسول خدا  ،دوستي داشته و هم پيمان بود به خواهش آنان
نمود كه از محاصره و سختگيري بر يهود صرف نظر كند  از آن حضرت درخواست مي

پيمان بود از دوستي آنان صرف نظر نمود و با  كه او نيز با يهود هم» !���� $/ |�2*« أما
 رسول خدا و مؤمنين در قتل و جالء يهود همداستان شد و اين آيات نازل گرديد.

سياق آيات همان  ،پس هر معنايي كه در دوستي و واليت با يهود و نصارى هست
اْلب معل اثبات ميمعنا را دربارة خدا و رسول و مؤمنين به نز اين معنى  ،كند دو ج

تعدي و تجاوز و انصراف از حقيقت و انحراف از مقصود و تحميل  ،خواستن از آيات
  رأي بر آيات إلهي است.

معناي تصرّف أولياء  ،خواهد به زور و لجاج از اين آيه أما آيت اهللا العظمى! چون مي
لذا به اين در و آن  ،در آورد! ،است آنچنان كه خدا متصرّف ،خدا را در تمام عالم امكان

در زده سپس در فصل دوم كتاب در امكان چنين واليتي و ممتنع نبودن آن از نظر عقل 
به تطويل پرداخته و به تقسيم محال و ممكن رفته و از نظر فالسفه چنين نتيجه 

ينش است كه تصرّف و تدبير يك فرد از بشر در يك آن نسبت به تمام عوالم آفر گرفته
شود هم ذاتاً  از حيات و رزق و تعليم و همچنين مرگ آنها كه به واليت خالصه مي

  ممكن است و هم وقوعاً.

                                                                                                           
) و فرموده منافقين كه پرداخت زكات را تاوان 57و  51و يهود و نصارى را دوست مگيريد (المائده/ –

ي ميلي يا از روي ريا ) و با كاهلي و ب98و  54پردازند (الّتوبه/ دانند و با اكراه زكات مي و زيان مي
) را دوست مگيريد، بلكه كساني را كه بر خالف 54و الّتوبه/  142شوند (الّنساء/  براي نماز حاضر مي

دارند يعني مؤمن واقعي باشند، به  دهند و نماز بر پا مي غير مؤمنين خاضعانه و با رغبت زكات مي
ر مداومت و استمرار دارد استعمال فرموده و دوستي بگيريد و براي أعمال آنها لفظ مضارع كه داللت ب

 سورة معارج نيز مؤيد قول ماست. 25تا  22آيات 
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كند مورد بحث قرار داده كه چون در عالم  آنگاه كمالي را كه آمال بشر را تأمين مي
پس كمال نهائي بشر نيز تشبه و تمثّل به او در  ،كامل مطلق جز ذات خدا نيست ،هستي

فات و امثال و آناراست كه علم و اراده و قدرتش مانند آن كامل مطلق گردد و در ص
كشور خدا به أمر و نصب خدا فرمانروايي كند (آروزي عرفاني!) و اين كمال در اهل 
بيت عصمت كسبي نبوده بلكه ذاتي است (به فتواي عقل و نقل هر كمالي حتّى در أهل 

ت و روايات و حتّى خود اين آيت اهللا العظمى در بيت نيز كسبي است چنانكه تمام آيا
كند!) و در ديگر مخلوقات با مخالفت نفس و  جاي ديگر اين معنى را تصديق مي

ممكن است كم و زياد قسمتي از اين مقام حاصل شود (تاكنون در هيچ  ،اطاعت حقّ
عام و  چنين واليتي حاصل نشده و نخواهد شد) اما واليت ،كس جز مدعيان دروغي

همگاني و همه جايي آن هم ذاتي و إفاضي مخصوص به آن چهارده نور پاك خواهد 
  بود.

اي از شيخ الرّئيس ابو علي سينا آورده كه او  بعد از آن براي اثبات عقيدة خود نظريه
است / هركس حكمت عملي را به حكمت نظري ضميمه كند به سعادت رسيده و  گفته

نبوت را هم انضمام دهد نزديك است خدايي شود به  هركس با آنها خصائص مقام
و دور نيست كه پرستش او پس از خدا جايز باشد و آنكه امور بندگان  ،صورت انسان

به او تفويض شود و سلطان عالم وجود و جانشين خدا در زمين گردد (اگر اين عبارت 
خدا بسي نادان بوده شود كه ابو علي سينا هم در شناخت  از ابو علي باشد پس معلوم مي

  است). اي نداشته و اينكه عبادت غير خدا را نيز جايز دانسته در مسلماني هم مايه
مي گوئيم تمام مقامات و كماالتي كه در شخص ولي از جنبة «نويسد:  آنگاه مي

واليت او وجود دارد مرجع آنها به تكامل دو قوة علم و عمل است يعني از نظر علمي 
جوانب و جهات عالم آفرينش دانا و از هر نقطه آگاه و بر همه چيز مّطلع بايد به جميع 

باشد و هيچ حقيقتي از علم او مخفي و مستور نبوده بلكه جميع صحنة وجود در 
  !!»جلوش حاضر و مجسم باشد

در اين صورت علم «نويسد:  بعد از آن شعري از حاج مال هادي سبزواري آورده مي
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ايد لباس وجود بپوشد و فالن موجود صالح نيست در تحت دارد كه فالن ماهيت ب
قرار گيرد. ،نه بيش و نه كم ،تربيت و تكميل تا فالن حد «  

سپس در اين مطلب قلمفرسايي كرده آنگاه حديثي از ابو ذر آورده كه اگر صحيح 
  باز هم نتيجة غلط از آن گرفته است! ،نباشد �بوده و ساختة غُال

در بياباني عبورشان به قطعه زميني  ÷گويد: ابو ذر و علي  زيرا در آن حديث مي
كرد. ابو ذر گفت:  افتاد. در آن زمين مورچگان به قدري زياد بودند كه چشم را سياه مي

»��� S¥ �̂ �b «داند! بسي بزرگ است خدايي كه شمارة اين مورچگان را مي  « عليه  –علي
̂� $����«فرمود: بگو:  –السالم  �b «رگ است آن خدايي كه آنها را خلق كرده بسي بز

دانم و از نر  من شمارة آنها را مي ،پس قسم به آن كس كه تو را صورت بخشيده» است
  شان با خبرم!! و ماده

باز به هيچ وجه تصرّف اولياي خدا را در موجودات  ،اگر اين حديث صحيح باشد
عه زمين براي هركس كه از زيرا دانستن شمارة مورچگان يك النه يا يك قط ،رساند نمي

زندگاني و تشكيالت منظّم مورچگان و موريانه و زنبور عسل اطّالع داشته باشد كاري 
اي  آسان است. به جهت اينكه ساختن النة مورچگان و موريانه و زنبور عسل روي قاعده

 و توليد نر و مادة آنها هم ،اي دقيق بر حسب شمارة سكنة آن النه است منظّم و هندسه
روي حساب معيني است. و كسي كه از علوم طبيعي و حيات جانوران اطّالعي داشته 
باشد در نزد او تعيين شماره و نر و مادة سكنة آن النه كاري خارق العاده نيست. (براي 

» موريس مترلينگ« تحقيق مطلب به كتاب مورچگان و زنبور عسل و موريانه تأليف
  بلژيكي مراجعه شود.)

جرأت اين چنين نسبتي (نسبت خدايي) به  ،حديثي بر فرض صحت پس با چنين
��Õ« دادن جز –عليه السالم  –علي  �p x� S5Q$ £l� ���نيست هر چند تمام داليل اين آيت » 1

��اهللا العظمى! از اين قبيل است چنانكه شرح ضعف آنها خواهد آمد. �1 Sd	 ���, R9Q`.  
در عالم وجود را از نظر عقل براي اولياي خدا بعد از آنكه به خيال خود تصرّف 
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  ثابت نموده آنگاه در حلّ اشكال جسماني بودن اولياي خدا بيداد كرده است!!
اي از اماكن وجود  اگر كسي چنين توهم كند كه رسيدگي به هر نقطه«نويسد:  وي مي

در  موقوف بر رفتن به آن نقطه و بودن در آنجاست در اين صورت شخص ولي بايد
يك آن به هزاران مكان برود و هنگام توّلد يا مردن آنها كه در يك لحظه با فواصل بسيار 

حاضر باشد و اين عمل اگر با بدن عنصري جسمي  ،ميرند زايند و مي دور از يكديگر مي
و اگر يك بدن بخواهد هزار بدن شود خلف و اجتماع  ،باشد يك بدن بيش نيست

آيد و محال است اگر بخواهد حضور يابد تصرّف  الزم مي نقيضين و اجتماع جزء با كلّ
  .»و تأثير در امور جسماني بدون قرب مكاني و حضور بدن محال خواهد بود

جواب اين شبهه آن است كه «نويسد:  آنگاه به پندار خود به رفع اشكال پرداخته مي
ورود و  اگر رسيدگي و اجراء هر اراده و مقصودي موقوف به حضور در آن مكان و

است و بدون حضور محال عقلي است پس تدبير و تصرّف خداوند  دخول در آن نقطه
و چون اين  ،هم در اجزاي عالم بايد به آمدن و وارد شدن خدا به نزديك آن جزء باشد

است بنابراين بايد  امر مستلزم مكاني بودن خدا است و خدا از حلول در مكان منزّه
ز محال باشد و محال عقلي نسبت به خداوند و غير خدا تصرّفات خداوند در عالم ني

كند اگر يك چيز از محاالت عقلي شناخته شد براي بشر محال و براي خدا  فرقي نمي
  !!!»هم محال است.

توجه فرماييد كه اين جناب آيت اهللا العظمى قاعدة عقلي را به چه صورت مفتضح 
دهد؟! زيرا بنابه قاعدة مذكور آنچه براي  اي مورد سوء استفاده قرار مي و عوام فريبانه

خدا محال باشد و قدرتش بدان تعلّق نگيرد طبعاً و بداهه انجام آن براي ماسوى اهللا نيز 
توان عكس آن را نتيجه گرفت كه آنچه براي بشر  محال خواهد بود أما از اين قاعده نمي

ت كه در موضوع مورد محال باشد براي خداي عليم قدير هم محال است!! پر واضح اس
سخن آن نيست كه رسيدگي و اجراي هر اراده و مقصودي براي خدا كه موجود  ،نظر او

نامحدود و نامقيد است بدون حضور در مكانهاي گوناگون ممكن نيست بلكه نزاع 
موجودات محدود و مقيداند. أما جناب آيت  ،دربارة مخلوقات خداست بر خالف خدا
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ايند نگوييد اين كار براي غير خدا محال است زيرا اگر براي غير خدا فرم اهللا العظمى مي
البد محال عقلي است و اگر محال عقلي باشد پس براي خداهم محال  ،محال باشد

است!! و اگر براي خدا محال نباشد پس محال عقلي نيست و براي غير خدا نيز محال 
  نخواهد بود.

ند كه بسياري از خصوصيات و صفات إلهي آيا جناب آيت اهللا العظمى توجه ندار
نياز بودن؟! بنابراين  قابل تفويض به غير خدا نيست از جمله نامحدود و نامقيد و بي

اند دو ايراد اساسي دارد  راهي كه اين آيت اهللا العظمى براي وصول به مقصود پيموده
عقلي است و  توان گفت هر چه براي غير خدا محال بود ال بد محال يكي اينكه نمي

محال عقلي براي خدا هم محال است. دوم آنكه حتّى اگر چيزي محال عقلي نبود يعني 
براي غير خدا محال نبود به اين معنى نيست كه توان تحقّق آن قابل تفويض به غير 

اي به فهم اين مطالب ساده  خداست. أما هزار افسوس كه جناب آيت اهللا العظمى عالقه
  ندارد!

شم عالم اسالم روشن باد به اين آيت اهللا العظمايش كه اينگونه مشكالت را واقعاً چ
فرمايد هرچيز از  گويد؟! مي فرماييد اين فيلسوف بزرگ! چه مي كند؟! مالحظه مي حلّ مي

همينكه براي بشر انجام آن محال باشد البد محال عقلي است و در  ،محاالت عقلي بشر
ه راستي آيا اين آيت اهللا العظمى اين جمله را در نتيجه براي خداهم محال است!!! ب

حالت صحت نفس و كمال عقل نوشته است؟ يعني او آنقدر نفهميده كه به وجود 
يعني براي ما سوى  ،آوردن عالم از نيستي به هستي براي بشر و هر چه از بشر مقتدرتر

  اهللا محال است أما براي خدا محال نيست؟!
محال است أما براي خدا محال  ،براي بشر و هر قدرتي خلقت خود بشر از هيچ

%ô‰s ﴿ نيست uρ š� çGø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% óΟ s9uρ Û� s? $ \↔ø‹ x© ∩∪ ﴾ ام در  و پيش از اين تو را آفريده
≈Ÿωuρr& ã�à2õ‹tƒ ß﴿ )9(مريم/» حالي كه چيزي نبودي |¡Ρ M}$# $‾Ρ r& çµ≈oΨø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% óΟs9uρ à7 tƒ $ \↔ ø‹ x© 

كند كه همانا او را پيش از اين آفريديم در حالي كه چيزي  آيا انسان ياد نمي ﴾ ∪∠∌∩
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  ).67(مريم/» نبود؟
مردن و خاك شدن و در ذرات عالم مستهلك شدن و دو باره جمع شدنِ همان 

هم » أبو علي سينا« و در محال بودن آن همان –ذرات براي بشر از محاالت است 
پذيرد نه تعقّالً! آن را هم به انضمام  سماني را تعبداً ميهمداستان است زيرا او معاد ج

  أما براي خدا ممكن است زيرا خدا على كُلِّ شَيء َقدير است. – 1روح
آنگاه چه نسبتي بين خدا و بشر؟! كه هر چه براي بشر محال باشد البد براي خدا 

� 	Sd خاك را با ايزد پاك؟!  ،چه نسبت ،نيز محال است���1 "	#� �M "	 ?�S= S! �9�S= Qj� Rw	 S[�SJ �� ?: �!!  
سوادي و رسوايي! مقايسة بشر عاجز  حيائي! بي واقعاً آفرين به اين خيره رويي و بي

ناتوان با آفرينندة كون و مكان و پديدآورندة جهان و جهانيان؟! و مساوي دانستن انسان 
  با هستي بخش عالم امكان!!

د براي خداهم محال است!! راستي اين جمله را هرچيز براي بشر محال است ال ب
صرف نظر از يك آيت اهللا العظمى آيا يك نفر عاقل گفته است؟! من كه در دار المجانين 

اي سراغ ندارم كه هرچه را براي بشر محال است براي خداهم محال  همچنين ديوانه
  بشمارد!

  نويسد: است و مي رداختهآنگاه آيت اهللا العظمى به آوردن داليلي بر مدعاي خود پ
شود هم  توان گفت مرجع همة محاالت عقلي شمرده مي مثالً اجتماع نقيضين كه مي«

شود گفت كه خداوند قدرت دارد  نسبت به ما محال است هم نسبت به خداوند و نمي
توان  كه جمع نقيضين كند في المثل ظرفي كه به مساحت يك متر در يك متر است نمي

آن دو متر در دو متر است در آن گذارد به طوري كه نه ظرف بزرگ  چيزي را كه حجم
توانيم انجام دهيم نه  اين عمل را نه ما مي ،شود و نه حجم آن چيز كوچك گردد

يا مانند آنكه خداي متعال جهان را در تخم مرغي قرار دهد آن سان كه نه تخم  ،خداوند

                                           
مصطفى « مراجعه شود به كتاب برا در مفضال ما جناب سيد  –ابن سينا « مفيد است كه در مورد آراء  -1

 (برقعي) »نقد آراء ابن سينا در إلهيات« به نام »حسيني طباطبايي
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  »عقلي است.مرغ بزرگ شود و نه عالم كوچك گردد اين هم محال 
در جواب كسي كه از قدرت خدا نسبت به  ÷است كه علي  آنگاه حديثي آورده
5/ 2� �~�4��S @ �5�9«اين عمل پرسيد فرمود: �� _��	 �` S] ��RZ S� @ d	 9` « خداوند به عجز

و حال اينكه حديث اين معنى را » شود اي نمي شود آما آنچه تو گفته نسبت داده نمي
است آنچه  تواند چنين كاري را انجام دهد بلكه حضرت فرموده ه خدا نميرساند ك نمي

  شود. تو سؤال نمودي نمي
ها هم متعلّق قدرت است و  است و بسياري از نشده شده ،هاي بشر بسياري از نشده« 

مغز كوچك بشر ميزان حقايق عالم وجود و ترازوي تحقّق بود و نبود نيست و ما جواب 
  ايم. ا در صفحات آينده دادهاين تصورات خام ر

باز آيت اهللا العظمى به اظهار فضل و رديف كردن داليل بر اين ادعا پرداخته و 
پس تصرّف خدا در أرحام مادران و نّقاشي و خلق و تسوية بدن به آن «است:  نوشته

شكل زيبا و عجيب هم بايد عقالً بدون رفتن در آنجا و بدون داشتن قلم و دوات و 
آيد كه آن  مختلف محال باشد و با رفتن خدا هم مكان داشتن و تحيز الزم ميرنگهاي 

  هم محال است.
بر حسب ظاهر وجود نّقاش و قلم و دوات در رحم پيدا و مشهود نيست و صداي 

هاي باغستان بنشيند  شود كه در رحم رفت و آمد نمايد يا پاي گلبن پاي كسي شنيده نمي
مهندسي و نّقاشي و رنگ آميزي نمايد ناچار بايد بگوييم كه و برگهاي گلها و نهالها را 

گوئيم عيناً همان  گيرد. اگر چنين شد مي اين حوادث همه به توسط ارادة حق انجام مي
شود و به إذن و امضاي خدا چنان تنفيذ  اراده هم در وجود پاك اولياي خدا توليد مي

تأثير مزبور را از خود باقي  ،و آمد يابد كه در أقصى نقاط جهان بدون نياز به رفت مي
  !»گذارد. مي

فرماييد آيت اهللا العظمى چگونه فيلسوفانه مسألة به اين مشكلي را حلّ  مالحظه مي
چون خدا بدون اينكه  ،كرد؟!! كاري كه براي بشر محال است براي خداهم محال است
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جا شنيده شود مع در رحم مادري برود و قلم و دواتي همراه ببرد و صداي پايش در آن
هاي باغستان بدون آنكه بنشيند رنگ آميزي  ذلك در رحم نقّاشي و در پاي گلبن

كند؟ البّته با ارادة خود. همچنين اولياي خدا  پرسيم اين كار را چگونه مي نمايد! لذا مي مي
  دهند!! با ارادة خود منتهى با إذن و امضاي خدا اينگونه كارها را انجام مي

دهند؟ آيا  دهند چرا انجام مي يد اولياي خدا كه اين كارها را انجام ميحاال بايد د
خدا در كمك گرفتن از اولياي خدا نيازي به اين كار دارد؟ يا فقط يك عمل تشريفاتي 

اينان جزو خدايند يا خارج از خدا؟ و اصالً چه  ،است؟ و اگر نيازي به اين كار دارد
شود؟! و آيا صفت نامحدود و  لياي خدا انجام ميدليلي هست كه اين كارها به وسيلة او

  نامقيد بودنِ خدا قابل تفويض به مخلوقات هست يانه؟
شود. و چون معلوم شود كه  اينها سؤاالتي است كه متوجه اين آيت اهللا العظمى مي

اصالً ادعاي آيت اهللا العظمى كاذب و چرندگويي است جواب تمام اين چراها داده 
  توان پراند! اند كه صد كالغ را با يك كلوخ مي نيكو گفتهشود. و چه  مي

***  





  

 

  بطالن ادعاي آيت اهللا العظمى! و داليل آن

بايد در يك آن به هزاران مكان برود » �{? « اند كه شخص جناب آيت اهللا العظمى! مدعي
ند و زاي و هنگام تولد يا مردن مردم كه در يك لحظه با فواصل بسيار دور از يكديگر مي

حاضر باشد و چون اين عمل با بدن عنصري ممكن نيست پس همانگونه كه  ،ميرند مي
هم حاضر است اگر اين كارها » �{? «خدا بدون بدن عنصري در همه جا حاضر است، 

هم ممكن » �{? « محال است براي خداهم محال است و اگر كاري ممكن است براي
  است!!!

يد كه خدا در همه جا حاضر است از اين عقيده نتيجه اينكه: پس يا شما كه معتقد
دست برداريد تا من هم از اين عقيده دست بردارم!! يا همينكه شما قائل شديد كه خدا 

هم همه جا » �{? « بايد قبول كنيد كه –به هر دليلي كه باشد  –در همه جا حاضر است 
  حاضر است!!

ت و شما خدا را منزّه از چون تصرّف و تدبير خدا هم مستلزم مكاني بودن خداس
است پس تصرّف او هم در عالم محال است و  دانيد و او از حلول در مكان منزّه مكان مي

چون محال است كه خدا بدون آمد و شد بتواند در عالم تصرف كند و اين از محاالت 
عقلي است!! پس همينكه يك چيز براي بشر از محاالت عقلي بود براي خداهم محال 

ود! و سرانجام هر كاري كه براي بشر محال بود براي خداهم محال است و خواهد ب
تواند در ظرفي كه يك متر است چيزي كه حجم آن دو متر در دو متر  چون خدا نمي

توانيم و چون خدا  بگذارد كه نه آن بزرگ و نه اين كوچك شود! ما هم نمي ،است
ان كوچك شود و نه تخم مرغ تواند جهان را در يك تخم مرغ بگذارد كه نه جه نمي

  توانيم!! ما هم نمي ،بزرگ
تواند بدون دخول در ارحام و بدون داشتن دوات و قلم در رحمها  اما چون خدا مي

تواند به وسيلة اراده در همه  هم مي» �{? « تنها به وسيلة اراده صورت بندي و نّقاشي كند
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  جا حاضر شود و در تولد و وفات همه حضور يابد.
كاري كه خدا توانست به وسيلة اراده انجام دهد بشر هم به وسيلة اراده پس 

  تواند انجام دهد!! اين خالصه و نتيجة ادعاي جناب آيت اهللا العظمى بود! مي
اي باعث اين جنب وجوش آيت اهللا العظمى است و به چه  حال بايد ديد چه انگيزه

  دليل اين ادعا را به ميان آورده است؟
دانيم و خدا بدان  ما جز آنچه در صدر اين گفتار آورديم چيزي نمي ،آناز انگيزة 

ترين آن شعر سيد حميري است كه آن را از زبان امير  است. أما دليل او: روشن آگاه
  است: فرموده» حارث بن أعور« است كه آن حضرت به ساخته ÷المؤمنين 

 Q� �'�� R* S��� R/ �2 �9	 �� R �Ä Q�� �p � ��  Ï R/ Q2�S� S( �¤Q8��Z S2 R��K �/ Q2 R� S2!1 
  شود. است در اشعار سيد ديده مي اي از قضايا كه اصالً وقوعي نداشته چنانكه پاره

  است. آمده» الجنائز« و بعد حديثي چند است كه در كتاب كافي در كتاب 
است كه با تمام  گفته» سيد اسماعيل حميري« أما دربارة اين شعر همين بس كه آن را

ايم فساق  بر طبق تواريخ و كتب رجال مردي فاسق است و چنانكه گفته ،بق مشوشسوا
دارند تا در ارتكاب  دل خودرا به اين قبيل موهومات خوش مي ،و فجار به اغواي شيطان

معصيت جرأت بيشتري داشته باشند. تمام كتب رجال كه متضمن ترجمة حال او هستند 
  به شرب خمر استمرار داشته است! اند كه وي تا هنگام احتضار مّتفق

هرچند بنا بر نقل اخباري، وي در آخرين ساعات عمر خود اشعاري گفته و در آن 
است و آن شعر  استغفار نموده ،از مذهب گذشتة خود كه مذهب خوارج و كيسانيه بوده

� معروف است كه گفته:  �Ó QG R��Q$ S& R' �0 RQd	  ��Sd	  S � RM�K.  
لب هم در نظر أهل أدب صحيح نيست و اين شعر هرگز به اشعار اگر چه همين مط

شيرين و نمكين اسماعيل بن محمد حميري مانند نيست عالوه براينكه تاريخ والدت او 
را  ÷اند بنابراين رواياتي كه داللت دار دكه حضرت صادق  هـ نوشته173را در سال 

                                           
  بيند! اني هر كه بميرد چه مؤمن باشد، چه منافق مرا (به هنگام قبض روح) رو در رو مياي حارث همد -1
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است و  قبلي منصرف شده مالقات كرده و به دست آن حضرت توبه كرده يا از مذهب
در خصوص آمرزش او و عفو از شُرب خمرش چيزي فرموده  ÷حضرت صادق 

 25يعني  148از درجة صحت و صدق ساقط است زيرا حضرت صادق در سال  ،است
  از دنيا رفته است!» سيد حميري« سال قبل از تولد

ة سيد حميري براي اينكه يقين شود اين شعر از حضرت أمير المؤمنين نيست و گفت
سيد محسن أمين « عّلامة كبير مرحوم» جمعه الّنفيس« است شما را به كتاب نفيس

عيبي ندارد كه «است:  دهيم كه در آن مطالبي بدين مضمون آورده ارجاع مي ،»عاملي
اي از آنچه در ديوان  اي از آنچه موجب قطع به فساد نسبت پاره اشاره شود به پاره

نويسد از آن جمله ابياتي است كه  تا آنجا كه مي» نين است.....منسوب به أمير المؤم
  گويد: مي

 Q� �'�� R* S��� R/ �2 �9	 �� R �Ä Q�� �p � �� Ï "�S� S( �¤Q8��Z S2 R��K �/ Q2 R� S2 R/ Q2  
  است و اول آن اين است:» سيد حميري« در حالي كه اين شعر از

 f] �� �! �Á Q�� �QX t Q� �! S[ R� �(  Ï� S� R!SK Ĝ�H RG �M R Q� S��� "6 �$ "�1 
و اين خود صريح است كه اين حكايت قول آن حضرت است نه اينكه فرمايش 

نيز در أمالي خود مجلس هجدهم  –عَليه الرَّحمه  –خود آن حضرت باشد. شيخ طوسي 
است. بلي  است و همين بيت را در أول آن آورده اين أبيات را به سيد حميري نسبت داده

است شيعه از آن  است كه گفته الحديد شارح َنهج اْلبالغه اين اشتباه رخ داده براي ابن أبي
  كنند. (پايان فرمايش عالمه أمين). حضرت چنين شعري را روايت مي

حديث در اين باب  16در اين كتاب در حدود  ،كافي» 	Zw��_« أما أحاديث كتاب
ب ندارد. و تمام آن أحاديث به است كه بسياري از آن به صراحت داللت براين مطل آمده

SJ�]« در كتاب –رحمت اهللا عليه  –تشخيص علّامة مجلسي  SR�	 S�; R' Q2 «اند يا  يا ضعيف
اند چون سهل بن زياد و محمد بن سنان و  مجهول!! و أكثر راويان آنها غاليان و گمراهان

                                           
  به حارث شگفت انگيز است / و چه بسيار سخنان شگفت انگيزي آن حضرت دارد. ÷گفتار علي  -1
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اين كتاب  بنو الفضل كه ما ترجمة حال نكبت مĤل آنان را به مناسبت در جلد دوم
  .1ايم آورده

در آن كتاب است كه آن هم مربوط  ،حديث 16تنها يك حديث صحيح در ميان اين 
يا امامي بر سر محتضر نيست بلكه مضمون آن بدين قرار است كه » �{? « به حضور

  مؤمن در هنگام مرگ چشم شبه نتيجة أعمالش روشن خواهد شد.
ضرت عسكري و عياشي و ساير و همچنين أحاديثي كه در تفسير منسوب به ح

است به همين مضمون و در همين حد از اعتبار است. و بر فرض آنكه تمام  كتب آمده
آن أحاديث صحيح بودند و تمام آنها صريح بود كه اولياي خدا در هنگام مرگ مؤمن يا 

شوند معناي آن اين نبود كه شخص امام با جسم يا روح يا  منافق باالي سر او حاضر مي
اراده يا مشيت بايد باالي سر آن ميت حاضر شود! بلكه بهترين تعبير و تفسير اينگونه 

بدين مضمون  –اَعلَى اهللاُ مقامه  –اخبار همان است كه شيخ بزرگوار حضرت شيخ مفيد 
  است: آورده
آن دو بزرگوار را همان علم يافتن به ثمرة  ،گويم معناي رؤيت محتضر من مي« 

به عالماتي كه  ،است يا شك در حّقانيت ايشان وعداوتشان به طور يقينواليت ايشان 
يابد و أمارات و مشاهدة احوال و معاينة مدركاتي كه شكّى با آن  آن را در نفس خود مي

  نيست.
و اين معنا غير از ديدن عين آن دو بزرگوار و مشاهدة اجساد ايشان با چشم است. 

yϑsù ö≅yϑ﴿: فرمايد چنانكه خداي متعال هم مي ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘sŒ #\� ø‹yz …çνt� tƒ ... ﴾  الخ و لقاي
خداي تعالى هم كه در آيات و اخبار است همان لقاي جزاي اعمال است و بر اين قولِ 

  .2»اند من، تمام محقّقين علماي اماميه موافق و مّتفق
                                           

 به بعد.  56ر.ك. زيارت و زيارتنامه، ص -1

، »ه الْمحتََضرين رسولَ اهللا و أميرَ المؤمنينَ عنْد الوفاةاْلقَول في رواي« اوائل المقاالت، چاپ تبريز، باب  -2
 .47ص 
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بنا بر نقل عالمة همچنين تفسير و تعبير سيد جليل القدر سيد مرتضى علَم الهدى 
) چاپ تبريز كه در اين خصوص 147مجلسي در جلد چهارم بحار األنوار (ص 

  فرمايد: مي
 » ̂9K  �R�	 R ?CK EZ S�  �� R �= SG  Q1 e R= �O  RX	 �H [� �� �' ��  �� Q4�@ Qz RC	 �� G Q� Q�8	'  �! RZ Sz � Q) G ̂9  SR�	 Q�? ?]  S�� RG  �� Q1 e {' S= �O 

 RX	 �� �2 [� S� l� S�  �! �K   ̂C S�  Q2 R/  �K Rj Q�  �Rw	? ̂/ Q�  �M �� �y SR�	 	 R� S�� ¶< RG  �� �� �2 {' S� l� S�  �! �K   ̂C S�  Q2 R/  �K Rj Q�  ?Z�	 �8 �� �� S5 S9� 
 Sp S� S�� Sj RG  �1 �� l=5 S� Sz R�	 G Q4 "���  R �Å Q=�q ̂�6� » معناي اين حديث آن است كه شخص محتضر در

زيرا  ،نحراف از ايشان رابيند و يا نتيجة ا ثمرة واليت و دوستي آئمه را مي ،آن حال
بيند كه داللت دارد بر آنكه او از اهل بهشت  محب ايشان در آن حال چيزهايي را مي

بيند كه داللت دارد بر آنكه او از اهل  است و همچنين مبغض ايشان چيزهايي را مي
آتش است. پس معناي حضور أئمه و تكلّم ايشان بر سبيل استعارة تمثيلي است نه 

  (پايان فرمايش سيد مرتضى).» واقعيحضور 
اي از اخبار صراحت به اين معنى دارد چنانكه در حديث كافي از  خصوصاً كه پاره

در خصوص كراهت مؤمن از قبض  –عليه السالم  –سدير صيرفي از حضرت صادق 
�] S	Qd «فرمايد:  روح مي S� �� S��� S�q̂ �� S� �� 8���� ص� � �%Z Q2 R�SR�	 S#2�K ��  � %�X	 � /�X	 �

 RG QzQ4�̂ Q� Sm R/ Q2 � عليهم  –كه تصريح است براينكه براي او رسول خدا و أئمة هدى » 	(��?
  شوند و ممثّل شدن غير از حضور واقعي است. ممثّل مي –السالم 

پس بهتر آن بود كه آيت اهللا العظمى! اصالً از اين أحاديث و معاني آن صرف نظر 
ود كه آنقدر الطائالت بلكه كفريات به هم ببافد تا جايي كه بگويد نمود تا مجبور نش مي

احتياج به آمد و شد دارد؟! چه  ،اگر مسألة جسم است تصرّف خدا هم در أرحام و صور
احتياج به حضور جسم عنصري دارد كه  ،است كه خدا در أمور كسي از مسلمانان گفته

  اب كرديد؟!شما به خيال خود او را از باب جدل محكوم و مج
خدا مجسم به ماده باشد! آيا حضور او در هرجا  –العياذ باهللا  –و بر فرض آنكه 

چون حضور بشر است كه احتياج به آمد و شد و شنيدن صداي پاي او و ديدن دست و 
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  دوات و قلم اوست!!
اي از  حتّى پاره ،باشد محيط بر همة عالم مي ،نه تنها خدا كه بدون ماده و مدت

توان به مقايسه  وقات او در بيشتر جاها حضور دارند و مع هذا بشر را با آنها نميمخل
  گرفت.

مثالً أمواج برق در سراسر جهان وجود دارد و دستگاه راديو و تلويزيون و أمثال آن 
شود احساس و دريافت  ها پخش مي تواند أمواجي را كه از فرستنده در هرجا كه باشد مي

 ،و همچنين نيروي جاذبه ،ن قدرتي نداشته و نخواهد داشتكند و هرگز بشر چني
سرتاسر كيهان و مجموع منظومة كهكشان را اسير تدبير خويش دارد كه براي بشر تصور 

  آن هم مشكل است.
اي از آنها در  و نيز أّشعة ايكس و ما وراء بنفش و نيروهاي ديگر كه هم اكنون پاره

ام كارهايي است كه در انديشة بشر هم تحت قدرت علمي بشر است قادر به انج
خدا را با بشر مقايسه  ،گنجد! پس اين چه قياس غلطي است كه تو آيت اهللا العظمى نمي
ترين موجودات بر حسب  كني كه به گواهي علوم طبيعي اگر از عاجزترين و ضعيف مي

نجام اي چون ا ترين آنها نيست. و بدتر از آن اينكه گفته جسم نباشد باري از قوي
محاالت عقلي براي بشر محال است پس براي خدا هم محال است! مثالً چون خدا 

تواند در ظرفي كه يك متر در يك متر است چيزي كه حجم آن دو متر در دو متر  نمي
تواند جهان را در يك تخم مرغ بگذارد  تواند! و چون خدا نمي است بگذارد بشر هم نمي

  توانيم! (قياسي وارونه و غلط!) رغ بزرگ ما هم نميكه نه جهان كوچك شود و نه تخم م
أوالً بايد به شما گفت كه خدا حتّى از اين محال عقلي شما هم عاجز نيست! چنانكه 

از محاالت است لكن به كوري چشم فلسفه بافان! خدا جهان را  ،آفرينش جهان از هيچ
$!﴿از هيچ آفريده:  yϑ ‾Ρ Î) ÿ… çνã� øΒr& !#sŒÎ) yŠ#u‘ r& $º↔ ø‹ x© βr& tΑθ à)tƒ …çµ s9 ä. ãβθ ä3uŠsù ∩∇⊄∪ ﴾  » همانا خدا چون

» باشد اش بگويد باش پس مي كاروفرمان او اين است كه به خواسته ،چيزي را بخواهد
%ô‰s ﴿ )35و مريم/ 47و آل عمران/ 117و نيز البقره/ 82(يس/ uρ š� çG ø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% óΟs9uρ Û�s? 
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$ \↔ø‹ x© ∩∪   ﴾ »9(مريم/» و را آفريدم در حالي چيزي نبوديو پيش از اين ت( » ¢� d	 9�M
�� �  »خدا بود در حالي كه چيزي با او نبود» �2 /5

توانيد ادعا كنيد كه در جهاني هستيد كه وسعت و  شما با تمام ادعايتان اآلن نمي
  كنيد و ال غير! حقيقت آن به مقدار و مالكي است كه شما تصور مي

يزان حقايق نيست. بلكه عقل شعلة ضعيفي است كه در ازاء زيرا عقل بشر م
هايي كه از غرائز طبيعي دارد براي ديدن راه و چاه زندگي به بشر عطا شده و  محروميت

  ما فعالً در صدد اثبات اين حقيقت نيستيم.
در عالم رؤيا با جهاني  ،گذرد در زندگي بشر كه ال أقلّ يك سوم آن به خواب مي

توان سنجيد و قاعدة محاالت عقلي را در آن  كه هرگز با ماده و مدت نمياست  مواجه
دهد كه در طي سالها  اعمالي انجام مي ،إعمال كرد. در عالم رؤيا در يك آن از زمان

توان رد و بدل كرد! از  ها نمي كند كه ماه و سخناني رد و بدل مي ،توان انجام داد نمي
رد بدون اينكه از محاالت عقلي شمرده شود و گذ سوراخ سوزني كوهي عظيم مي

گيرد كه هرگز در غير رؤيا باور كردني نيست  پروازها و عروجها و سقوطها صورت مي
و منطق آن به كلّي با منطق بيداري مخالف است در حالي كه يك سوم زندگاني بشر را 

دليلي بزرگ  نبوت است و حتّى جزء 46تشكيل داده و در شريعت أهميتش يك جزء از 
  توان آن را ناديده گرفت. پس نمي، بر معاد است

اهللا العظمى بفرمايند هنگامي كه عصاي حضرت  تهمچنين الزم است كه جناب آي
تمام آالت و أدوات سحرة فرعون را كه سر به چندين  ،به نص قرآن كريم ÷موسى 

=ô#s)ù﴿ -بلعيد  ،زد كيلو مس و آهن و چوب و طناب مي s? $ tΒ (#þθ ãèuΖ اند  آنچه ساخته« ﴾ ¹|
كوچك  ،بزرگ يا آالت و أدوات سحرة فرعون ،وسىآيا عصاي م –) 69(طه/» بلعد مي

شد؟! چگونه چندين و چند متر أشياء و آالت در برابر ديدگان حاضرين در يك عصاي 
  كه نه عصا بزرگ شد و نه آن آالت كوچك؟ ،حدود يك متر و نيم جا گرفت

به هيچ وجه قصد فروگذاشتن حرمت نعمت عظماي  كه است خداوند عليم گواه
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خواهيم محال عقلي را  عقل را كه مورد تكريم عظيم قرآن كريم است نداريم و نمي
انكار كنيم بلكه مقصود ما آن است كه أوالً علماي مذهبي ال أقلّ در مورد خداوند قدير 

مشمول  ،حال استبه سادگي هر چيزي را و از جمله أموري را كه براي غير خدا م
  استحالة عقلي ندانند و بيشتر تأمل و احتياط كنند.

به كتب روايي متّكي است و بسياري از  اهللا العظمى كه بيش از سايرين تثانياً اين آي
كه با  هاي موجود در كتب روايي است متوجه باشد ادعاهايش مأخوذ از خرافات و قصه

زيرا بسياري  ،باكانه به عقل ضعيف بشري نياويزد بي ،اين اندازه ،چنين موضعي كه دارد
 ،از مستندات و معتقدات او چنانكه خواهيم ديد عالوه براينكه مخالف قرآن است

  مخالف عقل و علم و تاريخ نيز هست.
و ما شما را به  –گوييم شما ناچاريد طبق همين مذهبي كه داريد  ما به ايشان مي

به بسياري از محاالت عقلي تسليم  –كنيم  ميمنقوالت علماي مذهب خودتان الزام 
تواند تمام عالم را در يك تخم مرغ بگذارد كه نه عالم  ه كه آيا خدا ميشويد. همين مسأل

حديثي در » كافي« در أحاديث مذهبي و در كتاب ،كوچك شود و نه تخم مرغ بزرگ
» هشام«اند و هگفتگو كرد» هشام بن الحكم« با» عبد اهللا ديصاني« اين موضوع هست كه

است و آن حضرت اين مسأله را به همين  برده ÷اين مشكل را به نزد حضرت صادق 
   1صورت تصديق كرده است!!

و علماء و مراجع  –شود  بنابه آنچه در مجالس و محافل مذهبي و كتب شما نقل مي
تصاوير شير را كه بر پرده منقوش  ÷حضرت رضا  –كنند  نيز نهي و مخالفت نمي

ا خوردند و همچنين آن ملعون ر ،أمر به دريدن مخالف خود كرد و تصاوير شير ،بود
باز را دريد  در حضور متوكل آن شعبده ÷تصوير جانوري كه به اشارة حضرت هادي 

فرمودند: اگر  ،ها باز گردند از آن بزرگواران خواستند كه آن دريده و خورد! هنگامي كه

                                           
د و به ياگر اين حديث را قبول نداريد، ال جرم بايد نظاير آن نيز نپذير . 4، حديث 24اصول كافي، باب  -1

 آنها استناد نكنيد. (برقعي)
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  داند اينان هم ممكن است برگردانند!هاي خودرا برگر بلعيده ÷عصاي موسى 
براي معتقدين  1مسألة معراج كه يكي از كرامات و معجزات حضرت خاتم األنبياست

اند موجد اين سؤال است كه طبق  به معراج جسماني كه أغلب شيعيان از اين دسته
براي معراج از رختخواب خود برخاست و به  صهنگامي كه رسول خدا  ،أحاديث

به تمام عوالم وجود كه فعالً دنياي  آنْ از يك در كمتر ،ت إلهي پرداختتماشاي ملكو
 مسافت آن بيش از ،طبق تحقيقات علمي و آالت و تلسكوپهاي اين زمان ،مشهود آن

يك هزار ميليون سال نوري است (نور در هر ثانيه بيش از سيصد هزار كيلومتر طي 
فرشتگان كرّوبيان و أهل بهشت و كند) حاضر شده و با آن همه مالئكه و  طريق مي

همينكه به محل خود  ،جهنّم و انبياء گفتگو كرده و احكام و شرايع دريافت داشته است
 هنوز كوزة آبي كه در باالى سرش بود و در هنگام رفتن پاي مباركش ،مراجعت فرمود

د در حركت بو ،در حال ريختن بود! و حلقة در كه در هنگام رفتن ،به آن اصابت كرد
  هنوز از حركت نايستاده بود و رختخواب آن حضرت هنوز گرم بود!

چگونه يك جسم مثالً شصت يا هفتاد كيلويي در اين همه عوالم كثيره در اين مدت 
قليله عبور نمود؟. عالم كوچك شد يا جسم رسول الّله بزرگ و يا ميليون ميليون جسم 

  كوچك شدند؟!
حضرت رضا و حضرت هادي را دريدند و به قول شما مخالفين  تصاوير شير كه

  آنها را خوردند تصاوير بزرگ شدند يا اجساد آن ملعونها كوچك؟!
  نه اينها بزرگ شدند و نه آنها كوچك پس چگونه چند متر در هيچ متر جا گرفت؟!

در يك مجلس به سي هزار مسألة  ÷ايد حضرت جواد  شما خود نقل كرده
اب هر مسأله احتياج به حد أقلّ دو دقيقه وقت كه اگر فرضاً جو 2جواب گفت ،مشكل

                                           
مرتبت در معرض اشكاالت فوق  البتّه واضح است كه اعتقاد به روحاني بودن معراجِ حضرت ختمي -1

 نيست.

 .7، حديث179اصول كافي، باب  -2
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داشته باشد جمعاً شصت هزار دقيقه خواهد بود كه نزديك پنجاه شبانه روز است!! 
  از دو دقيقه و قت الزم داشت يا مجلس پنجاه شبانه روز طول كشيد؟! مسائل كمتر

د به ه بافي خوفخواهيد اينگونه مسائل را با اين فلس از عجائب است كه شما مي
كه هيچ دليلي هم بر آن نداريد جز اينكه فالن غالي يا دشمن دين آنها  ،خورد مردم دهيد

و متر است در چيزي داست. آنگاه جاي دادن چيزي را كه دو متر در  را در كتابي نوشته
كه از قدرت او خارج است و  دانيد كه يك متر در يك متر است براي خدا محال مي

تواند پس خدا پايين  به قول شما عاجز است و بشرهم نمي چون خدا از اين كارها
بنابراين هر چيزي كه براي بشر ممكن بود براي  ،گيرد!!! آيد و در رديف بشر قرار مي مي

  و حقّ ناشناسي!  شرمي شود؟! واقعاً زهي بي خداهم ممكن مي
ايد  ندهاهللا العظمى! شما با تمام ادعاهايتان مثل اينكه منطق هم نخوا تحضرت آي

نسبت عموم و خصوص مطلق بر قرار است (هر  ،از نسب أربعه ،زيرا در اين قضيه
گردي گردو نيست اگر چه هر گردويي گرداست) و شما آن را در قياس اقتراني منطقي 

هم ممكن  ايد (هر چيز براي خدا ممكن است براي بشر به شكل اول يا سوم درآورده
هم خداست! و همين است اشتباه  شود كه پس بشر ياست) و نتيجة اين قياس چنين م

اهللا  تتا چه رسد به آي ،شود اي مرتكب آن مي خطائي كه كمتر ديوانه ،بلكه خطاي بزرگ
 رشوه و مژده و بشارتي براي ُفساق و ُفجار است كه پيش ،العظمى! نشر اين قبيل مطالب

سرِ آنهاست و آنها هم  م مردن در بااليادر هنگ ÷كه چون علي  كنند خود خيال مي
دانند زيرا گاهي در پاي معركة درويشان و قلندران  را دوستان و شيعيان علي مي كه خود

مترين سند واليت خود هاند! و آن را م و زماني در دستة قمه زنان و زنجير زنان بوده
  نانشان در روغن است! ،پس در حال احتضار ،شمارند مي

نشر اين مطالب چه سودي داشته و خواهد  ،ى اهللاو گرنه براي تربيت و سوق إل
را در معصيت و نافرماني خدا به  داشت؟! منتسبين به تشيع تجرّي و گستاخي خود

گذاري به بازار و دّقتي در أمر ربا و  ،اند فريب همين چيزها بر تمام جهانيان آشكار كرده
  كند. همه واضح و آشكار مي آن را بر ،به مقرّرات شريعت تنايي آنانعاحتكارشان و بي ا
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از همة اينها گذشته به اثبات اين مطلب چه احتياجي است جز وسوسة شيطان و 
دسيسة دشمنان كه آدمي را در وادي خطرناك كفر و شرك اندازد و دين اسالم و مذهب 
  تشيع را در نظر عقالي عالم يك مذهب موهوم و از عقل و انديشه محروم معرّفي كند؟!

در باالي سر مولودي يا ميتي نباشند چه  –الم عَليهِما الس –اً محمد و علي اگر فرض
خللي بر أركان آفرينش و چه ضرري به حال آن مولود و ميت دارد؟ مگر خدا عاجز 
است كه بدون وجود محمد و علي آن مولود را به دنيا آورد يا آن ميت را از جهان ببرد 

به دست آوردن دليل است ايد؟ البّته مقصود شما  مت انداختهكه شما خودرا به اين زح
  باشد.» حشيش« بر مدعاي شرك آميز خودتان هر چند

بر  –عَليهِم السالم  –كه محمد و علي يا ائمه  راستي آيا همينكه مردم معتقد شوند
 شوند در آن صورت حقيقت اسالم بر جهانيان اي حاضر مي باالي سر مرده و زنده

حتّى افراد فهميدة  ،نمايند؟! يا ِباْلعكس قرار ميان آشكار شده و به عظمت و حّقانيت آ
مسلمان هم با شنيدن اين قبيل موهومات از آن بيزار شده حتّى از شنيدن حقايق آن هم 

  اند. كنند! چنانكه اكثراً فراري شده فرار مي
روش اولياي  تاضان بااست به شرح تفاوت عمل مر اهللا العظمى پرداخته تسپس آي

خدا تا از اشكال اينكه چون در ميان جامعة بشر افراد و جوامع ديگر نيز مدعي تصرّفات 
رفع شبهه كرده و در حقيقت باطلي را  ،آنچناني كه از بعض امامان نقل شده وجود دارند

اين است  است كه تفاوت اعمال أولياء اهللا با مرتاضان در با باطلي اثبات كند. ادعا كرده
كه از آنان كسبي و از اينان ذاتي است! در حاليكه خود به ناچار در صفحات ديگر اقرار 

است كه هر آنچه اولياي خدا دارند به جهت عبادتي است كه نسبت به پروردگار  كرده
  چنانكه اخبارهم مؤيد همين معنى است. ،دهند انجام مي
نقل و اعتناء نيست و چون دچار اشكال  است كه حتّى قابل به اباطيلي پرداخته آنگاه

است:  توارد علل بر يك معلول شده! به خيال خود به اين اشكال جواب گفته و نوشته
$﴿ هاي متعدد بر يك مراد به مفاد آية مثالً ورود اراده uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# … ã&è!θ ß™u‘ uρ tÏ%©! $#uρ 
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(#θ ãΖ tΒ#u...﴾ ها با هم متفاوت و متبائن باشند و چون  ادهشود كه ار آنگاه موجب اشكال مي
در فلسفه توارد دو يا سه علّت بر يك معلول از محاالت عقلي است اما در اينجا ارادة 

بيه و شخدا و رسول و ولي چون يكي است پس اشكالي در ميان نيست! آنگاه آن را ت
و رسول و ولي را تنظير به دستگاه سالطين و وزراي آنها كرده و خدا را نظير سلطان 

  خواهند. نظير وزير و رئيس دانسته كه هر سه يك اراده مي
گويند پدر و پسر و  بافند و مي اي كه مسيحيان در اقانيم ثالثه مي يعني همان فلسفه

توان گفت فلسفة  روح القدس هر سه يكي هستند در حالي كه سه تا هستند!! بلكه مي
  آنها ضعف كمتري دارد!

كنند باعث است  عاميانه بلكه كودكانه كه با طرزي فيلسوفانه ادا ميو همين خياالت 
پندارند (زيرا در محيط  افكند كه خدا را چون شاه مي ها را بدين واديها مي كه اين بيچاره
بينند كه شاه داراي وزير و مشير و خدم  شناسند!!) و چون مي بزرگي نمي ،خود جز شاه

بينند وزيرِ  شوند آنگاه چون مي ا براي خدا معتقد ميو حشم است لذا عين اين دستگاه ر
شاه قدرتش بيش از ديگران است لذا براي رسول هم همان مقام و قدرت را تصور 

 صاحب اختياراتي است لذا وصي رسول را هم ،كنند و چون رئيس بعد از وزير مي
  پندارند و قس على ذلك... چنين مي

شود. با اين  ن گونه خياالت و تصورات پيدا ميمسألة توسل و شفاعت هم از همي
تفاوت كه در دستگاه سلطنت همواره قدرت و عظمت شاه محفوظ و محترم است كه 

فرستد!! اما در  دار مي هرگاه اراده كند وزير و رئيس را از كار بر كنار كرده گاه بر سرِ
آنجا كه ديگر با دستگاه خدا همواره قدرت و نفوذ وزير و رئيس در فزوني است تا 

  رسد!!! وجود خدا زائد به نظر مي ،وجود اولياء
دهند و آنچه او بخواهد اينان بسا كه  زيرا وزراي خدا تمام كارهاي او را انجام مي

اند (مانند نزول قرآن كه قبل از آنكه خدا آن را بخواهد و به  قبالً خواسته و انجام داده
مرتضى در هنگام تولد تمام آن را بر رسول خدا  خاتم األنبياء إنزال و إبالغ كند علي
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  خواند!!)
هاي  شايد قياس اين قدرت وزراي خدا در دستگاه خدا: از قدرت وزراء و سوگلي

است زيرا كثيري از اين كتب در زمان آن  دربار سالطين صفوي نمونه برداري شده
به دست زمان آن سالطين  در –عَليهِم السالم  –است و قدرت أئمه  سالطين تأليف شده

 ،و امثال ايشان وسعت يافته است»	�H�& 	��	�«و» 	��Z��26 _b« نويسندگاني چون مؤلفين
و گرنه علماء و مؤلفين شيعه خصوصاً متقدمين ايشان آنقدر قدرت تصرّف دربارة أئمه 

  إن شاء اهللا تعالى. ،قائل نبودند چنانكه شرح آن خواهد آمد
بينيد در  و نفوذ و تسّلط أئمه در توسل و شفاعت است كه مي همين فزوني قدرت

و موقوفات و نذورات بر مقابر بيش  ،كشورهاي شيعي مذهب مشاهد مملوتر از مساجد
و خواندن و استغاثه كردن به علي و  ،از زكوات و صدقات بر فقرا و مصالح عامه است

هاي  دسته ،است» يا اهللا« گفتن غاثه به خدا وبيش از است –علَيهِما السالم  –يا به حسين 
و آرزوي  ،سينه زن و نوحه خوان بيش از تشكيل نماز جماعت و قرائت قرآن است

و از  ،بيش از آروزي زيارت بيت اهللا است –عَليهِما السالم  –زيارت قبر حسين و رضا 
اي نين است؟ برترسند و.... و.... چرا چ حضرت عباس و شاه چراغ بيش از خدا مي

اند و اينگونه علماي اعالم و آيات عظام (؟!!!) در  اينكه اين مردم خدا را نشتاخته
اند كه درباريانش بيش از  تعليمات و تبليغات خود مردم را متوجه اينگونه خدايي كرده

خود او به مردم عالقه دارند و دوستان و محبان خود را با قدرت عظيمي كه دارند 
رسانند!!! و اينكه خدا را بخوانند و اوامر و نواهي او را  مراد و آرزويشان ميزودتر به 

دل اولياء يا  ،لزوم قطعي ندارد! با چند تملّق و كرنش و گريه و پوزش ،اطاعت كنند
العياذ باهللا كه مانند خودشان بشرند و البد چون داراي عواطف  –هاي او را  سوگلي

  پس ديگر چه احتياج به خدا! ،ه دست آوردلشان را بتوان د زودتر مي –بشري هستند 
نشناسي يا خدا  است منشأ مفاسد و خرابي اين كشورها كه همة آن از خدا اين

  آيد چنانكه شرح آن خواهد آمد. إن شاء اهللا تعالى. شناسي اين چنيني به وجود مي
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ست: است به صورت خالصه چنين ا جواب دومي كه از اشكال توارد علَل گفته
واليت أولياء همان احتياج به اسباب است و چون جهان وجود: جهانِ سبب و مسبب 
است، لذا أولياي خدا نيز سبب إفاضة فيض إلهي از حيات و مرگ و رزق و حركت 

  و....... و همة اين فيوضات اند! 
اي بيش نيست زيرا: هرچند جهانِ مشهود، عالم  اين جواب هم سفسطه و مغلطه

وسائل و سبب و مسبب است اما سبب هر چيزي: آنچه در زندگي عادي و  اسباب و
طبيعي بشر الزم است معلوم و خود بشر يا نظام متقن جهان، به تهية آن ملزم و محكوم 
است: مثالً: براي تهية رزق، بشر ـ أعم از مؤمن يا غير مؤمن ـ به كسب و صنعت و 

و صحت، و براي غلبة بر دشمن به إعداد زراعت و براي سالمت به رعايت بهداشت 
قدرت و نيرو ملزم و مأمور است، و آنچه مربوط به خدا و نظام آفرينش است خود خدا 

  خواهد!. داند و دانستن و مسؤوليت آن را از كسي نمي مي
أنبياء و أولياء واسطة فيض براي هدايت بشراند، نه چيز ديگر؟ و خدا هم بيش از 

است زيرا در ملك خود نه  است، زيرا بيش از اين چيزي به آنها نداده ستهاين از آنها نخوا
خواهد و نه وكيل! و اينگونه تصورات  به وزير محتاج است و نه به مشير، و نه رئيس مي
است كه روشن ترين نمونة آن همان  چنانگه گفتيم خياالت كودكانه و تصورات عاميانه

  است. تصور اقانيم ثالثه
اي از آن را خالصه كرده و با عنوان  العظمي! در پايان اين فصل عصاره آيت اهللا

است. و آنگاه چند حديث  وارد فصل سوم شده »ممتنع نبودن واليت از نظر شرع«
است  صوفي پسند چون حديث قرب نوافل ـ كه چندان ربطي به مدعاي وي ندارد، شده

، عفريتي از جنّ هم بر آوردن آن ـ و داستان آوردن تخت بلقيس را ـ كه به نص قرآن
قادر بوده ـ آورده است! و پس از آنكه دعايي از حضرت سجاد ـ عليه السالم ـ در 

است تا بگويد ما هم  تضرّع و ابتهال به خداي متعال (بر خالف هدف خود!) آورده
به است  رويم!! آنگاه پرداخته دانيم! و مع ذلك راه گمراهي را عالمانه مي اينهارا مي

بدگويي از كساني كه أمثال اين دعاها را دليل بر عدم تصرّف و اقرار به عجز و عبوديت 
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خبر كه يا از غلبة سفاهت و ناداني  اين گروه بدبخت و بي«اند و گفته است:  أولياء گرفته
و يا به منظور ابراز اختالف و كسب شهرت و سوء استفاده از بساطت و خوشباوري 

پردازند (خوانندة  فت و مقّلدين عمياء به اشاعة اين أباطيل مييك مشت عوام بز ص
اندازد و به او  است كه چگونه گناهان خود را به گردن مخالفين خود مي محترم متوجه

دهند) و  بايد گفت عوام بز صفت و مقلدين و عميان را امثال خود او بازي مي
ء واستضائه به آن أنوار مقدس و گناه را از فهم حقيقت مقام اوليا خواهند مردم بي مي

استناره از أشعة ملكوتي آنها و بالنتيجه پيدايش نيروي اراده و قوت نفس در خود و 
  .»تشبه به آن راد مردان عظيم..... محروم و نااميد سازند!!

گوييم فرضاً كه مردم چنين اعتقادي  حال ما به اين جناب آيت اهللا العظمي! مي
حاجات و مدبر كائنات و موجد موجودات و متصرف در جميع  داشتند كه أولياء قبلة
اند كه خوشبختانه يا بدبختانه با تبليغات شبانه روزي شماها و  ارضين و سماوات

قلندران و معركه گيران و روضه خوانان و مداحان، اكثر مردم عوام اين مملكت را به 
شود؟ و جالب چه خير و  ر ميايد، از آن، چه نفعي عائد بش چنين موهومات، معتقد كرده

اي در يك فرد، موجب چه حسناتي  دافع چه شرّي خواهد شد؟! داشتن چنين عقيده
خواهد شد؟ جز آنكه به خيال توسل به آنها براي خدا شركائي قائل باشند و در مقابل 

شوند به منظور مصونيت از كيفر آن أعمال، شفيعاني براي  اعمال زشتي كه مرتكب مي
اند؟! و اموال  تر گردند، چنانكه شده شند و به معاصي و فسق و فجور جريخود بترا

خود را صرف زينت مقابر آنان كنند و اعمال خود را منحصر به تضرع در برابر آنان 
  نمايند؟!.

اگر مقصودتان از آنكه به آن رادمردان عظيم تشبه پيداكنند، آن است كه تا اينان هم 
عالم ملك و ملكوت شوند يا داراي آن حشمت و  داراي چنان قدرت و تصرفي در

ايد كه حتّي أنبياء و مالئكه هم حق ندارند  جبروت! شما خود در مباحث بعد گفته
آرزوي مقام آنها را بنمايند و همين آرزوي خام بود كه آنان را مبتال به بليات كرد! 

بوده و كسبي خصوصاً كه آن مقامات و فضائل در چهارده معصوم به قول شما ذاتي 
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  نيست!
پس استضائه و استناره از آنها طبق پيشنهاد شما همان است كه كارهايي كه از خدا 
بايد خواست، مردم از اينان بخواهند! و اين همان شرك است كه آيات قرآن و سيرة 

است و قرآن صريحاً  انبياء و اولياي عظيم الشأن هميشه مبارزه با اين قبيل كفريات بوده
%βÎ) tÏ¨﴿فرمايد:  اين كفريات مي در جواب ©!$# šχθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sW øΒr& ﴾ 
. »خوانيد بندگاني مانند شمايند انه ميگهمانا كساني را كه غير از خداي ي ]194[األعراف/

È≅è% (#θ﴿فرمايد:  و اگر بدان اصرار بورزيد در جواب شما مي ãã÷Š$# šÏ% ©!$# Λ äôϑtã y— ÏiΒ ÈβρßŠ 

«!$# ( Ÿω šχθà6 Î= ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ tΒuρ öΝçλ m; $ yϑ ÎγŠÏù ÏΒ 78÷� Å° $ tΒuρ 

… çµs9 Νåκ ÷]ÏΒ ÏiΒ 9�� Îγsß ∩⊄⊄∪ ﴾ /(اي پيامبر) بگو كساني را كه جز خدا [معبود] 22[سبأ [
در آسمانها و زمين مالك نيستند و آنان را  اي ايد، بخوانيد [بدانيد كه] هموزن ذره پنداشته

خواهي  حال تو هر چه مي »آن دو شركتي نيست و خداي را از آنها هيچ پشتيباني نيست
  بباف!

خواهد با  شده و مي ���1 �$ *�@� ¾A����pآيت اهللا العظمي! بعداً وارد بحث 
  كنند. كرده و مي نينچنانكه علماي أقانيم چسريشم منظور خود را با توحيد سازش دهد 
ر كسي وجود گا«ويد: گ شريك دانسته و مي در اينجا خدا را در صفات و أفعال بي

ندارد، پأولياء را از جانب حقّ در تنظيم و اجراي مقرّرات خلقت مستلزم شرك و كفر 
س بايد رفتار مردم را هم در توسل به وسائل، از قبيل كسب و سعي و كوشش و پ

يماري و استعمال دارو براي بهبودي و ساير توسالت و تمسك به مراجعه به طبيب در ب
! و بعد به خيال خود »ي همه را كفر و زندقه و الحاد به طريق أولي بداندگاسباب زند

زيرا اين اعمال هم دخالت دادن غير «نويسد:  رداخته ميپزيركانه! به مجادله و سفسطه 
و جود شريك در أفعال، آن هم شريكي كه نه  خدا و استمداد از ما سوي اهللا و اعتقاد به

و  گفهم و نه عقل و نه حس دارد مانند دوا و غذا و زمين و دّكان تجارت و بيل و كلن
نين اسباب از توسل به اولياء حقّ چباشد. و توسل به  خورشيد و ابر و باد و امثال آنها مي
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تر  علم اند به مراتب قبيح كه مرداني صاحب حس و اراده و فهم و سمع و بصر و عقل و
  !!. »تر خواهد بود و شنيع

نين آيات عظام روشن باد!! كه در چشم جهان اسالم و مخصوصاً شيعه به چواقعاً 
  شوند!!!  ردشان نميگاستدالل و منطق افالطون و ارسطو شا

اند؟! آيا  ه فهمي درك كردهچونه شناخته و دين و شرع را با چگاينان خدا را 
و استعمال دوا و رفتن دنبال كسب و سعي و كوشش و مراجعه به طبيب  خوردن غذا

ون روزي خواستن از مرزوقين و شفا خواستن از معلولين و حاجت خواستن از چهم
  ان است؟!گمحتاجان و حيات خواستن از مرد

ون بلند كردنِ بي قيد و شرط دست نياز چ، همگآيا دست بردن به سوي بيل و كلن
يوسته و از جهان پمخلوقين نيازمندي است كه روحشان به دار السالم و نيايش به سوي 

باقي  گاي از خاك و سن اند و امروز از آنان براي ما جز مقبره فاني به ديار باقي شتافته
نيست؟! (البّته صرف نظر از تعاليمشان). كدام بشر ديوانه و نادان است كه نداند در 

ناه برد؟! و پرما بايد به آتش و سايه گسرما و  ي بايد به طرف غذا رفت و درگرسنگ
ان گورستان و براي شفاي مريض به ارواح رفتگكدام عاقلي براي كسب و كوشش به 

  شود؟!. متوسل مي
دانست كه براي تهية روزي  ر فرضاً شرع و ديني هم در ميان نبود، بشر خود ميگا

ر گاست كه ا عقل به انسان دادهبه كسب و دكّان نياز دارد، زيرا خداوند بدين اندازه 
ان كسب و دكان گدانست كه از توسل به مرد شريعت هم منع ننموده بود انسان عاقل مي

  آيد. به دست نمي
آميز بلكه شرك صريح هستيم از آن رو است كه  ونه عقائد شركگر مخالف اينگما ا

  د!كن صرف نظر از إباء و إنكار عقل سليم، خود شرع حكيم آن را نهي مي
ي گاش در حوادث زند ارهچاه كه گشكّي نيست كه انسان در موقع اضطرار و آن

خواهد  اهي ميگناهپكند،  شود و آفات و بليات او را به نيستي وفنا تهديد مي ار ميچنا
است و آن فقط توسل  اه را به ما نشان دادهگناهپكه مقيد به قيدي نباشد و خود شرع اين 
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  به ذات أقدس إلهي است:
﴿PPP(#θ è= t↔ó™ uρ ©!$# ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒ sù 3 ¨βÎ) ©!$# šχ%Ÿ2 Èe≅ä3Î/ >ó_x« $VϑŠ Î=tã ∩⊂⊄∪ ﴾ /و از 32[النساء [

  يزي داناست.چخدا بخواهيد از فضل و رحمتش [به شما ببخشد] همانا خدا به هر 
 ﴿tΑ$ s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ÎΤθ ãã÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9PPP﴾ /مرا بخوانيد ارتان فرمود: گروردپ ]60[غافر

  تا شما را اجابت كنم.
﴿̈Βr& Ü=‹Ågä† §� sÜôÒßϑ ø9$# #sŒÎ) çν%tæ yŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ uþθ �¡9$#... ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «!$# ﴾ /آيا كيست كه 62[النمل [

سازد......  كند و بدي را از او مرتفع مي ون او را بخواند، وي را اجابت ميچفرد درمانده 
  ر هم] هست؟!.گانه معبودي [ديگآيا با خداي ي

(sŒÎ#﴿ناه بردن به خدا را در حال اضطرار جز و فطرت انسان دانسته و فرموده: پقرآن  uρ 

¡§tΒ z≈ |¡Ρ M} $# •�‘Ø9$# $ tΡ%tæ yŠ ÿÏµ Î7/ΨyfÏ9 ÷ρr& #́‰Ïã$ s% ÷ρr& $ VϑÍ←!$ s%PPP﴾ /ون انسان را بدي چ] و 12[يونس
خواند و  تاده ما را ميهلو خفته يا نشسته يا ايسپزندي رسد، در حالي كه به گو 

(sŒÎ# *﴿است:  فرموده uρ ¡§tΒ z≈ |¡ΣM} $# @� àÑ $ tãyŠ …çµ −/ u‘ $ �7�ÏΖãΒ Ïµø‹ s9Î)PPP﴾ /اه آدمي را گ] و هر8[الزمر
  خواند. است مي ارش را در حالي كه به او روي آوردهگروردپزياني رسد 

θ#)﴿فرمايد:  نانكه ميچنين احوالي او را بخوانيم چاست كه در  و أمر أكيد فرموده ãã ÷Š$# 

öΝä3−/ u‘ %Yæ •� |Øn@ ºπ uŠ ø�äz uρ 4 ... çνθ ãã÷Š$#uρ $]ùöθ yz $ �èyϑsÛ uρ ﴾ /پروردگارتان را به  ]56 و 55[األعراف
  زاري و آهستگي بخوانيد.... و او را با بيم و اميد بخوانيد.

�﴿فرمايد:  و به پيغمبر خود جدا أمر مي ä. øŒ$#uρ š�−/ §‘ ’Îû š�Å¡ø�tΡ %Yæ •� |Øn@ Zπx�‹ Åz uρ tβρßŠuρ 

Ì� ôγyfø9$# zÏΒ ÉΑöθs)ø9$# Íiρß‰äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $#uρ Ÿωuρ ä3s? zÏiΒ t,Î# Ï�≈ tó ø9$# ∩⊄⊃∈∪﴾ /و 205[األعراف .[
پروردگارت را در دلت به زاري و بيمناكي و بدون آنكه صدايت را بلند كني در صبح و 

  شام ياد كن و از غافالن مباش.
Ÿω |=÷ƒ﴿اما همين شرع، كه كتاب  u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡﴾  ل واش قرآن كريم است ما را از توس
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خواندن نامقيد غير ذات أحديث، منع فرموده، چنانكه به نحو أكيد و نهي شديد 
Ÿξsù (#θ﴿فرمايد:  مي ããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪ ﴾ /با خدا هيچ كس ديگر را مخوانيد. 18[الجن [

ستعانت و استمداد نامقيد، يا محمد و يا علي و است كه براي ا كه كمترين اثر آن اين
 %è≅﴿فرمايد:  داند چنانكه مي يا......... نگوييد. خواندن غير خدا را قرآن شرك صريح مي

!$ yϑ ‾ΡÎ) (#θ ãã÷Šr& ’ În1u‘ Iωuρ à8Î� õ°é& ÿÏµ Î/ #Y‰tnr& ﴾ /بگو: من فقط پروردگار  ]20[الجن (داي محم)
  كنم. خواندن با او شريك نمي خوانم و كسي را در خود را مي

دين اسالم و كتاب آسماني آن از تمام مسلمانان جهان در هر شبانه روز حد أقلّ ده 
x‚$−ƒ﴿است كه بگويند:  مرتبه به طور وجوب خواسته Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tGó¡nΣ ∩∈∪ ﴾ 

عبادت و استعانت جوييم كه  كنيم و فقط از تو ياري مي ] فقط تو را عبادت مي5[الفاتحة/
  فقط براي خدا و از خداست، منحصراً.

ايد كه نه تنها  و شما آيات عظماي إلهي اين چنين!! مردم را با اين تُرَّهات وادار كرده
با خدا امامان راهم بخوانند و از ايشان در حوائج مربوط به خدا، استمداد و استعانت 

ند چنانكه مشهود است! كساني كه غير كنند، بلكه بسا باشد كه منحصراً آنان را بخوان
خدا را هر چند محمد مصطفي و علي مرتضي ـ عليهما السالم ـ باشند (تا چه رسد به 
حضرت عباس و امامزاده داود) بخوانند و از آنان استمداد كنند، آن خواندن نامقيد عالوه 

قرآن عملي غير بر آنكه به تصريح آيات شريفة قرآن شرك است، اصالً به نظر عقل و 
  نافع و بيهوده است:

%βÎ) tÏ¨﴿فرمايد:  چنانكه مي ©! $# šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sW øΒr& ( öΝèδθ ãã÷Š$$ sù 

(#θ ç6‹ÉftG ó¡uŠ ù= sù óΟà6 s9 βÎ) óΟ çFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆∪ ﴾ /آن كساني كه غير خدايند و 194[األعراف [
  كنيد خود بندگاني همچون شمايند. ان استمداد ميخوانيد و از ايش شما آنها را مي

و پر واضح است كه مقصود از بندگاني كه همچون شمايند، بتان نيستند، بلكه آنان 
باشند كه  و آل و مي صبندگان خدا بوده و بشرند و مصداق كامل بندگان خدا محمد 
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  خواندن آنان نيز مورد نهي پروردگار جهان است!
zƒ﴿مايد: فر در همين سوره مي Ï%©! $#uρ tβθãã ô‰s? ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω šχθãè‹ ÏÜtG ó¡o„ öΝà2u� óÇtΡ Iωuρ 

öΝåκ |¦à�Ρ r& šχρç�ÝÇΨtƒ ∩⊇∠∪ ﴾ /اين كساني كه غير خدايند و شما آنان را 197[األعراف [
  توانند به شما حتّي به خودشان ياري كنند. كنيد نمي خوانيد و از ايشان استمداد مي مي

È≅è% (#θ﴿فرمايد:  سوره اإلسراء مي 56و باز در آية  ãã ÷Š$# tÏ% ©!$# ΟçF ôϑtãy— ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿξsù 

šχθä3Î= ôϑtƒ y#ô±x. Îh� ‘Ø9$# öΝä3Ψtã Ÿωuρ ¸ξƒÈθ øt rB ∩∈∉∪ ﴾ /بگو اين كساني 56[اإلسراء (داي محم) [
خوانيد] مالك كشف  را كه غير خدايند [و شما آنان را معبود پنداشته و در گرفتاريها مي

  توانند وضع شما را تغيير دهند. ضرري از شما نيستند و نمي
%tÏ﴿فرمايد:  همچنين مي ©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹ ÉftG ó¡o„ Οßγs9 >ó ý Î/ āωÎ) ÅÝ Å¡≈ t6x. 

Ïµ ø‹¤�x. ’ n< Î) Ï!$ yϑ ø9$# xeè= ö6 u‹Ï9 çν$ sù $ tΒuρ uθ èδ Ïµ ÉóÎ=≈ t7 Î/ PPP﴾ /دا را ] و كساني كه غير خ14[الرعد
خوانند ايشان را هيچ پاسخي ندهند [و خوانندگان] مانند كسي هستند كه دو دست  مي

  است تا آب را به دهانش برساند ولي بدان نرسد. خويش را به سوي آب گشاده
%Ï﴿فرمايد:  و مي ©!$#uρ šχθ ããô‰s? ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ $ tΒ šχθ ä3Î= ÷Κtƒ ÏΒ A�� ÏϑôÜÏ% ∩⊇⊂∪ ﴾ /و 13[فاطر [

  خوانيد مالك پوست هستة خرمايي نيستند. ه جز خدا ميكساني را ك
اگر شرك آرايان مردم فريب، شبهه كنند كه مقصود از نهي خواندن در اين آيات 

جان هستند (هرچند معني در مدعوين ايشان نيز موجود است) صراحت همين  بتان بي
زند كه  ميآيات تو دهني محكم و دندان شكن به دهان ژاژخاي ساحران مردم فريب 

فرمايد: آنان بندگاني همچون شمايند يعني از جنس بشر و مانند بشر محتاج  خدا مي
خواب و خوراك بوده و به افتخار بندگي خدا سرافرازند و اينان جز بندگان خدا و به 

  اصطالح أولياء اهللا نيستند.
وِي العقول و در نزد أهل لغت و أدب معلوم است كه ضمائر آنها عموماً متعلّق به ذَ

جان ندارد، هر چند اطالق آن به بتها هم موجب انحصار  است و أبداً ربطي به بتهاي بي
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است. و براي اينكه اين  نيست، خداي متعال در قرآن، خواندني چنين را عبادات دانسته
كنيم كه از هر  مطلب واضحتر شود باز هم در اين مسأله به همان آيات قرآن مراجعه مي

ت و اطاعت سزاوارتر است:چه به تبعي  
$tΑ﴿در قرآن كريم پس از آنكه خداوند سبحان به موجب فرمان:  s% uρ ãΝà6 š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# 

ó=ÉftG ó™ r& ö/ ä3s9 ﴾ /دهد كه او را  ] مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم، دستور مي60[غافر
!©%βÎ) šÏ﴿فرمايد:  بخوانيم، در همين آيه بال فاصله مي $# tβρç� É9õ3tGó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è=äz ô‰u‹ y™ 

tΛ ©yγy_ šÌ� Åz#yŠ ∩∉⊃∪ ﴾ /كساني كه از عبادت من (كه همان خواندن و دعا  ]60[غافر
ورزند به زودي با حال نكبت و ذّلت به جهنّم داخل خواهند شد؛ پس  است) تكبر مي

  ).!���� � 	�!��قيد و شرط، عبادت است ( خواندن اين چنين يعني خواندن بي
ö≅è% ’ÎoΤ *﴿فرمايد:  و باز مي Î) àMŠÎγçΡ ÷βr& y‰ç6 ôã r& šÏ% ©!$# tβθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ £ϑs9 u’ ÎΤu!%ỳ 

àM≈oΨÉi�t6 ø9$# ÏΒ ’ În1§‘ ßN ö� ÏΒé&uρ ÷βr& zΝÎ= ó™ é& Éb> t�Ï9 šÏϑn=≈ yè ø9$# ∩∉∉∪ ﴾ /(اي محمد) بگو خدا  ]66[غافر
خوانيد  تم كساني را كه غير خدايند و شما آنان را مياست از اينكه بپرس مرا نهي فرموده

كنيد) و اين نهي بعد از آن است كه بينات و داليل روشني از جانب  (يعني عبادت مي
  ام كه فقط تسليم پروردگار عالميان باشم. است و مأمور شده پروردگارم برايم آمده

’ %ö≅è﴿فرمايد:  سوره األنعام مي 56در آية  ÎoΤ Î) àMŠÍκ çΞ ÷βr& y‰ç6 ôã r& šÏ%©! $# tβθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

4 ≅è% Hω ßìÎ7̈? r& öΝà2u!#uθ ÷δr& � ô‰s% àMù= n= |Ê #]ŒÎ) !$ tΒuρ O$ tΡ r& š∅ÏΒ tÏ‰tF ôγãΚø9$# ∩∈∉∪ ﴾ /اي  ]56[األنعام)
خوانيد (يعني عبادت  ام كساني را كه غير از خدا مي محمد) بگو همانا من نهي شده

كنم كه [در غير اين  نم، بگو از خواسته هاي دل شما پيروي نميكنيد) عبادت ك مي
  ام و از هدايت يافتگان نخواهم بود. صورت] گمراه شده

كند خدا را بخوانند و از غير او هر كه باشد در اين مورد  قرآن همواره دعوت مي
إعراض كنند زيرا او حي و حاضر و از همه كس به بندگانش نزديكتر است، چنانكه 

uθ﴿فرمايد:  يم èδ �†ysø9$# Iω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ çνθ ãã ÷Š$$ sù tÅÁÎ= øƒ èΧ ã& s! šÏe$!$# 3 ß‰ôϑpt ø:$# ¬! Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yèø9$# 
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است (و هر كه غير خداست حتّي پيغمبر  خداست كه هميشه زنده ]65[غافر/ ﴾  ∪∋∌∩
دين را براي او  ) و خدايي هم جز او نيست پس او را بخوانيد در حالي كه1مرده است

  ايد و ستايش خاص خداست كه پروردگار جهانيان است. خالص كرده
نانكه شما معتقيد در عالم تصرّفي داشتند و چو بر فرض محال كه انبياء واولياء 

توانستند خوانندگان و متوسالن خود را ياري كنند باز هم شرط عقل نبود كه كه  مي
زديكتر به خود را واگذارد و دست به سوي كسي خداي حي حاضر قادر و از همه ن

أولياء كه فرضاً تصرّفي در ملك و ملكوت دارند، دراز كنند. زيرا براي اولياء هر گونه 
اي است در مقابل درياي  قدرتي كه تصور كنيم باز هم در قبال خدا چون ناچيز قطره

دست نياز سوي قطره  پايان را گذاشته پايان، و منتهاي ناداني است كه كسي درياي بي بي
(sŒÎ#﴿فرمايد:  دراز كند! زيرا خداي متعال مي uρ y7s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôã yŠ 

Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ÉftG ó¡uŠ ù= sù ’ Í< (#θ ãΖ ÏΒ÷σ ã‹ø9uρ ’Î1 öΝßγ‾= yè s9 šχρß‰ä©ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ ﴾ هنگامي  ]186/ه[البقر
پرسند (به ايشان بگو) كه من بسي نزديكم و  ن از تو مسألة دعا كردن را ميكه بندگان م

كنم پس بايد اجابت از من طلب كنند  دعاي دعا كننده را همينكه مرا بخواند اجابت مي
  و به من ايمان آورند شايد ارشاد شوند.

ون اين آيات مباركات بر آنان كه قلوبشان را زنگار كفر و شرك نگرفته باشد خود چ
نوري است كه بر كوه طور تابيده و صخرة صما را مندك نمود. و هر مؤمن به خدا به 

فهمد كه جز از خدا نبايد بدون قيد و شرط حاجت خواست و غير او را  روشني مي
  نبايد خواند.

اتفاقاً بر طبق آيات خدا أحاديث و آثاري كه از آئمة هدي ـ سالم اهللا عليهم ـ 
نمايد كه خواندن  عني را تأييد و همين مدعي را ثابت و تصديق مياست همين م رسيده

                                           
›y7̈ΡÎ) ×MÍh﴿خداي متعال به پيامبرش فرموده:  -1 tΒ Νåκ ¨ΞÎ)uρ tβθçF Íh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ ﴾ ]ميري و آنان  مي تو همانا]. 30/الزمر

 نيز خواهند مرد. 
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خدا بدون هيچ واسطه و شفيع و بي ميانجيگري هيچ ولي و حبيب، مطلوب ذات 
، ÷أحديت است چنانكه در نهج البالغه، باب المختار من كتب موالنا أمير المؤمنين 

اين فقرات  ÷م حسن در وصيت حضرت علي ـ صلوات اهللا عليه ـ به حضرت اما
� Qe «فرمايد:  شود مي مباركه ديده ميO�� �9Qm�K R� �( Q° R�)	� Q&	 �� �:�̂�	 S/Q�	 �_ �> Qn Q���Q$ D Qy�̂	 9̂�K RG�= R!	�

 �R �« R �¢ �� �O� �� R �#Q� S�� Q� R �� R��1� �O��Qv RS�Q� S����~ R��1 R9�K �a �' �2�K� Q6 �$� �b��Q$ �O�� ��0̂ �5�1� Q�� �! l��	 R/ �2 S��ZR� �$� �O�ZR� �$ R�
 Q�R���Q` �O�� Sg �0 R��� R/ �2 ��Q` �OR+ Q�R= S� R �¢� S�RZ �! �OS� S�R �T« و بدان همانا آن خدايي كه خزائن آسمانها و .

است و اجابت آن  زمين به دست قدرت اوست خود او به تو اذن و دستوري در دعا داده
است كه از خود او بخواهي تا  أمر فرموده است و تو را را براي تو عهده دار و كفيل شده

به تو عطا كند و از حضرتش طلب رحمت كني تا به رحم فرمايد وبين تو و او حاجب 
است كه شفيع و  است و تو را وادار نكرده و مانعي كه تو را از او دور دارد قرار نداده

  ).31اي براي خود به جانب او بياوري (نهج البالغه، نامة  واسطه
ضرت امام علي بن الحسين زين العابدين ـ عليه السالم ـ در دعاي أبو حمزة و ح

�S «كند:  ثمالي به خدا عرض مي R� RX	 �� Q�=̂�Q�  S£R� �p Q�Q$ �S= R>�K �� iQ4 �b� �QX S*R+ Q, �:=̂ SM Q��Q���CSK D Qy�̂	
iQ4 �b� �p Q} QÀRJ�� �8 �g� Q0 �, Q R#�<Q$ D x Q©Q� S*R+ Q,PP« كه هر وقت كه من  حمد خداي راست

ام براي راز خود با  ام و هر هنگام خواسته ام براي حاجت خود او را خوانده خواسته
ام بدون اينكه شفيع و واسطه در كار باشد پس حاجت مرا بر  حضرتش خلوت كرده

  است. آورده
دارد خواندن خدا هيچ گونه احتياجي به شفيع و واسطه  كه به روشني معلوم مي

است كه  عمل خود اگر از شرك و كفر هم سالم بماند باز يك عمل فضوالنه ندارد و اين
  كسي حقّ ندارد بدون دستور شرع بدان اقدام كند! 

شود همان شرك و كفر است  و حال اينكه چنانكه معلوم شد با كيفيتي كه انجام مي
  ترين گناهان و مورد لعن پروردگار جهان است.  كه نابخشودني

ال اضطرار غير خدا را به صورت نامقيد بخواند و از او جلب نفع هر كسي كه در ح
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است و فرمود چنين كسي با خدا،  و رفع ضرر خود را بخواهد قرآن او را مشرك خوانده
̈Βr& Ü=‹Ågä† §�sÜôÒ﴿فرمايد:  است آنجا كه مي خداي ديگر گرفته ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν%tæ yŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ uþθ �¡9$# 

öΝà6è= yè ôftƒ uρ u!$ x�n= äz ÇÚ ö‘F{$# 3 ×µ≈s9Ïr& yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ= s% $ ¨Β šχρã� ā2x‹s? ∩∉⊄∪ ﴾ /آيا چه  ]62[النمل
كند و از او بدي را رفع  كسي (جز خدا) مضطرّي را هنگامي كه او را بخواند اجابت مي

نمايد، آيا با خدا معبود ديگري  نمايد و شما را جانشينان در روي زمين مي مي
  هست........؟!.

قيد و شرط شما ديگري را در حال اضطرار و براي كشف سوء يا  يعني خواندن بي
استفاده از مواهب حيات أرضي، حالِِ كسي است كه معتقد است با خدا، معبود ديگري 

  شويد. تواند مضطرّي را اجابت نمايد و چقدر كم متذكّر اين معاني مي هم هست كه مي
قيد غير خدا و خواستن نامقيد از غير خدا پس به دليل اين همه آيات خواندن نام

  كفر و شرك است و معتقد به آن مشرك و نجس!.
أما اينكه شما آيات عظام اين چنيني كه براي پوشاندن كفر و شرك خود پس از طي 

گوييد: آري، اثري در عمل اولياء از جانب خودشان باالستقالل نيست  تمام مراحل مي
وسايل (مثالً بيل و كلنگ) از طرف حقّ در اجراي برنامة بلكه مانند ساير اسباب و 

  مداخله دارند!.
اش چيست و دليلش  معلوم نيست كه اين كلمة استقالل چه حرفي است و مايهأوالً: 

  كجاست و از اختراعات كيست؟
كردند) به تعبيري كه آيات  خواندند (عبادت مي مگر بت پرستان كه بتهارا ميثانياً: 

الذّكر حاكي است، به استقالل بتان اعتقاد داشتند؟! هرگز چنين اعتقادي شريفة سابق 
$﴿گويد:  است، مگر نه اين قرآن است كه از زبان همان بت پرستان مي نبوده tΒ öΝèδß‰ç6 ÷ètΡ āωÎ) 

!$ tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 ’n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— ﴾ /ه كنيم مگر براي آنكه ما را ب ما اين بتان را عبادت نمي ]3[الزمر
  خدا نزديك كنند.

هايي بودند كه خوانندگان و عبادت كنندگان خود  پس به عقيدة آنان، بتها فقط وسيله
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را به خدا نزديك كنند، و تقرّب به خدا براي آن است كه حوائج آنها را برآورد و إالّ 
تقرب به خدا براي بت پرستان كه نه به آخرت ايمان داشتند و نه معني عرفان و رضوان 

اي داشت؟! هرچند اگر ايمان به آخرت و رضوان إلهي هم  دانستند چه فائده ي را ميإله
خواستند، تازه با تمام اين حرفها باز هم بتان آنها مقام ولي  داشتند، باز آن را از خدا مي

متصرّف در تمام كون و مكان و آمريت بر جميع موجودات عالمِ امكان را كه شما 
  گوييد نداشتند!. مي

اند!!!؟. هر چند  ايد خود خداي جهان ا بتاني كه شما با خياالت و أوهام خود ساختهأم
  را بياوريد!. »غير مستقلّ«كلمة 

χθä9θ﴿فرمايد:  دهد مي هنگامي كه قرآن بت پرستان را مورد سرزنش قرار مي à)tƒ uρ 

ÏIωàσ ‾≈ yδ $ tΡ àσ ‾≈ yèx�ä© y‰ΨÏã «!$# PPP﴾ /عان ما در نزد خدا گويند كه اينان شفي مي ]18[يونس
  هستند.

اي از آيات قرآن شفاعتي را كه مردم ما به آن معتقدند  خداي متعال كه در هيچ آيه
است بلكه به صراحت آخرين آياتي كه دربارة شفاعت در مدينه، يعني در  ثابت نگرفته

است.  است به كلّي آن را نفي كرده نازل شده صسالهاي آخر عمر شريف رسول اهللا 
  قبالً هم اشاره شد.  چنانكه

↔PPP≅è% šχθä ﴿فرمايد:  يونس بال فاصله مي 18در دنبال همين آية  Îm6uΖ è? r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn=÷è tƒ 

’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# 4 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $ £ϑtã šχθ ä. Î�ô³ç„ ﴾ /بگو (اي  ]18[يونس
دهيد به چيزي كه در آسمانها و در زمين  مي پيامبر) آيا شما (شفيع تراشان) خدا را خبر

  پندارند. بدان علمي ندارد (!!) خدا پاك و واالتراست از آنچه با او شريك مي
است از  يعني اصالً چنين مطلب و موضوعي در نزد خدا نيست! خداي سبحان منزّه

اينكه كسي بتواند در مملكت او فضولي كند و خودي نشان دهد. چنين اعتقادي كه 
فرمايد:  شفعائي عند اهللا بدون قيد بوده باشند به نظر خدا به نص قرآن شرك است و مي

﴿ PPP…çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈yè s? uρ $ £ϑtã šχθä. Î� ô³ç„ ﴾ /خدا پاك و واالتراست از آنچه با او  ]18[يونس
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  پندارند. شريك مي
خيلي بيش ايد  شما در موضوع شفاعت در بتاني كه با خياالت و اوهام خود تراشيده

ايد كه ما إن شاء اهللا تعالي در فصل مستقلّي در اين  از بت پرستان جاهليت غلو كرده
  باب بحث خواهيم كرد.

ايد كدام  معلوم نيست كه اين كلمة استقالل و غير استقاللي كه شما از خود ساخته
  يز مميز شما از بت پرستان است؟!چاست و چه 

ر أمور كائنات و متصرّف در ارضين و سماوات شما از يك طرف أولياء را مدب
كنند، و از طرفي  دانيد كه حتي به اراده و اختيار خود تصرّفاتي در كون و مكان مي مي

اي كه در صفحة  نماييد!! مثالً معجزه ديگر آنان را آالتي چون بيل و كلنگ معرّفي مي
ن حضرت از ستون در انگور و موز بيرون آوردن آ ÷از حضرت سيد الشّهداء  339

ايد، آيا در اينجا  مسجد، براي فرزند خود علي أكبر در غير فصل انگور و موز نقل كرده
خواسته كه  اي از خود نداشته و چون مي حضرت حسين فقط آلت بوده و هيچ اراده

حضرت علي أكبر معجزة امام حسين را ببيند (البد براي اينكه ايمان علي أكبر كامل 
  .1لت بود و فقط ارادة خدا را براي علي أكبر جاري نمود!شود!!) يك آ

                                           
عاجز)) از كتاب (االمامه) محمد بن ور و موز از ستون مسجد را در ((مدينة المگمعجزة بيرون آوردن ان -1

جرير طبري امامي آورده است كه آن را ((ابو محمد عبد اهللا بن محمد البلوي)) از ((عمارة بن زيد)) 
  نقل كرده است.

نين معرّفي مي كند: ((البلوي رجل ضعيف مطعون عليه و ابن چرجال نجاشي عبد اهللا بن محمد البلوي را 
فرموده است: عبد اهللا بن محمد البلوي ابو محمد المصري كذّاب وّضاع للحديث ال الغضائري در بارة او 

و و بسيار حديث ساز گيلتفت الى حديثه و ال يعبأ به)) يعني عبد اهللا بن محمد البلوي بسيار دروغ
  است كه به حديث او اعتناء نشده و به او أهميتي داده نمي شود. بوده

است وابن داود نيز او را جزو مجروحين و مقدوحين  در ((خالصه)) قدح فرمودهو عالمة حلّي نيز او را 
است. از او سؤال شد كه اين ((عمارة بن زيد)) كه تو از او روايت مي كند كيست؟ در جواب  شمرده
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ريشان پبراي عمار ياسر كه براي طلبكار خود  ÷نين معجزة أمير المؤمنين چو هم
بود، حضرت سنگي را از زمين برداشت و به او فرمود: اين را بگير و دين خود را ادا 

به نام من بخوان! براي تو كن، عمار گفته است: گفتيم اين سنگ است، فرمود: خدا را 
طال خواهد شد. عمار گفت: خدا را به نام علي خواندم سنگ طال شد!! فرمود: اي 
ضعيف اليقين (عماري كه رسول خدا دربارة او فرمود سرتاپاي عمار مملو از ايمان 
است، حال ضعيف اليقين شد!!) خدا را به نام من بخوان تا نرم گردد زيرا آهن براي 

به سبب نام من نرم شد!! پس خدا را به اسم علي خواندم طالي مزبور نرم  ÷داود 
شد به مقدار حاجات از آن گرفتم فرمود باقي را به نام من بخوان سنگ شود، همان طور 

  شد!!.
�b_«كتاب خود از  340جناب آيت اهللا العظمي اين معجزه را در ص �	6 Z��2« 

  .1آورده است
اي از خود نداشت؟ و فقط براي اينكه عمار  هيچ اراده ÷آيا در اين معجزه علي 

  ضعيف اليقين!! يقينش قوي شود! بدون اراده همچون آلتي، خواست خدا را اجرا نمود؟!.

                                                                                                           
او مردي است كه از آسمان نازل شده و مرا حديث  !!»عرَج ثم فحدثني السماء من نزلَ رجلٌفت: گ
  اه عروج نمود!.گفت آنگ

است بنابر اَتفاق تمام ائمة علم رجال اسمي  و اما ((عمارة بن زيد)) كه اين معجزه ها را روايت كرده
  است! نين كسي اصالً  در عالم وجود نداشتهچمسمى است! و  بي

 وجه في بينٌ ذبوالك كذب يرويه ما وكلُّ أحد، تحته ليس اسم إنه «ابن الغضائري در بارة او فرموده است: 
هيثده از او روايت شود دروغ محض است و دروغ از سر و روي حديثش روشن و آشكار چهر»» .ح
  است!.
اند كه اين همه معجزات از ائمه ـ عليهم السالم ـ روايت كرده و اين همه سند و مدرك در  آري اينان

 اند!. ذاشتهگ متصرّف بودن اولياي خدا در اختيار اين آيات عظام (!!)

   ((مدينة المعاجز)) آن را از كتاب پر از شرك و خرافات شيخ رجب برسي غالي آورده است!. -1
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كه براي دوست بلخي خود مملو از  ÷و معجزة طشت پر از غساله امام سجاد 
  .1عقيق سرخ و در سفيد و زمرّد سبز فرمود و به او داد

ين معجزة آن دو قرص نان كه موجب غني شدن مرد مجهولي شد كه از و همچن
ها از اين قبيل معجزات كه برخي از آنها را براي اثبات  محبان آن حضرت بود، و ده

اي كه أئمه ـ عليهم السالم ـ  واليت و تصرّف أولياء در ملكوت إلهي در اين كتاب آورده
  اند. كرده دوستان خود را غني مي

كه حضرت جواد دست بر درخت زيتون گذارد  345عجزة منقول در ص مانند م
برگهاي آن درخت مبدل به قطعات نقره گرديده (البد اگر در زمان ما بود تبديل به 

شد!) و براهيم بن سعيد مقدار زيادي از آن پولها را برداشت و  اسكناس هزار توماني مي
ها ملقّب  با اين گونه بخشش ÷تقي در بازار مصرف كرد (و البد حضرت امام محمد 

  .2به جواد األئمه شده است! زيرا با اين كيفيت جواد األئمه شدن خيلي مهم نيست!!)
اند! مانند همان  كرده گاي از دشمنان خود را زن يا س و معجزاتي كه أئمه پاره

عربي باده نشين را كه معجزة  ÷معجزة منقول در صفحة مزبور كه حضرت صادق 
جاد رطب تازه در درخت خشكي از حضرت ديد و گفت: تا كنون چنين جادوي اي

                                           
 302معجزة طشت پر از غساله كه در و ياقوت شده است سيد هاشم بحراني در ((مدينة المعاجز)) ص  -1

شده كه مردي مؤمن از  به نقل شفاهي از شيخ فخر الدين نجفي آورده است كه او گفته است روايت
أكابر بلخ چنين و چنان گفته است! يعني اين يكي از نقلهاي شيرين خوابي و خيالي بوده است كه هيچ 

  مسؤولي ندارد!!.

، در كتاب ((مدينة المعاجز)) ÷معجزة برگهاي زيتون را پول نقره كردن از طرف حضرت جواد األئمه  -2
ري امامي از همان ((عبد اهللا بن محمد البلوي)) كه ما ترجمة از كتاب ((داليل االمامه)) طب 524ص 

حال او را در ذيل معجزة انگور و موز علي اكبر از ستون مسجد نقل كرديم، روايت شده است!! آن 
راوي خوش نام آن را از همان ((عمار بن زيد)) بي نام و نشان كه از آسمان مي آمده و براي عبد اهللا 

 كرده!! نقل كرده است! بيله ديگ  بيله چغندر!! ديث مي گفته و عروج ميبن محمد البلوي ح
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ام، اين حرف آن اعرابي بدبخت چنان اين ولي متصرّف در كون و مكان  بزرگي را نديده
تواني از خدا بخواهم تو را سگي قرار دهد  را! عصباني كرد كه گفت: اگر اراده كنم مي

  . 1اه مبدل به سگ شد!!!كه به منزل روي و تبصبص و أعرابي ناگ
ايد  خوب! با اينكه ما هرگز عوام يعني همان مردمان عادي را كه خودتان اقرار كرده

دانيم، بلكه علّت و سبب آن شرك، خود شما و  اند، مقصرّ نمي كه گرفتار شرك شده
اي جز اين نداشته و ندارد. لكن همين عقيده و  هاي شماست كه نتيجه همين نوشته

  ما هم دوپهلو و نا معلوم و نا مربوط است!نظرية ش
گوييد: ائمه ـ عليهم السالم ـ در أمور رزق و حيات و إماته و أمثال آن  شما مي

اند يا همچون غدا كه  اند همچنان كه دّكان و مزارع و ميز و بيل و كلنگ اسباب اسباب
  است: وسيلة سيري و دوا كه وسيلة درمان

امناسب شما حرف داريم، زيرا در اين وسائل و اسباب با ما در همين تشبيه نأوالً: 
است كه از دّكان و مزارع و بيل و كلنگ كارهاي  ميليونها سال تجربه و عمل ثابت شده

                                           
از  383شدن عرب بياباني را ((مدينة المعاجز)) در ص  معجزة اخراج رطب از نخل خشك و سگ -1

ثاقب المناقب از علي بن ابي حمزة بطائني نقل كرده است. ((علي بن ابي حمزة بطائني)) طبق تصريح 
في مذهب بوده است كه حتى علي بن فضّال كه به گفتة ابن ادريس معلون و كذّاب علماي رجال واق

  .كفَّره نمرود!) نويلٌ لم  (واست، در بارة او گفته است: علي بن ابي حمزه كذّاب و ملعون است 
وقف وأشد أصل ال ـ لعنه اهللاـ بن حمزة  عليابن الغضائري ـ رحمت اهللا عليه ـ  در بارة او فرموده است: ((

علي بن ابي حمزه ـ كه » بعد أبي إبراهيم.)) »-عليه السالم  -يعني الرضا «الخلق عداوةً للمولى 
، عداوت ÷خدايش لعنت كناد ـ از مهمترين كسان در مذهب واقفيه است بعد از حضرت كاظم 

إِنَّما ((به او فرمود:  ÷داشت)).  و كشي گفته است كه حضرت كاظم  ÷شديدي با حضرت رضا 
خودت و رفقايت مانند يك مشت خرايد!)) و يونس بن عبد .» أَنْت وأَصحابك يا علي أَْشباه الحمير))

.((قد دخل النار)) :او به دروخ رفته است وي از » الرّحمن گفته است كه حضرت رضا در بارة او فرمود
  بيان!.كذّابين مشهور  است چون محمد بن سنان و يونس بن ظ
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آيد و نه همه كار، به همين سبب هيچ عاقلي تا حال از كلنگ ميوه!  مربوط به آنها بر مي
ري محدود و مربوط به خود آفريده و و از بيل گيوه! نخواسته است! زيرا اينها براي كا

اند؟ اما فردي از بشر هر چقدر هم فوق العاده باشد هرگز منشيء البريات و  ساخته شده
محيي األموات و رافع البليات نبوده و در تاريخ بشر هيچ عاقلي كسي جز خدا را مدبر 

عوري براي اين است و هيچ فرد با ش كائنات و متصرّف در ارضين و سماوات، ندانسته
است مگر آنكه با تبليغات أمثال شما گمراه شده  امور به سراغ انساني مانند خود نرفته

 باشد!! 
كند و نسبت به او  هيچ كس از غذايي كه خورد و سير شد، سپاسگزاري نميثانياً: 

ا كند. إذ پردازد و از دوائي كه دردش از آن درمان شده حد و ثناء نمي تمجيد و تمّلق نمي
است و دوا  اي است محدود و مقيد كه خدا براي بدل ما يتحلّل و سيري قرار داده و سيله

است. پس اگر حد و ثنا و ستايش بايد به درگاه  را نيز براي درمان او مهيا فرموده
  آفرينندة آن شايد، نه به دوا و غدا!

زنده و مردة آنها گوييد و بر  أما شما اولياء را تا حد خدايي و باالتر، سپاس مي
بريد! و گور آنها را بيشتر از مساجد احترام كرده و مورد توجه و اكرام قرار  ستايش مي

دهيد به طوري كه صد يك اين كرنشها و عبادتها و سپاسها و ستايشها را نيست به  مي
  دهيد. خدا انجام نمي

و كيفر  هيچ كس از بيل و كلنگ و شمشير و تفنگ انتظار پاداش دوستيثالثا: 
شناسند و با كسي حب و بغض  دشمني ندارد، آنها آالتي هستند كه دوست و دشمن نمي

 و بغض و تعصب ا أولياء متصرّف در كون و مكان شما، طبق معرّفي شما حبندارد، أم
را تا آخرين حد دارند! اينان دوستان خود را با اندك دوستي و محبت و كمترين ارادت 

ت به عاليترين درجات جنّت برسانند! و دشمنان خود را درنهايت و خدمت، ممكن اس
ذلّت به أسفل دركات جهنّم بفرستند!! و حتي أعمال و عبادات مردم هر چند از روي 

كنند و در روز  اخالص باشد اگر از محبت خاص آنها خالي باشد به هيچ حساب مي
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وستان خود را چنان و قيامت كه همة اختيارات ميزان و كتاب به دست آنهاست د
كنند! و چنانكه قبالً هم گفتيم همين معني و منظور است كه  دشمنان خود را چنين مي

  شما را با اين طمع، به كفر و ضاللت كشانيده است!.
 »حساب قيامت و نظارت امام«تحت عنوان  »أمراء هستي«كتاب  480شما خود در 

$! (βÎ¨﴿شيه: ايد: مفسران معصوم در آية آخر سورة غا نوشته uΖø‹ s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖ øŠn= tã 

Νåκ u5$|¡Ïm ∩⊄∉∪ ﴾ /اند: بازگشت مردم و حساب آنان به سوي ما  . فرموده1]26 -25[الغاشية
كند فرمود:  است. از جمله در تفسير صافي از حضرت كاظم ـ عليهم السالم ـ نقل مي

U�Z�=! G´��p� �Z��` ¤=�	 3��` 9`Wني بازگشت اين مردم به جانب ما و حسابشان . يع
خواهيم كه آن  اند از خدا مي برماست، پس آن گناهاني را كه از نظر حقّ اهللا مرتكب شده

كند و هر گناهي را كه از نظر حقّ  را به ما واگذار فرمايند و خدا خواستة ما را اجابت مي
پذيرند و  ا بخشند ومردم نيز ميكنيم كه به م اند از مردم خواهش مي الناس ارتكاب كرده

=Q¤R «خدا به آنان عوض خواهد داد و همچنين در زيارت جامعة كبيره واردشده:  ��	 S3���Q` ��
 RG S5R��= �! RGS Ś � �� Qp �� RG S5R���Q`!!!« هاست و حساب آنها نيز  يعني رجوع مخلوقات به سوي شما ائم

  به عهدة شماست.
سجاد ـ عليه السالم ـ كه خالصة ترجمة آن  از حضرت«ايد:  نوشته 490در صفحة 

چشانيم  است كه ما روز قيامت سرپرست حوض كوثريم و به دوستان خود از آن مي اين
و جز به سبب توسل به ما راهي به سوي آن نيست، و هر كس ما را مسرور كند در آن 

اش ناپاك بوده  كنيم و هر كس ما را بيازارد و حقّ ما را غصب كند نطفه روز مسروش مي
  .»در آخرت به سزاي خود خواهد رسيد!!

مردمِ محشر دامان «ايد كه:  از برخي أخبار چنان نتيجه گرفته 179و در صفحة 

                                           
همانا بازگشت ايشان به سوي ماست آنگاه محاسبة [أعمالشان] برماست (توجه داشته باشيم كه سورة  -1

   ((الغاشية)) مكي است).
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روند و هر  گيرند و شيعيان دامان أئمة خود را گرفته همه به بهشت مي شيعيان را مي
چنانكه در اين جهان نيز  گردند دسته با توسل به دستة ديگر به مثوبات آن جهان نائل مي

اش تمسك به ذيل عنايت آن خاندان  رسيدن به حاجات و نجات از بليات، يكتا و سيله
  .»است!

دانيم انگيزة نويسندگان و تمام غاليان همين غرورهاي شيطاني است و به يقين  ما مي
ادي دشمنان اسالم هم براي سستي و تضعيف مسلمين، خود مستقيماً و يا به وسيلة اي

انگيز فتنه خيز را در بين مسلمانان مخصوصاً شيعيان نشرداده  خود اينگونه مطالب غرور
دهند، زيرا چه كاري از اين بهتر كه در مقابل آن همه تهديدات و انذارات إلهيه كه  و مي

﴿� Ïèt±ø)s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ tÏ%©! $# šχöθ t±øƒ s† öΝåκ®5 u‘1
ودري از  ، يك چنين فضاي بي بام]23[الزمر/ ﴾

است، خدا به أئمه ببخشد و آنچه  شفاعت در مقابل تمام مردم باز شود كه آنچه حقّ اهللا
حقّ الّناس است مردم به ائمه ببشخند آنگاه شيعياني كه مسلّماً به وسيلة اين انگيزه ها، 
گناهانشان از همة مردم بيشتر است خود به سبب گرفتن دامان سر سلسلة ناجيان يا 

شوند و مردم هم دامان آنها را گرفته سر انجام همگي به بهشت روند!! با اين منجيان 
امتياز كه شيعيان آقا و نجات بخش ديگران اند!! و ما إن شاء اهللا تعالي در بحث شفاعت 

  كنيم.  رسيم و واهي بودن اين تصورات را ثابت مي به سستي و مجعوليت اين روايات مي
ن اسباب و وسائل را كه شما قبالً تشبيه به دّكان و مزارع و گوييم اي در اينجا فقط مي

بيل و كلنگ بي اراده و شعور كرديد و خواستيد نتيجه بگيريد كه ائمه اطهار در مملكت 
إلهي خداي قهار، جز آلتي همچون آالت و ادوات نا مبرده نيستند، چرند گفتي و هذيان 

  بافتي!.
لهي و هر چه بخواهند با دوستان و دشمنان خود آنان به عقيدة شما مالكان ملكوت إ

  كنند، چون كليد بهشت و جهنم به دست آنهاست!  مي
أما به قول شما از طرفي داراي عواطف تند وتعصبات شديد بشري هستند، (البته 

                                           
  شان بيم دارند، منقبض و جمع مي شود.پروردگار پوست كساني كه از  -1
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كنيد) كسي كه اندك خدمتي و اظهار محبتي به ايشان كرد، او  آنگونه كه شما معرّفي مي
ه و آن كه مختصر آزار و اهانتي به ايشان روا داشته داخل جهنم را وارد بهشت كرد

  كنند!. مي
همين انگيزه و طمع است كه مردم بدبخت اين مملكت از همة أوامر و نواهي 
شريعت كه بعثت تمام پيغمبران و نزول جميع كتب آسماني و قرآن براي آن است، 

يني و دنيايي حتي از يك صرف نظر كرده و پست سرانداخته و در رعايت مقرّرات د
كشور نيمه وحشي هم بدتراند!!! أما براي به دست آوردن رضايت امامان به خيال 

كنند و يا به جهت تولّدشان  خودشان در سال چندين روز به جهت وفات آنان تعطيل مي
گيرند در صورتي كه كوچكترين دليلي از شرع و عقل براي آن ندارند، براي  جشن مي

خرند و صحنه هاي  ميليونها تومان زنجير و قمه و قداره و توق و علم مي عزاداريشان
دهشت انگيز و حيرت آوري از دسته هاي سنيه زن و زنجير زن و شبيه به وجود 

آورند! براي مرقد آنان ميلياردها صرف تعمير و تزيين گنبد و بارگاه و خدام و ضريح  مي
  ...... و...........و......... و... 1نمايند و اثمال آن مي

ايد كه آنان صاحب اختيار  براي چه؟! براي اينكه شما به اين مردم چنين فهمانيده
دنيا و آخرت اند! بايد آنها را با اين وسايل راضي كرد! و إال فال!! به خدا قسم، اگر 

 داد، و وقت تبليغات و تطميعات نبود، هرگز هيچ عاقلي اين اعمال سفيهانه را انجام نمي
و مال و عمر و فكر خود را براي چنين اموري كه از طرف خدا و پيغمبر كوچكترين 

  كرد. است، ضايع نمي قول و فعلي در اين باره صادر نشده
خود شما قبول داريد كه پروردگار عالم بيش از يكصد و بيست و چهار هزار 

زرگواران نيز است (هر چند قائل ايد كه آن ب پيغمبر براي هدايت بشر مبعوث فرموده
تحت واليت امامان شيعه بوده و ريزه خوار احسان ايشان هستند!) اين همه انبياي 
بزرگوار كه پروردگار متعال در قرآن كريم ايشان را مدح و تمجيد فرموده از قبر و مزار 

                                           
  ر.ك. مقدمة حقايق عريان در اقتصاد قرآن (زكات)، بند هشتم. -1
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و ساير اخبار، جز سه قبر معلوم و معروف  »عبد اهللا بن ابي قروه«ايشان طبق روايت 
است كه در زير ناودان خانة كعبه  ÷ي از آن سه، قبر حضرت اسماعيل نيست: كه يك

كه محفوف  ÷و فاقد قبه و بارگاه و ضريح و خادم است و ديگري قبر حضرت هود 
است كه در  صبه رمل و در دامنة كوهي از جبال يمن است و سومي قبر رسول خدا 

است و بقيه موهوم و نامعلوم  است، فقط اين سه قبر، مرقد حقيقي انبياء مدينة منوره
است! اما شما نگاهي به كشور شيعه نشين كرده و قبور و زيارتگاههاي آنان را ببينيد كه 

زند با آن همه نهي صريحي كه در شريعت اسالم از طريق عامه و  سر به صدها هزار مي
ل چه خاصه در تعمير و تجصيص و ساختن بنا و ضريح بر قبور، شده است! در هر سا

داند و بس. و ما إن شاء اهللا تعالي  شود؟ خدا مي مقدار از اموال صرف اين امور منهيه مي
  .1آوريم در بحث مقابر و زيارت، مختصري از آن را براي خوانندگان مي

ايد كه صاحبان اين  چرا؟! براي اينكه شما با اين گونه تبليغات مردم را معتقد كرده
د و متصرّف در أرض و سماوات؟ و بر آورندة حاجات و دافع قبور مدبر أمور كائنات ان

بليات و منزِلِ بركات و رافعِ درجات در دنيا و آخرت اند!! و البّته هر حيواني تا چه 
رسد به انسان طالب خيرِ خود و دافع شرّ از خوداست، بالّطبع آن را خواهان و از اين 

د دينار و دادن يك مشت براي به گريزان است. اين است كه صرف يك درهم براي ص
  دست آوردن چند خروار را از جان و دل راغب و خريداراست!

با اماماني كه به قول شما داراي عواطف تند بشري هستند و براي محبان خود و 
اند فداكاريها كرده تا جايي خود را قرباني كنند، و نسبت به  نجات ايشان حاضر شده

يند كه تا عربِ بياباني كوچكترين شك كرد امام او را دشمنان خود چنان به خشم آ
توان كنار آمد و دل او  كند و......... و....... با چنين كساني به سادگي مي تبديل به سگ مي

را راضي كرد. تا آن خداي منزّه از احساسات بشري و بي تعصب! كه بدون هيچ 
βÎ) y7¨﴿اي در كمين ظالمان و ستمگران است كه  مالحظه −/ u‘ ÏŠ$ |¹ö� Ïϑ ø9$$ Î7s9 ∩⊇⊆∪ ﴾ /14[الفجر[ 

                                           
 ارنده.گ، تأليف ن»زيارت وزيارتنامه«كتاب ر.ك.  -1
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*�χÎ ﴿فرمايد:  . و دشمن ناسپاسان كه مي»همانا پروردگارت در كمين است sù ©!$# Aρß‰tã 

zƒ Ì�Ï�≈ s3ù= Ïj9 ∩∇∪ ﴾ /و محاسبة او با مثقال و »همانا خداوند دشمن كافران است« ]98[البقرة .
ßìŸÒ﴿نقير و خردل و قطمير است كه  tΡuρβÎ) uρ šχ%Ÿ2 tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π ¬6ym ôÏiΒ @ΑyŠö� yz $ oΨ÷�s? r& $ pκ Í5 3 4’ s∀x. uρ 

$ oΨÎ/ šÎ7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪﴾ /اگر كردارشان هموزن دانة خردلي باشد، آن را « ]47[األنبياء
. و قرآن كريم و صيت لقمان حكيم را »آوريم و كافي است كه ما حسابگر باشيم مي

¢ ﴿آورد كه:  بدين بيان مي o_ ç6≈ tƒ !$ pκ ¨ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π¬6 ym ôÏiΒ 5ΑyŠö� yz ä3tF sù ’ Îû >οt�÷‚|¹ ÷ρr& ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÷ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ÏN ù'tƒ $ pκ Í5 ª!$#...﴾ /اي پسركم اگر كردار انسان هموزن « ]16[لقمان
اي يا در آسمانها يا در زمين باشد خداوند آن را [در روز  دانة خردلي باشد كه در صخره

yϑsù ö≅yϑ﴿فرمايد:  ، و نيز مي»ستاخيز] بياوردر ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘sŒ #\� ø‹ yz … çνt� tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ 

tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ #v� x© …çνt� tƒ ∩∇∪ ﴾ /ه«.» ]8 - 7[الزلزلةاي كردارِ نيكو به جاي آرد  هر كه به وزن ذر
  .»جاي آرد [نتيجة] آن را ببيند اي كردارِ بد به [پاداش] آن را ببيند و هر كه به وزن ذره

توان در محاسبه روبرو شد كه از احساسات بشري مبرّي  با چنين خدايي چگونه مي
  كشد؟!  است و تعصبي ندارد و به اصطالح مو را از ماست مي

اند از خدا خواهش  برند كه آنچه ايشان از حقّ اهللا را امتناع كرده لذا به امامي پناه مي
كند!! و آنچه را از حقّ  ق را به ايشان واگذار كند و خدا هم واگذار ميكنند كه آن حقو

خواهند كه آن حقوق را به ايشان و اگذار كنند،  اند امامان از مردم مي الّناس از بين برده
گذرند! اين هم حساب مشكل روز  زنند و مي البد مردم هم روي امامان را به زمين نمي

شت و جهنّم در دست امامان يعني پسر خالة شيعيان است! قيامت؟!! بعد از آن كليد به
برند! چه سودي از اين  جهت را به بهشت و دشمنانشان را به جهنم مي كه اين عزيزان بي
  اي از اين پرسودتر!!؟ پس چرا نكنند؟ بهتر و چه معامله

ت است و عّل اي كه به قول خودتان اينان را تا حد شرك كشانده اين است آن انگيزه
واقعي و انگيزة حقيقي آن هم خود شما و اين أحاديث عجيب و غريب غاليان يا 
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دشمنان دين اسالم است. پس چنانكه گفتيم تشبيه شما به اينكه أئمه آلت بي ارادة 
خدايند! غلط و خالف حقيقت يعني همان غلو و گزاف است. و إالّ اگر حساب آلت و 

تر و  يوضات إلهي هيچ آلتي بلكه آيتي ظاهراسباب بوده باشد از آالت و اسباب ف
ماه و خورشيد در تربيت « 58تر از خورشيد نيست، و به قول خود شما در صفحة  روشن

موجودات زمين از جماد و نبات و حيوان تأثير و دخالت تامه دارد و بدون ترديد و 
تربيت سيلة حيات جسماني و مادي كرات مورد تابش خود هستند ولي استقالل در 

كنم كه اينگونه فيض بخشي  . و من اضافه مي»كنند ندارند بلكه از جانب خدا تربيت مي
دانند. أما آيا تا حال شنيده شده كه مسلماني  و تربيت را أكثر افراد بشر بلكه همة آنها مي

نسبت به خورشيد اظهار ارادتي كند يا ابراز محبتي؟ و از آن ثنا و تمجيدي نمايد يا 
داند خورشيد داراي عاطفه و تعصب نيست و  و تحميدي!؟ چرا؟ براي اينكه ميتملّق 
است  اي از خود ندارد و از مدح و قدح كسي آگاهي ندارد. آنچه خدا به او داده اراده
پردازد، نه از اقبال كسي خوشحال و نه از اعراض  دهد، و به أمري كه مأمور است مي مي

گيرد و براي لطف و  ماني او را محبوب نميشود! لذا هيچ مسل كسي خشمگين مي
شود. او آلت فيض إلهي است، اگر شكري بايد و  غضبش خوشحال واندوهگين نمي

ثنائي شايد، بايد به پروردگار او كه فياض علي االطالق است، كرد نه به شخص او! آيا 
  .1امامان آالت فيض نيز چنين اند؟

                                           
ام قياس رسول و امام با خورشيد قياس مع الفارق است كه  چنانكه در ((درسي از واليت)) نيز گفته -1

همگان آن را باطل مي دانند. خورشيد در عالم تكوين مانند آالت و اسباب است و آلت وسبب چون 
مسبب االسباب است كه خدا باشد، مانند اره و تيشه كه اراده و اختياري ندراد فعل او منسوب به 

اسباب ساختن در و منبر است و اگر دري ساخته شد گفته مي شود نجار در را ساخته نه اره و تيشه. 
رسول و امام چون بشراند و صاحب اراده و اختيار اگر كاري كنند گفته نمي شود خدا كرده بلكه 

ست زيرا بشر فاعل مختار است مثالً اگر رسول خدا غذا خورد نمي فعلشان منسوب به خود ايشان ا
گويند خدا خورده بر خالف خورشيد كه فاقد ادراك و اراده و فعلش غير اختياري است و آثار او 



  251   بطالن ادعاي آيت اهللا العظمى! و داليل آن
  

  

راي نظم جهان و تدبير امور موجودات از نظر عقل و دين هرگز پروردگار عالم ب
احتياج به كسي أعم از نبي و ولي و وصي و وزير و دبير و وكيل و مشير ندارد! و هيچ 
كس را در حريم ملكوت او راه نيست و از اسرار خلقت و علوم غيب او آگاهي ندارد 

اين مگر آنچه به وسيلة وحي بر رسولش بر حسب مصلحت و حكمت ابالغ فرمايد، و 
است در محيطي تنگ و تاريك و  قبيل افكار، انديشه هاي كودكانه و تصورات عاميانه

  قلبي خالي از علم و انديشه!.
از نظر عقل نيز تمام آنها جعليات است كه به عنوان معجزه و كرامت و تصرّف أئمه 

تا  385اي! و از صفحة  در أمر حيات و ممات و رزق و حاجات بشر و حيوانات آورده
اي! تمام آنها موهومات و ساختة غُالت  كتابت پر كرده 449تا  439و از صفحة  394

چون  و يا بدنامي  »!:�� $/ ��A«نام و نشاني چون  اي را كه شخص بي است! زيرا معجزه
»iZ��v$ �_� YK /$ �!«  9«و يا غالي كذّابي چون�Z� /$ � ��IC $/ «و كذّابي چون  »¥�?

9���V« از داستان مجهوالني چون آن أعرابي و قصة آن مرد بلخي!! از اين روايت كنند ،
جلعيات و موهومات و خرافات هيچ عاقلي براي اثبات تصرّف أئمه در تدبير امور 

اي چون آن راوي، و براي  كند، اين قبيل معجزات براي گوينده كائنات استدالل نمي
حجت نيست بلكه منتهاي رسوايي و اي چون عمه اش خوب است!! اينها نه تنها  شنونده

خفت براي گوينده و شنوندة آن است! صدها خروار از اين احاديث در مقابل يك آية 
است در مقابل سيلي سهمگين و  قرآن كريم كه مخالف آن است چون صدها هزار پرِ كاه 

عاقلي  خروشان. البّته در نظر كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد. زيرا هيچ
تواند از حقايق قرآن با آن صراحت بيان، چشم بپوشد و عقل و وجدان خود را كنار  نمي

بگذارد براي چرندي كه فالن غالي بافته يا فالن دروغگو ساخته است!! و با معجوالت 
خود اولياي خدا را كه تاريخ حيات سراسر افتخارشان پر از عبادت و تقوي و مملو از 
                                                                                                           

گويند خدا گل و گياه را رويانده.  منسوب به آفريدگارش خداست، چنانكه اگر بهار گلها را بروياند مي
  (برقعي).
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است و خود بهترين معلّم خداپرستي و داعيان إلي  وز جزاء بودهخوف خدا و حساب ر
اند به صورتي درآورده كه جز تعريف و تمجيد خود كاري و جز خودپسندي و  اهللا بوده

اند؟! تو گويي تمام اين دستگاه كائنات و آفرنيش موجودات  خودخواهي هدفي نداشته
اهللاُ َتعالَى غير!؟   است ال ود آمدهبراي سپاس و ستايش و عبوديت و كرنش آنان به وج

  .علُوا َكِبيرًاالجاهلون  عما يقُولُ
گفتيم آن معجزاتي كه از أئمه ـ عليهم السالم ـ شما در كتاب خود آورده و آنها را 

اي،  دليل بر تصرّف آنان در كل ممكنات و موجودات گرفته و دليل نقلي و شرعي دانسته
مطالعه در معجزات چهارده معصوم هرگاه به طور مجموع « اي: گفته 60و در صفحة 

مورد دقّت قرار گيرد اكثراً مشحون از خلق و ايجاد و تغيير و تبديل ماهيات و خبر دادن 
  . »از غيب و ساير كارهاي خدايي و اعمال واليتي است!!

و  اگر اينگونه معجزات ادعايي دليل بر تصرّف كساني در امور عالم و نظم جهان
اي از ملل و مذاهب و أديان جهان از اين قبيل جعليات  تدبير عالم امكان است، هر طائفه

اي كه گوينده و سازندة آن يك  و موهومات براي خود و اولياي خود دارند. زيرا معجزه
نفر ـ هر چند عادل ـ باشد، مورد قبول و اطمينان هيچ نخواهد بود؛ تا چه رسد كه 

و غالياني چون محمد بن سنان و يونس بن ظبيان و عمارة بن زيد بي راويان آن كذّابان 
  نام و نشان و علي بن أبي حمزة ملعون به لسانِ همان امامان باشد!.

شما تنها در طائفة صوفيه و احوال اولياي آنها مطالعه كنيد تا ببينيد اين طائفه 
احوال أئمة إثني عشر ـ  اند كه اين معجزات شما در كراماتي براي أئمة خود آورده

صلوات اهللا عليهم ـ شايد به پاية آنها نرسد!! يك مطالعة إجمالي در كتب صوفيه، مثل 
»�����)	 �'My1�  شيخ عّطار يا»IC)	 &��0C«  جامي يا»%�k	 ?'�	 
�يافعي و امثال  »`�

نمونه به  كه ما براي 1دهند آن، هزاران معجزات غريب و عجيب از اولياي خود نشان مي

                                           
ن ساير مذاهب اسالمي براي أئمة خود از قبيل ((مالك بن انس)) و ((ابو حنيفه)) و ((شافعي)) و همچني -1

اند كه براي اطّالع از آنها مي توان به جلد  ((احمد بن حنبل)) و ....... عجائب و كرامات فراوان نقل كرده
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  كنيم: چند عدد آن به نحو اجمال اشاره مي
�«مثالً شيخ عّطار كه كتاب ����)	 �'My1«  خود را به نام حضرت امام جعفر صادق

نمايد، از آن حضرت معجزة قابل أهميتي  بزرگ صوفيان ـ البّته به عقيدة او ـ افتتاح مي
بزرگ شيعه چون عالّمة  آورد! أما در معجزة حسن بصري كه بسياري از علماي نمي

دانند،  مي ÷مجلسي و ديگران او را مخالف أئمه مخصوصاً امير المؤمنين علي 
نويسد: حسن بصري خرمايي را يافته و به كسي داده و او خورده، دانة او طال شده  مي

رفته و باز براي  كرده و به مّكه مي يشين را در بصره ميپاست! يا هر روز حسن نماز 
نهاد  گشته است! براي شمعون گبر دست در آتش مي ن هر روز به بصره باز مينماز پسي
سوخت و چون شمعون مسلمان شد، خطّ آزادي و ضمانت بهشت براي او  و نمي

زد!  نوشت و خدا آن را امضاء و اجرا كرد!! يا ماري با شاخ نرگس مالك دينار را باد مي
اي  تش نسوخت! يا كسي تازيانهو دست دهري چون در مجاورت دست مالك بود در آ

به مالك زد، و وي او را نفرين كرد، روز ديگر دست تازيه زن قطع شد! يا حبيب 
كرد و به  رفت و عبادت مي است چون هر روز به مسجد مي عجمي كه از اقطاب صوفيه

كنم و هنوز صاحب كار مزدم  گفت من در نزد كسي به مزدوري كار مي اش مي خوانوده
است، روز دهم يك خروار آرد و يك مسلوخ گوشت و روغن و عسل به در  را نداده

آمد!! يا چون حسن از حجاج  خانة او آوردند، يا براي مهمانان او غذا از غيب مي
گريخت و در خانة حبيب پنهان شد مأمورين در خانة او با اينكه دست به حسن 

است او را  ود حسن در همين خانهماليدند اما از كرامت راستگويي حبيب كه گفته ب مي
كرد!! يا  شد و غرق نگشته، راه پيمايي مي ديدند!! يا اينكه او بر روي آب روان مي نمي

سوزن از دست حبيب افتاد و در شب تاريك خانه روشن شد! يا قاتلي را بر دار كردند 
  همينكه حبيب بر او عبور نمود، مستحق بهشت شد!!

                                                                                                           
جلد پنجم ((الغدير)) عالمة اميني اول كتاب ((االمام الصادق والمذاهب األربعه)) (تأليف اسد حيدر)،  و 

  تبريزي و..... مراجعه كرد. (برقعي).
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گذشت و حسن كه  نويسد كه او از روي آب دريا مي يدر كرامت عتيبة بن غالم م
كرد!! يا بدون هيچ مقدمه در فصل زمستان  خود صاحب آن همه كرامات بود تعجب مي

  داده! به كسي زنبيل رطب تازه مي
نويسد كه هنگام توّلد او به پدرش پولي رسيد كه با آن  در كرامت رابعة عدويه مي

او در سفر حج بعد از مردن زنده شد! و چنان  خريد! يا خر خواست مي هر چه مي
گرامي بود كه كعبه به استقبال او آمد!!! ناقلِ اين معجزه و كرامت شيخ علي فارمدي 
است كه هر چند دروغگو باشد از علي بن حمزه و محمد بن سنان و عمارة بن زيد 

  دروغگوتر نيست.
رداشت و بيست عدد نان از غيب با اينكه رابعه از جلوي مهمانان خود دو عدد نان ب

در يافت داشت! يا هنگامي كه حسن به او گفت بيا تا سجاده براي نماز در آب اندازيم 
  او در هوا انداخت! (يعني باالتر از حسن!).

جوشيد و طعامي از آن با حسن بصري خوردند كه به  يا ديگ رابعه بدون آتش مي
  .1تصديق حسن بهتر از آن نخورده بود

كرامت فضيل بن عياض گفته اند: جهودي بردن تلِّ ريگي را بر او عرضه كرد  و در
  تا او را آزاد كند و آن ريگها را باد برد!!

براي ابراهيم ادهم اژدهايي پوستين شد تا از سرما رنج نبرد، و سوزني از او در دريا 
خودت نيز در  افتاد و چون آن را خواست هزاران ماهي با سوزنهاي طال بيرون آمدند كه

  اي! همين كتاب آن داستان را آورده
اي از همراهان ابراهيم ادهم كه در بياباني آتش افروخته بودند و آرزوي  يا چون عده

                                           
نقضاً و رداً آورده است كه  38عالّمه عبد الجليل رازي قزويني در كتاب پر ارزش خود (الّنقض) ص  -1

گفته اند: حسن بصري در راه باديه با رابعة عدويه رسيد رابعه را گفت: چه مي خوري؟ رابعه دست به 
باديه كرد و مشتي خاك برداشت و به شيخ گفت: بستان و بخور، تا در صحرا بود خاك بود به  خاك

  بول شتران ممزوج، چون از دست رابعه به دهن شيخ آمد، مغز بادام وشكر سفيد!!.
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  گوشت حالل كردند تا كباب كنند به كرامت ابراهيم، شيري گورخري را آورد!
نان در كرامت ذو النّون مصري گفته اند: چون در كشتي گوهري گم شد و ساك

كشتي ذو النّون را مّتهم به ربودن آن كردند به معجزة وي هزرارن ماهي از دريا بيرون 
  آمده در دهان هر يك گوهري تقديم وي نمودند!

يا اينكه جواني چون صد هزار درهم بردرويشان انفاق كرد. آنگاه پشيمان شد ذو 
يا كسي به نزد ذو النّون  النّون مصري به دارويي سه دانه ياقوت براي او به وجود آورد!!

آمد و گفت وام دارم، ذو النّون سنگي برداشت و به او داد و آن زمرّد بود به چهار صد 
  درم.

تا جايي كه متوكّل ملعون كه امام دهم شيعيان با آن همه كرامات يا معجزات 
!! و نتوانسته بود او را تسليم كند، از كثرت كرامات يا بگو معجزات مريد ذو النّون شد

داشتند مرغاني از هوا آمدند و بر جنازة او كه در  هنگامي كه جنازة ذو النّون را برمي
  آفتاب گرم بود، سايه كردند. 

اند كه شيخ ابو سعيد ابو الخير كه خود از بزرگان  در كرامات بايزيد بسطامي نوشته
ا جايي كه معروف بينم! ت است كه هجده هزار عالم را از بايزيد پر مي است گفته صوفيه

  !!.»سبحاني ما أعظم شأني«گفت:  كرد و مي است كه با يزيد ادعاي خدايي مي
در اين باره در مثنوي مولوي داستان عجيبي مذكور است. يا گفتگويي كه با يزيد با 

شد تا  كرد! يا در طبرستان بر جنازة مردگان حاضر مي سگ داشت و با او احتجاج مي
ان با يزيد به نام ابو سعيد راعي چوبدست خود، انگور سپيد و جايي كه يكي از مريد

خوردند!! و معراجي عجيب از بايزيد كه در  آورد و خود و مهمانانش مي سياه بيرون مي
�«چند صفحة ����)	 �'My1« است. از او نقل شده  

عبد اهللا مبارك كوري را بينا كرد و به دعاي سفيان ثوري خليفه و اركان دولت او 
ميعاً به زمين فرو رفتند! و مرغي كه سفيان او را در قفس ديده و خريده بود پس از ج

اند خشتهاي خام با محمد بن خالد االجري كه  زد! گفته مرگ او بر سر گورش بال مي
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  گفتند. است سخن مي يكي از بزرگان صوفيه
رهنه از روي آب اي كه داده بود با پاي ب اند كه بنابه و عده در باب بشر حافي آورده

دجله عبور كرد! و مادامي كه زنده بود هيچ چارپايي در آن شهري كه او بود سرگين 
نريخت، و أهل معرفت وقتي از فوت بشرِ حافي اطّالع يافتند كه ديدند استري سرگين 

  انداخت!!.
حسين بن منصور حالّج روزي بر شيري سهمگين غضوب نشسته و اژدهايي زنده 

  زد. از دروازة بغداد آمد و بر گرد شهر بگشت و أََنا الحق ميدر دست گرفته 
كرد. شيخ روزبهان از آنچه در ضمير  ابو الخير تيناني از طرابلس مّكه طي األرض مي

داد! و همو بر حسب پيمان با شيخ ابو بكر بن طاهر پس از  گنجيد خبر مي اشخاص مي
! جالب است كه همين شيخ با خواند فوت خود هر سحري عشْرِ قرآن را در قبر مي

  اي شد و مدتي خرقه را ترك كرد! داشتنِ عشق به خدا، عاشق زن مغّنيه
از اين قبيل كرامات يا معجزات كه شرحش طوالني است براي اقطاب صوفيه فراوان 

تواند به كتب عربي و فارسي  اند. كسي كه طالب تفصيل بيشتر باشد مي گفته و نوشته
  اً در عصر ما از نظر سياست استعمار، رواج بسيار دارد، مراجعه نمايد.صوفيه كه اتفاق

اگر با اين قبيل موهومات بتوان تصرّف بشر را در نظم و گردش ارضين و سماوات 
اند! در آن صورت به جاي چهارده  ثابت كرد، پس تمام اين افراد مدبرين امور كائنات

بلكه چهار صد هزار! متصرّف يا به عبارت  متصرّف در أمور عالم، بيش از چهارده هزار
شود!! زيرا نسبت  خواهيم داشت!! و اين فضليت منحصر به امامانِ شيعه نمي »خدا«ساده 

كرامات و معجزات به اولياي دين، منحصر به مسلمين نيست. بلكه هر مذهب و ديني از 
  اين قبيل موهومات دارد!.

است، تا  زن و مرد كراماتي عجيب نقل كردهاي از راهبان از  تاريخ كليسا براي پاره
فلكي موحد فرانسوي كه اصالً به  »كاميل فالماريون«جايي كه دانشمندان بزرگي مانند 

اي از  كليسا و روحانيت نصاري اعتقادي نداشته، آنها را باور كرده است! و در پاره
  تأليفات خود نمونه هايي از اين قصه ها را آورده است!.
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ونه اشكالي كه بر اين ادعاها وارد كنيد بر خودتان وارداست! زيرا اگر شما هرگ
است آنچه را هم كه  گويندگان و روايت كنندگان اين كرامات غالباً بيش از يك نفر نبوده

  طور است!. ايد همين ايد و در اين كتاب آورده شما در آثار خود نوشته
اند،  راهبان، صادق و عادل نبودهاگر بگوييد كه گويندگان اين كرامات صوفيه و 

روايت كنندگان اين روايات يا به قول شما معجزات هم نه تنها عدالت و صدقشان مورد 
اند! پس  ترديد است، بلكه به تصريح كتب رجال، بسياري از آنها كذّاب و غالي بوده
آيد با اين  ادعاي بدين بزرگي را كه جز از افراد خدا ناشناس و گستاخ يا ديوانه برنمي

  شود. توان ثابت كرد و قال وقيل هر مبدع ضليل براي كسي دليل نمي موهومات نمي
آيت اهللا العظمي! در فصل سوم كتاب خود راجع به مدعاي خود از پيش خود 

گفته است:  80اشكاالتي تراشيده سپس به جوابگويي پرداخته است: مثالً در صفحة 
است كه مقام سلطنت و فرماندهي نسبت به جهان شود آن  ديگر از اشكاالتي كه مي«

اند و قوالً و عمالً اين انتساب را تخطئه و  هستي را خود أئمه هم دربارة خود قائل نبوده
اند، به اين دليل كه واليت و سلطنت مفروض چنانكه گفته شد ناشي از  تكذيب كرده

لم، محيط به تمام كمال علم و اراده و عمل است، يعني بايد شخص ولي از نظر ع
جهات و جوانب عالم ملك و ملكوت و مّطلع بر غيب و ظهور و باطن و آشكار جهان 
بوده هيچ مطلبي بر او مخفي و از جواب هيچ سؤالي عاجز و در حلّ هيچ مشكلي 
محتاج به ديگري نباشد و از جنبة قدرت نيز عاجز از هيچ دشمن و مستأصل در برابر 

گونه بلية مالي و جاني نباشد؛ و از نظر عقل هم معصوم و منزّه  هيچ حادثه و مقهور هيچ
از هر عيب و نقص عملي و بري و مطهر از هرگونه لغزش و خطا بوده باشد، تا بتواند 
مقام نيابت از منُوب عنه را كه خداوند عالم قادر متّصف به جميع اوصاف كامله و منزّه 

فت آن مستخلف را واجد و سرپرستي كشور است، احراز و خال از تمام صفات سلبيه
  .»خداوند را به عهده بگيرد

در اين جمالت، خود آيت اهللا العظمي! اقرار دارد كه أئمه ـ عليهم السالم ـ أوالً: 
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هرگز مقام سلطنت و فرماندهي بر جهان هستي را دربارة خود قائل نبوده و قوالً و عمالً 
اند. بلكه چنانكه بعداً در باب ُغلُو و غُالت بحث  اين انتساب را تخطئه و تكذيب كرده

خواهيم كرد، تمام كساني كه چنين ادعا، بلكه خيلي كمتر و كوچكتر از آن را دربارة هر 
اند صدها و هزارها مرتبه آنان را لعن كرده و  يك از ايشان ـ سالم اهللا عليهم ـ قائل شده

ياران و دوستان و شيعيان خود را از  اند؛ و صحابه و از ايشان اظهار برائت نموده
  اند. همنشيني با چنين كسان منع فرموده و گويندگان را نفرين كرده

خواهد همان چيزي را كه خود  أما اين آيت اهللا العظمي! با اين كيفيت باز هم مي
اند، دربارة ايشان مسجل و  أئمه ـ عليهم السالم ـ به اقرار خودش تخطئه و تكذيب كرده

  بيت نمايد!!تث
شوند كه ارادت و  بلي در ميان مريدان و دوستان، گاهي أفراد احمق و ناداني پيدا مي

محبتشان محبت همان خرسي است كه داستان آن را مولوي با اين بيت در مثنوي شروع 
  شير مردي رفت و فريادش رسيد  كشيد كند: اژدهايي خرس را درمي مي

افت و خواست احسان نجات دهندة خود را و چون خرس از دهان اژدها نجات ي
تالفي كند، همينكه آن مرد خوابيد براي راندن مگس از صورت او، تخته سنگي را بر 

خرد،  دوستيِ بي«صورت منجيِ خفته، كوبيد! و اين نكته را برجهانيان روشن كرد كه: 
عون و شداد و و بساكه بيشتر علّت ادعاي مدعيانِ ألوهيت چون فر »خود دشمني است!

نمرود و رؤساي اديان باطله مانند باب و بهاء، از فرط حماقت همين مريدان أحمق 
  گردد. اين ادعاها نمي ي گردلباشد! و گرنه هيچ عاق

اند كه مريد داغ و پرحرارتي به نام ميرزا  چنانكه در احوال ميرزا حسينعلي بهاء آورده
 روح اهللا! اگر من خود اقرار كنم كه من خدا روح اهللا داشت، روزي به او گفت: ميرزا

اهللا گفت: خير! اگر فرضاً روزي هم  حداري؟ ميرزا رو نيستم تو دست از اين ادعا برمي
تو دست از اين ادعا برداري آنگاه من تو را تبليغ كرده و به تو ثابت خواهم كرد كه تو 

  خدايي!!!
است كه آن  ل بيت أطهار خواندهبار أهخحاال اين آيت اهللا العظمي كه خود در أ
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اظهار برائت و  ،بزرگوارن چگونه به كرّات از اين قبيل كفرّيات مردم دربارة ايشان
اند، و به قول خود او تخطئه و تكذيب  بيزاري كرده و گويندگان را لعنت و نفرين نموده

  اند مع هذا اصرار دارد كه ثابت كند كه خير، مطلب غير از اين است! كرده
اگر خود أئمه ـ سالم اهللا عليهم ـ حضور داشته شايد با همين دالئل بندتنباني و 

خواست ايشان را تبليغ كند كه خير، شما متصرّف در كون و مكان و محيط و مدبرِ  مي
كنيد، يعني  عالم امكان ايد!! هر چند خود از آن اظهار برائت و قائلين به آن را لعنت مي

  دانند!! خداييد ولي ديگران مي دانيد كه خودتان هم نمي
: جناب آيت اهللا العظمي پنداشته قدرت بر اداره كردن أمور جهان و تدبير كار ثانياً

آفريدگان و رسيدگي به ملك زمين و آسمان، فقط در اين است كه شخص از جواب 
هيچ سؤالي عاجز و در حلّ هيچ مشكلي محتاج به ديگري نباشد و از جنبة قدرت نيز از 

چ دشمن عاجز و در برابر هيچ حادثه مستأصل و مقهورِ هيچ گونه بلية مالي و جاني هي
اي از اين  نباشد، با اينكه ممكن است در بين افراد بشر واجدين چنين صفات يا پاره

صفات بوده باشند و مع ذلك خدا نيستند! و هرچند كه اولياي متصرّف در كون و مكان 
اند، چنانكه خود او هم در  ان داراي تمام آن صفات نبودهاو طبق تاريخ و سيرة ارجمندش

ولي وقتي در تاريخ حيات و كيفيت زندگي أئمة دين «كتاب خود گفته است:  81صفحة 
بينيم بر حسب ظاهر واجد اين سه مرتبه كه بيان شد  كنيم مي دقّت و مطالعة كامل مي

  .»اين مقام استخورد كه موهم خالف  اند بلكه مطالبي به چشم مي نبوده
مورد  سپس به شرح عجز أئمه در واجد بودن اين سه مرتبه پرداخته كه در علم بسا

اند و مقهور  اند و در قدرت نيز محكوم به حكم محيط بوده كرده اطّالعي مي اظهار بي
گشتند و در قسمت عصمت هم خالف اين  چنگال طبيعت و مغلوب حوادث دوران مي

شود و اكثر آنان ضمن دعاها و مناجات با خدا  مشاهده ميمقام در گفتار خودشان 
  اعتراف به گناه و اذعان به خطا كرده اند!

: بنابه قول تو كسي واجد اين صفات خواهد بود كه در علم از جواب هيچ أوالً
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سؤالي عاجز و در حل هيچ مشكلي محتاج به ديگري نباشد و از جنبة قدرت نيز عاجز 
ل در برابر هيچ حادثه و مقهور هيچ گونه بلية مالي و جاني از هيچ دشمن و مستأص

ر از نباشد و از نظر عقل هم معصوم و منزّه از هر عيب و نقص عملي و بري و مطه
  هرگونه لغزش و خطا بوده باشد.

تواند مقام نيابت از خدا را كه متّصف به جميع  اما بدان باز هم چنين كسي نمي
است، احراز كند و خالفت خدا را واجد و  تمام صفات سلبيهاوصاف كامله و منزّه از 

سرپرستي كشور خدا را عهده دار شود. زيرا خدا خيلي خيلي خيلي بيش از آنكه تو 
اي بزرگتر است و ادارة امور جهان و تدبير عالم امكان هم خيلي خيلي خيلي  تصور كرده

در «د كه كسي با اين صفات كه پنداري احتياج دار اي كه تو مي بيشتر به صفات كامله
بتواند جانشين خدا شود و متصرّف در عالم  »جواب هيچ سؤالي عاجز نباشدو..........

صرف نظر از اينكه خداي متعال احتياج به نائب و وزير و جانشين و امكان گردد! 
سرپرست در امور كشور خود ندارد و قائلين به چنين گفتار از بدترين مشركين و 

  ند! كّفارا
است خود  اخبار و آثار بسياري كه از أئمه اطهار ـ عليه السالم ـ باقي ماندهثانياً: 

اند  حاكي است كه خود آن حضرات از چنين نسبتها بيزار و از گويندگان آن در آزار بوده
اند و در دعاها و مناجات اظهار كمال بندگي و عجز و  و آنان را لعن و نفرين كرده

نمودند. مع هذا تو با چند حديث چرند! كه از غاليان و  پروردگار مي تقصير در مقابل
اي كه با  اي چند از آن را در اين كتاب آورده است كه تو نمونه دشمنان دين باقي مانده

تمام كذب و ُغلُو آنها باز هم موهم اين معني نيست كه آنان نائب و جانشين خدا و 
  سرپرست كشور او هستند!.

ي بگويي كه آن بزرگواران در خلوت در مقابل خداي متعال اظهار عجز خواه آيا مي
كردند!! يعني َنعوذُ  كردند، و در جلوت در حضور مردم ادعاي خدايي مي و بندگي مي

  اند!! ِباهللا منافقِ مردم فريب بوده
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مثالً مانند فرعون كه در خلوت در مقابل خدا اظهار عبوديت و ناچيزي و بندگي 
كه در خلوت  ÷نمود! بر خالف موسي  ما در حضور مردم ادعاي الوهيت ميكرد أ مي

  گويد: و جلوت بنده بود، چنانكه مولوي مي
  روز موسي پيش حق گريان شده
  كاين چه غُلّ است اي خدا در گردنم

  

  نيمه شب فرعون هم ناالن شده  
  گرنه غُلّ باشد كه گويد! من منم!

  

ه ـ عليهم السالم ـ چنين نبودند. حال ببينيم داليلت واي از اين تهمت كه هرگز أئم
  اي چيست؟ كه در حلّ اين اشكال كه خود كرده

آيت اهللا العظمي در اين موضوع كه امام عالم و محيط به تمام جهات و جوانب عالم 
بايد دانست كه علم اولياي خدا ارادي است يعني اگر اراده كنند كه «است، نوشته است: 

  .»دانند! انند ولي اگر اراده نكنند و نخواهند عالم موضوعي شوند نميد بدانند مي
! البد »المعني في بطن الشاعر«حاال چرا و به چه دليل علمشان ارادي است؟ البّته: 

دليلش چند حديث عليل است كه از حيث سند ضعيف و مجهول اند چنانكه عالمة 
ر شرح بر كافي تأليف نموده و در آن كه د �2';� 	�J�]�مجلسي ـ رحمه اهللا عليه ـ در 

9 �=��	 !=��	«بابي است با عنوان K 	�§�, 	m` 6��)	 9K« است  و در آن سه حديث آورده
كه دوتاي آنها از حيث سند ضعيف و يكي ديگر مجهول است! با اين سه حديث 

هللا خواهد دربارة أئمه ـ سالم ا ضعيف و مجهول چنين ادعاي خالف عقل و نقل را مي
  عليهم ـ اثبات كند!!

از حيث عقل هم معلوم است كه انسان تشنة دانستن است و هر چيزي علمش بهتر 
  از جهل، پس چرا نخواهند بدانند؟!.

از حيث نقل هم پيغمبر خدا كه شخص أول عالم امكان است به موجب آيات 
و عرض كند:  شريفة قرآن مأمور است كه همواره از درگاه إلهي زيادتي علم طلب نموده

﴿ Éb>§‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù=Ïã﴾ /پس با چنين احاديثي كه »پروردگارا دانشم را بيفزاي« .»]114[طه .
  مخالف عقل و وجدان و مباين و ضد آيات قرآن است چرا چنين مطلبي را باور كنيم؟
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است كه أئمه به تمام  حاال برويم به سراغ احاديثي كه دليل بر مدعاي خود آورده
اند: يكي آن خبر است كه امير المؤمنين به ابن عباس در تفسير قرآن  گاه بودهعلوم آ

 QG	G4�j d!«است كه  گفته R�Q$ ��$ 6vJC /2«.  
ما اكنون كه مشغول نوشتن اين كتابيم فصل تابستان است و در يكي از دهات قم 

ث را (قرية ديزيجان) هستيم و به كتابخانة خود دسترسي نداريم كه سند اين حدي
بررسي كنيم أما از لحاظ تاريخ مسلّماً اين حديث جعلي و دروغ است و به فرمودة 

�	�6«شهيد ثاني ـ عليه الرحمه ـ در كتاب  رسواترين حديث آن است كه تاريخ آن را  »	��?
  تكذيب كند!

گذاري بر حروف، از زمان عبد الملك مروان شروع شد  بر طبق تواريخ معتبره نقطه
است اصالً نقطه نداشته چنانكه هم اكنون نسخه  قرآن كه از آن نوشته شدهو نسخه هاي 

است.  هاي قرآني كه از آن زمان كپيه و چاپ شده و در دسترس همگان است بدون نقطه
پس در زمان امير المؤمنين ـ عليه السالم ـ هيچ بائي نقطه نداشته كه آن حضرت نقطة 

  .1صديق تاريخ از بيخ دروغ استباء بسم اهللا باشد! لذا اين حديث به ت
است علوم ال يتناهي أئمه را  است و خواسته حديث ديگري كه در اين باب آورده

است  با ابو حنيفه داشته ÷اي است كه حضرت صادق  بدان ثابت كند داستان مباحثه
هر چند آن داستان در كتب احاديث ضبط است ولي چندان باور كردني نيست! باز ما 

. أما عقالً هرگز 2ن حديث نيز از بررسي سند آن به علّت گفته شده، معذوريمدربارة اي
هيچگاه در مقام كوبيدن أئمه و فقهاي معاصر  ÷رود كه حضرت صادق  گمان نمي

است و أبو حنيفه كه خود از ارادتمندان حضرت صادق بود اهل بيت را  خويش بوده

                                           
  .208و  207ر.ك. ((عرض اخبار أصول بر قرآن و عقول)) ص  -1

((بشير بن يحيي العامري)) كه مهمل است وديگري ((ابن ابي ها عبارت اند از:  برخي از روات اين قصه -2
ليلى)) است كه وضع خوبي ندارد و علماي رجال او را تضعيف كرده اند. و ((عيسى بن عبد اهللا 

 القرشي)) نيز مهمل است (برقعي).
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  د. كرد، در صدد مقابله با آن حضرت باش پنهان نمي
است: بول پليد  حضرت از ابو حنيفه پرسيده«أما آيت اهللا العظمي نوشته است: 

تراست يا جنابت؟ ابو حنيفه گفت: بول! امام فرمود: پس چرا براي خروج مني غسل 
الزم است است و براي بول نيست؟ اي ابو حنيفه آيا نماز افضل است يا روزه؟ گفت: 

را بايد قضا كند!؟ آيا قتل نفس گناهش بزرگتر  نماز، فرمود: پس چرا زن حائض روزه
است يا زنا؟ گفت: قتل، امام فرمود: پس چرا براي ثبوت قتل دو شاهد كافي و براي زنا 

  .»كمتر از چهار نفر كافي نيست؟ أبو حنيفه در جواب همه عاجز و بيچاره ماند!!
كردن و تصرّف در عالم البد به عقيدة آيه اهللا، با اين كيفيت لياقت امام براي اداره 

اند ميدان عدوات  رود اين قبيل مباحثات را كساني كه خواسته امكان ثابت شد!! تصور مي
و ابو حنيفه باز كنند و آنان را نسبت به  ÷و دشمني موهوم بين حضرت صادق 

اند، تا غلبة يكي را بر ديگري  يكديگر چون دو مخالف غرض ورز نشان دهند، ساخته
تيجه فاصلة پيروان اين دو را بيشتر كنند! و گرنه اينها مطالبي نيست كه ثابت و در ن

فقيهي مانند ابو حنيفه آن را نداند يا دانندة آن عالمِ كون و مكان و مدبر أمور جهان 
  باشد؟!!.

عجيب آن است كه خود آن حضرت هم به اين مسائل مشكله جوابي نداده و فقط 
  فا نموده است!!به اشكال نقضي به ابو حنيفه اكت

گيرم كه تا كنون هيچ  اينك اين ناچيز كه هيچ ادعائي ندارد و خداي را شاهد مي
جوابي را نه از حضرت صادق و نه ديگري در جايي شنيده ام أما با ميزاني كه از 

دهم و ابو حنيفة خيالي را از  شريعت اسالم در دست دارم، پاسخ اين مسائل را مي
آورم و يا در واقع جاعلِ حديث را خجل  ي! بيرون ميخجلت حضرت صادق خيال

  و آباء كرام اويم. ÷كنم زيرا من به راستي دوستدار حضرت جعفر  مي
است كه بول پليد تراست از جنابت، گفتة  اينكه ابو حنيفه بر فرض اين روايت، گفته

يد است كه بول از تمام نجاست پل او صحيح است، زيرا هم علم و تجربه ثابت كرده
تراست وهم شرع مطهر اسالمي زيرا براي شستن هر نجاستي بعد از زوال عين، يك بار 
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  است. شستن را كافي دانسته مگر بول را كه حد أقل شستن آن دو مرتبه
أما اينكه چرا در خروج مني؟ غسل الزم است و براي بول نيست؟ علّتش آن است 

مچون چادري برسرتاسر بدن محيط شود و اعصاب ه كه مني چون از اعصاب جدا مي
است چنانكه بر هر كسي در حين عمل و خروج مني ظاهر و معلوم است كه قشعريره و 

شود  سستي در تمام اعضاء رخ دهد و بعد از خروج مني عرَقي كه از انسان خارج مي
بوي مخصوص دارد كه خود حاكي است كه سرتاسر بدن در اين عمل شركت 

ن تمام بدن واجب است و آن با يك مرتبه به حد أقلّ كافي است، است. لذا شست داشته
  پس معلوم شد كه بول از مني پليد تراست و علّت غسل آن هم معلوم است.

از أبو حنيفه پرسيده است: آيا نماز أفضل است يا روزه؟  ÷أما مسألة دوم كه امام 
ست و نماز أفضل و أبو حنيفه در جواب عرض كرد نماز! جواب أبو حنيفه صحيح ا

است و پيامبر أكرم آن را نور چشم خود  است زيرا عقل و نقل أفضليت آن را ثابت كرده
است أما اينكه چرا زن حائض بايد روزه را قضا كند أما نماز را نبايد قضا كند؟  خوانده

عّلتش آن است كه در سال بيش از يك ماه روزه نيست و اگر زن در آن حائض شود 
 كنيم كه  أكثر زمان حيض ده روز و حد أقلّ آن سه روز است چنين فرض ميچون حد

حد أكثر آن باشد كه ده روز است، در اين صورت هم در طول سال، زني كه در ماه 
تواند ده روز و بسا كه نتواند سه روز، روزه  است حد أكثر نمي رمضان حائض شده

همين زني كه بر فرض حد أكثر در سال  اي واجب نشود. أما بگيرد يا اصالً بر او روزه
بود، بايد در  گيرد هرگاه قضاي نماز هم بر او واجب مي فقط ده روز قضاي روزه مي

سال يكصد و بيست شبانه روز نماز را قضا نمايد و اين تكليف شاقّي است بر يك زن؛ 
ß‰ƒ﴿كند  و شريعت سمحة سهله چنين تكليفي نمي Ì�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝà6Î/ 

u� ô£ãèø9$#﴾ Ï�'J��	¸��È· خواهد و براي شما دشواري  خداوند براي شما آساني مي
$﴿خواهد  نمي tΒuρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3ø‹n= tæ ’Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8lt� ym  ﴾ Ï�X	¸Ë�·  خدا در دين هيچ رنج و

ت آن، معفو است. لذا زنان را از قضاي نماز علي رغم أفضلي دشواري براي شما ننهاده
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  است.  داشته
اما اينكه امام از ابو حنيفه پرسيده باشد: آيا گناه قتل نفس بزرگتر است يا زنا؟ و ابو 
حنيفه گفته باشد: قتل؛ جواب ابو حنيفه صحيح است. زيرا خداي متعال در آيات قرآن 

دهد، حد  است و عقل سليم هم آشكارا بدان شهادت مي گناه قتل را بزرگتر از زنا شمرده
زنا بر فرض ثبوت، صد تازيانه و حد قتل، قتل است. أما اينكه چرا در قتل به دو شاهد 

قتل معلوم و غير قابل  وقوعاكتفاء شده و در زنا به چهار شاهد، به سبب آن است كه 
است فلذا فقط مرتكب آن را بايد شناخت و آن به دو شاهد عادل ممكن است.  ترديده

نامعلوم و اثبات آن مشكل است، زيرا تنها وجود يك زن و مرد نامحرم در زنا وقوع أما 
كند وبراي ثبوت آن أثر و عالمتي نيست جز ديدن چهار  زنا را مسلّم نميوقوع بستري، 

نفر به يك كيفيت مثِبته و گرنه كيفيتهاي مقَرِّبه چون بوسيدن و برهنه بودن و ساير 
س معلوم شد كه گناه قتل از گناه زنا بزرگتر است و پمايد. تواند آن را ثابت ن أحوال نمي

  علّت دو شاهد آن و چهار شاهد اين، نيز معلوم گرديد.
همچنين معلوم و مسلّم است كه كسي با دانستن جواب اين مسائل، محيط به تمام 
جهات و جوانب عالم ملك و مطّلع بر غيب و ظهور و باطن و آشكارِ جهان نيست و 

است اين مطلب را ثابت كند،  خواسته هم با طرح اين مسائل نمي ÷دق حضرت صا
است، و شما بي جهت خود را به زحمت  زيرا هرگز أبو حنيفه چنين ادعايي نداشته

ايد و بسيار از مرحله دور افتاده ايد!! و چنانكه گفتيم ظاهر اين است كه اين  انداخته
اند آتش عداوت را بين مسلمين  خواستهمجادالت ساختگي، كاركساني است كه همواره 

برافروزند و شكاف تفرقه را عميق تر كنند؛ و گرنه ابو حنيفه و ساير أئمة مذاهب 
. چنانكه به تصريح 1اسالمي خود از ارادتمندان حضرت صادق و ساير أهل بيت بوده اند

                                           
أبو ) فرموده است: منصور 130عالّمه عبد الجليل رازي ـ رحمت اهللا عليه ـ در كتاب الّنقض (ص  -1

حنيفه را بارها الحاح كرد كه به امامت من اقرار و اعتراف ده ابو حنيفه امتناع كرد و مي گفت: امامت با 
زيد علي راست يا جعفر صادق راست يا آن كس كه ايشان اختيار كنند از اين سبب بو جعفر منصور، 
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د الجليل رازي بنابر نقل عالّمه عب »أسماء الرّجال«شيخ طوسي ـ عليه الرحمة ـ در كتاب 
8Z$��|K /2 i�«) فرموده است: 204(صفحة  »النّقض«در كتاب �, I���	 /$ � ?�¥ 9�M� «

. پس هم ابو حنيفه و هم شافعي از محبان اهل »شافعي از اصحاب ما و شيعيان است
  اند. اهل بيت رسول اهللا بوده

است و  وارد بحث چگونگي علم امام شده 324باري آيت اهللا العظمي در صفحة 
و أما كيفيت علم أئّمه و مقدار و ميزان آن را اين مختصر گنجايش بيان كافي «نويسد:  مي

توانستيد كامل بيان  شد آيا مي . يعني اگر كتاب شما مفصل مي»و شرح وافي ندارد
  كنيد؟!.

اي از احاديث كافي (در علم امام) كه در آنها  آنگاه براي اثبات مدعاي خود به پاره
اند ما چنينيم و چنانيم پرداخته و از آن جمله حديثي را از  ه عليهم السالم فرمودهأئم

6� �اصول كافي  ��Q���8 Qµ �� R� S2 �� Q6 � Q2� �Rw	 �� Q' R0 �Rw	 �� Q6 �0� Q��̂�	 S' RMQm Q��Q8 f3��كه  1آورده است� ÷$

                                                                                                           
معلوم است كه او را  بو حنيفه را محبوس فرمود و در آن حبس زهرش داد و فُضَاليِ اصحاب او را

منصور كُشت به سبب دوستي و پيروي آل رسول ..... و همه روايت از محمد باقر و جعفر صادق كند، 
  موحد و عدلي مذهب است و به آل مصطفى، تولي كرده است...... و با رحمت و جوار خدا باشد.

و بزرگان اهل بيت بود و از زيد بن مندان حضرت صادق  اند و ابو حنيفه از عالقه مولّف محترم درست گفته
علي بن الحسين در مبارزه اش عليه هشام بن عبد الملك طرفداري مي كرد و حضرت صادق دربارة او 

خداوند ابو حنيفه را  »فرموده: ((رحم اهللا أبا حنيفة لقد تحققت مودته لنا في نصرته لزيد بن علي))
اش با ما اهل بيت را ثابت كرد)). ابو  علي، دوستيرحمت فرمايد كه با جانبداري و كمك به زيد بن 

 حنيفه چنانكه مولّف فرموده در زندان منصور دوانيقي وفات يافت (برقعي).

اين حديث در اصول كافي از ((احمد بن محمد)) از ((عبد اهللا الحجال)) از ((احمد بن عمر الحلبي)) از  -1
(احمد بن عمر)) كه از اصحاب حضرت رضا و جواد ابو بصير نقل شده اما جاي اين سؤال است كه (

است چگونه بال فاصله آن را از ابو بصير كه از اصحاب حضرت صادق و كاظم است بدون واسطه نقل 
  كرده است؟!.
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 خواهم از شما پرسش كنم كند كه به حضرت صادق عرض كردم: مي ابو بصير نقل مي
اي ميان خود و  أما در اين خانه كسي است كه مايل نيستم سخنم را بشنود، حضرت پرده

� Q�R	Qd «اطاق ديگر كشيد. در حالي كه عبارت خبر چنين است:  �! �S$�K �g�8 �' �8÷  �� S��ZR� �$ "	 R� Q�
 �' �>; �*R� �$ � R%�شيد تا اي را كه بين خود و اطاق ديگر بود بلند كرد و سر ك حضرت پرده »$

  ببيند كسي هست يا نيست!
9� �5� �2�S9 لطف خبر در اين است كه امامي كه به عقيدة اينان �M :$ f¢�!  و محيط به

اي كه بين دو اطاق آويخته  تمام عوالم و جود است، از درون خانة خود و از پشت پرده
ير اطمينان بود خبر ندارد؛ و ناچاراست با بلند كردن پرده و سركشي به آن به أمر بص

خواهي بپرس، زيرا در پشت پرده كسي نيست، و بهتر از آن اينكه  دهد كه هرچه مي
خواسته از علم غيب امام بپرسد امام با اين عمل به تمام مسائل او  چون أبو بصير مي

پرسي؟!  جواب داده است! يعني كسي كه از اطاق مجاورِ خود خبر ندارد، تو چه از او مي
است كه او ببيند كه در اطاق  كه اين عمل را امام براي ابو بصير كردهو اگر گفته شود 

است و احتياج به بلندكردن  ديگر كسي نيست! بايد گفت بدبختانه أبو بصير كور بوده
است، براي اطمينان  است، پس اگر امام پرده را بلند كرده پرده و نگاه كردن نداشته

  خودش بوده است!
ه امام به ابو بصير فرمود: در نزد ما علم ما كان و ما گويد ك باري اين حديث مي

فرمايد: اينها تمامِ علم نيست بلكه علم آن چيزي است كه  يكون هست تا جايي كه مي
شود تا روز قيامت، كه معلوم نيست در اين  در شب و روز و امر پس از امر، حادث مي

  وص خداست!فرمايد: اين علم هم مخصوص ماست يا مخص ها امام مي جمله
است و  گويند كه در مصحف فاطمه جز أحكام نبوده در حالي كه أحاديث ديگر مي

كنند نيست يعني همان احكام محتاج  مربوط به علم ما كان و ما يكون كه اينان ادعا مي
                                                                                                           

همچنين مفيد است كه در بارة اين حديث و ساير أحاديث باب مذكور رجوع شود به تحرير دوم ((عرض 
  به بعد (برقعي). 512ل))، صفحة اخبار اصول بر قرآن و عقو
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است. به هر صورت بازهم با داشتن مصحف فاطمه كه در آن علم ما كان  اليه مردم بوده
شود. و ابو  كسي مدبر عالمِ امكان و متصرّف در كون و مكان نميو ما يكون هم باشد 

اي دربارة امامان نداشته است! چنانكه عن قريب شرح آن  بصير هم هيچگاه چنين عقيده
  .1خواهد آمد إن شاء اهللا تعالي

بنابر اين هيچ مطلبي از علم «جناب آيت اهللا! از اين حديث چنين نتيجه گرفته است: 
نيست در زمانها و مكانهاي دور و از پس پرده ها، ضمائر دلها و قعر زمين آنان پوشيده 

فرماييد كه از حديث اين چنيني  مالحظه مي »و اوج آسمان و اعماق درياها اطالع دارند!
نخست وزيرِ دربارِ «كند كه:  گيرد و بعد استنتاخ مي چه نتيجه هاي عجيب و غريب مي

  .»ود خبر داشته باشد!!إلهي بايد از عموم نقاط كشورِ وج
اگر اين تشبيه صحيح باشد توجه داشت كه حّقاً نخست وزير بايد حتي از شاه هم با 

اي از كشورش بي اطّالع باشد چندان عيب نيست كه  اطّالعتر باشد زيرا اگر شاه از نقطه
كه  اطّالع باشد! حال بايد ديد آيا خدا به نخست وزير احتياج دارد نخست وزير از آن بي

نخست وزير او از عموم نقاط كشور وجود خبر داشته باشد يا خير؟ به عقيدة موحد و 
  مؤمنينِ به قرآن، قائل شدن نخست وزير براي خدا شرك و كفر است!

�b�&«آنگاه حديثي از كتاب  ?��	 '���است كه مضمون آن اين است كه أئمه  آورده »$
شوند كه در  به حزن آنان محزون ميـ عليهم السالم ـ به مريضي شيعيان مريض و 

@": جواب آن بايد گفت:  ?�K مضمون اين حديث در هر كتابي كه بوده باشد چون بر
خالف عقل است مردوداست. زيرا اگر أئمه به مريضي هر يك از شيعيان مريض و به 

اش آن است كه همواره مريض و به شدت درجة  حزن هر كدام آنها محزون شوند، الزمه
هر كدام از شيعيان بر شدت بيماري امام افزوده شود تا جايي كه مثالً شدت تب  مرض

آن حضرت از ميليونها درجه كه هيچ كوه و سنگي هم طاقت آن را ندارد باالتر باشد و 
  همچنين حزن آن بزرگواران!!!

                                           
  .125ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
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مگر اينكه بگوييم: يا شيعيان آن حضرت آن قدر كم اند كه از يكي دو نفر تجاوز 
كند يا طاقت آنها در مقابل اين امراض آن قدر زياد است كه مثالً تب چند ميليون  نمي

  كنند!! و هر كدام از اين تصورات، خام و احمقانه است!! درجه را هم تحمل مي
 :"��C�H منسوب  »بصائر الدرجات«كتابي كه اين روايت را از آن نقل كرده، يعني كتاب

ّفار است كه مشتمل بر غلوو گزاف و مطالب دور از عقل و انصاف است به  به ص
ـ رحمت اهللا عليه ـ استاد بزرگوار شيخ  »محمد بن الحسن بن الوليد«طوري كه جناب 

صدوق و همچنين خود شيخ صدوق و پدر بزگوارش آن كتاب را از صّفار ندانسته و 
  .1شمردند مردود و غير قابل اعتناء مي

 :"�q��H بيعيابو دا«راوي اين روايتاست كه به تصريح  »ود نفيع بن الحارث الس
، و مرحوم عالّمه 2مرحوم غضايري در رواياتش مناكير است و بايد در آن توقّف نمود

  .3نيز او را در خالصه در رديف ضعفا آورده است
 :"��� �I�� 6=�2 �به رميله فرموده است:  ÷در اين روايت حضرت أمير المؤمنين �	$

e /2�2 �Z! ]�<��´'k e @� °�)	 �¦ �  و معناي آن اين است كه هيچ مؤمني در
  شرق زمين باشد در غرب آن از ما غائب نيست!!

خواهي تصرّف و علم امام را به ما كان و ما  آيا با چنين حديث مزخرف منكَري مي
  .»	�>'�¤ �Õ��p �5$ £?��4«خواهي ثابت كني كه  يكون ثابت كني يا مي
اي عجيب گرفته وكفري صريح گفته و  ين حديث منكري نتيجهآنگاه با ذكر چن

Ο﴿فرمايد:  خالصه همان علمي كه خدا دارد و مي«نوشته است:  Î=≈tã É=ø‹ tóø9$# ( Ÿω Ü>â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã 
                                           

شيخ صدوق فرموده است: ((كّلما لم يصححه ذلك الشيخ ُقدس سرُّه ولم يحكم بصحته من األخبار فهو  -1
هر چه از اخبار كه آن شيخ صحيح نشمرده و به صحت آن حكم نكرده، نزد » عندنا متروك غير صحيح

 ).100، ص3ير صحيح است)) (تنقيح المقال، جما نيز متروك و غ

 . 366، رجال تفرشي ص  3، ج 275تنقيح المقال، ص -2

  .262رجال العالّمه الحلي، چاپ نجف، ص -3
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ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ Ï~��¸Æ·P�!!  خداوند عالم به غيب است
در زمين و آسمان از اطّالع او و خارج نيست همان علم براي أئمه اي  آنچنانكه هيچ ذره

  ).329!! (أمراء هستي، ص»باشد و أولياء نيز مي
ما تا كنون شركي به اين صراحت از هيچ نشنيده ايم و چون حقيقتاً هركس كه اندك 
 اطّالعي از مباني اسالم داشته و بدان معتقد باشد، تحمل چنين كفري بر وي بسي سخت
و ناگوار است خصوصاً كه چنين كفرياتي موجب ذلّت و بدبختي همكيشان و هموطنان 
ما در نزد ساير مسلمانان بلكه جميع عقالي جهان است؛ لذا خود را به زحمت و 

اي از جاهالن و عوام الّناس كه آلت بي ارادة اينگونه آيات  ارهپخسارت و حتي تهمت 
ن از اين طبقه هستند، مبتلي كرده و به نوشتن اين عظام (؟!) و نويسندگان و گويندگا

رساله، براي رفع تهمت از شيعيان راستين و تنزيه امامان بزرگوار ـ عليهم السالم ـ از 
يشامدي انديشه نداشته و به پرداختيم و در اين راه از هيچ پهاي ناروا  اينگونه نسبت

يي رسيده كه حتّي از قتل و نهب و كنيم زيرا كار به جا مالمت هيچ مالمتگري اعتناء نمي
اي كه ممكن باشد از  حرق و ضرب نبايد انديشيد و بايد بدعت و شرك را با هر وسيله

بين برد. و خدامي داند كه جهاد در اين راه از جهاد با كّفار و مشركين بسي باالتر و 
از عدوي است، و  مفيد تراست. زيرا فتنه از داخل و دشمن از درونِ خانه حمله كرده

دروني بايد بيشتر پرهيز كرد تا از خصم بيروني! و ِبِاهللاِ التَّوفيق و عليه التكالن و هو 
  المستعان.

  رهيز كرده؟!پتو از خصم برون     عدوي خانه خنجر تيز كرده
***  
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ها و موانعي كه از چنين محيطي انتظـار   قم براي طبع داده شد متأسفانه بعلت كار شكني
رود كار چاپ آن بپايان نرسيد و بناچار آن را قطعه قطعه كرده هر قسمتي را در يكي  مي

رسانيديم اينك اين قسمت آن را كه مربـوط  هاي متعدد بچاپ  دو شهرستان در چاپخانه
صورت و كيفيت تقديم طالبان حـق و    به بحث شفاعت است به ياري خداي متعال بدين

ي گمراه ما باعث تنبـه و هـدايت شـود، چـه      كنيم و اميدواريم كه در جامعه حقيقت مي
افـات  دانيم علت اصلي و مهم نفرت نسل جوان از مسائل دين و ايمان همان نشر خر مي

اين مردم در ترويج و گسترش است  ومات است كه بنام حقائق دين در ميانو بسط موه
ي آن موهومات مهمتر موضوع شفاعت است كه اين ملت را بهرگونـه فسـق و    و از همه

كنـد كـه    فجور و فساد گسـتاخي جـرأت داده اسـت بطوريكـه انسـان گـاهي آرزو مـي       
ي غرور شفاعت  ين و مذهبي كه در نتيجهاش بيدين محض باشد ليكن به چنين د جامعه

ي شـفاعت بـا ايـن     هيچ حد و سدي در نظام زندگيش نبوده باشد مبتلي نشـود. مسـئله  
گسترش و وسعت براي اين جامعه ديگر چيزي نه تنهـا از اسـالميت بلكـه از انسـانيت     

  باقي نگذاشته است.
مال و نـاموس در  ي دين و مذهب آن است كه افراد جامعه را از حيث جان و  فائده

اش نفـع   امان نگاهدارد، و هر كسي در حد و مرز خـود بايسـتد، و بقـدري كـه بجامعـه     
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رساند برخوردار شود. اما بدبختانه اگر موهومات براي كسي عقلي باقي گذشته باشد  مي
فهمـد   و بتواند زندگي جامعه خود را با زندگي جوامع مترقي ديگر مقايسه كند آنگاه مي

ي شـفاعت در  كند. و بهـر صـورت حقيقـت مسـأله     نم سوزاني زندگي ميكه در چه جه
كه قرآن كريم ضامن بيان آن اسـت، اينسـت كـه بقـدر امكـان بعـرض         شريعت اسالمي
  رسد. وباهللا التوفيق.  خوانندگان مي

  
  هـ.1392محرم الحرام 



 

  آن قتيموضوع شفاعت و حق

كه عالوه بر اينكه گويندگاني ي شفاعت كه در ملت ما تا اين حد وسعت يافته  مسأله
خبر از حد و مرز شرع مبين و حتي فاقد سواد  اطالع از حقايق دين و بي غالبا بي

خواندن و نوشتن كه بناحق منبر را كه جايگاه انبياي مرسلين و اولياي صديقين است 
هاي خود به گمراه نمودن خلق در هر صبح و شام بنام  غصب كرده و با افسانه

ي مشغولند و معركه گيراني كه خود سر تا پا جنايت و گناه بوده در هر گاه و خوان روضه
هاي خود مردم را به  ها و ساخته گاه عوام الناس را دور خود جمع نموده و با بافته بي

گردد كه اينان كه  كنند. و هرگاه دقت شود معلوم مي پرتگاه هالكت و گناه تشويق مي
كنند غير از اغواي شيطاني دو  بروي مردم باز مي باب شفاعت بوسعت آسمان و زمين

ي معاصي محرك نفساني نيز دارند كه يكي از آنها آن است كه چون خود سر تا پا آلوده
اند و چنين كسان گاه باشد كه در وجدان خود احساس گناهگاري و حقارت كنند  و گناه

ا از تنهائي و انفراد براي آنكه در اين وضع و حال شركائي و رفقائي داشته باشند ت
خوانند و به اين عرصه  وحشت نكنند و رنج نبرند ديگران را نيز بدين وضع و حال مي

كشانند بگمان آنكه با رفقا و شركاء بسيار خدا را ناچار به صرف نظر از عذاب و  مي
  عفو از كيفر خود خواهند كرد!!

رضـايت و  و علت ديگر اين دعوت بشـفاعت آن اسـت كـه از ايـن طريـق جلـب       
خشنودي شنوندگان را كرده در مقابل آنانرا ببذل مال و انجام سـؤال خـود وادار نمـوده    

  كنند. ي شايان مي استفاده
ي شفاعت در كتب احاديث و روايات نيز جـائي   آري، عالوه بر اينان متأسفانه مسأله

كتب باقي  آثاري در اينگونه  بزرگ براي خود باز كرده و حتي از افراد مشهور و محترمي
مانده است كه براي ياران شيطان دستاويزي محكم و مستمسكي مستحكم است چنانكه 

داد و فرزنداني  زني زنا مي« در يكي از كتب فقهي معروف فقيه مشهوري نوشته است كه
سوزانيد، و كسي جز مادرش از ايـن افعـال    آورد و آنها را از ترس رسوائي مي از زنا مي

كـرد و   نكه مرد و دفنش كردند، خاك جنازه او را قبـول نمـي   ميزشت او خبر نداشت ه
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اي بردند چنين بود عاقبت اهل او نزد امام وقـت، رفتـه    انداخت او را بهر نقطه بيرون مي
واقعه را بحضرتش عرض كردند امام پس از آنكه قضيه را از مادرش پرسيد و بما وقـع  

از تربـت حسـيني در قبـر او بگذارنـد.      آگاه گرديد به اهل آن زن دستور داد كه مقداري
  »!!بدينصورت بر آن گناه لباس مغفرت پوشيده شد

مالي معروف ديگري در كتابهاي بسياري كه در اين قرن البد براي تـرويج معـارف   
نوشت در يكي از كتابهايش داستان زني را نوشته است كه:  و معالم دين مبين مي  اسالمي

نمود كه با او زنا كند و آن پسر هموار با مادر خـود   ر ميپسر خود را مست كرده و وادا«
كرد!! اما بعد از مرگ آن زن را ديدند كه در عاليترين درجات بهشـت اسـت از    چنين مي

  »!! فرستادم موجب آن پرسيدند گفت: روزي هفت مرتبه صلوات مي
اشـد از  و صدها از اين قبيل كفريات كه هر كه با مجالس ديني ما اين روزها آشـنا ب 

بينيـد كـه نـه تنهـا      اين مطالب زياد شنيده است! شما هرگاه بقرآن كريم مراجعه كنيد مي
اي ندارد و جز ذات  اي و مايه چنين شفاعتي در آن نيست بلكه اساسا شفاعت در آن پايه

ي  ي قيامـت هيچگونـه قـدرت و جرأتـي نيسـت، و مسـئله       احديت كسي را در عرصـه 
گيـرد حقيقتـي    شيطان كه از هواهاي نفسـاني مـدد مـي    شفاعت بدين كيفيت جز اغواي

توانيم باور كنيم كه  ندارد. و ما هر گاه به عقل و وجدان خود نيز مراجعه كنيم هرگز نمي
پيغمبري كه از جانب پروردگار جهان براي اصالح و هـدايت بنـدگان او مبعـوث شـده     

هاده است بـا طـرح چنـين    است و شريعتي را بدين بنيان محكم و قواعد حكيمانه بنياد ن
  شفاعتي آن را از بيخ و بن ويران نمايد.؟!

بنظر ما علت نكبت و ذلت شرق و بخصوص ما مسلمانان و باالخص ما ايرانيان كه 
ندارد و اين اندازه ملـت مـا آلـوده و      ان ما ثبات و احترامي هيچ قانون و مقرراتي در مي

قـادر بـه اصـالح آن نيسـت وجـود       غير قابل اصالح شده است كه هيچ رژيـم و آئينـي  
نگونه مسائل است. زيرا وقتي مغرور بودن بشفاعت انسان را بـه تجـاوز در حـريم     همي

ان چنـين   قوانين شريعت گستاخ كرده و جرأت دهد ديگر هيچ مقررات و قانوني درمـي 
ملتي از حرمت برخوردار نخواهد بود و اين زيان و خسراني بس عظيم است. اينـك مـا   
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ي شـفاعت بـا ايـن همـه      كنيم تا بينيد مسـئله   ي اين مختصر دعوت مي به مطالعه شما را
  اي دارد؟! وما تَوفيقي االَّ ِباهللا. چه پايه و مايه  خسارت و نكبت در نظر شريعت اسالمي

  
علت گسترش و پذيرش مسئله شفاعت بدينصورت كه: اولياء و مقربان درگاه خـدا  

ي گنـاه و عصـيان    ه گاه باشد مشفوع له خود را بـه همـه  در روز قيامت براي عاصيان ك
توانند تا عاليترين درجات بهشت ارتقاء دهنـد و يـا در دنيـا بـه منتهـا آرزوهايشـان         مي

ايـم از شـفاعت معمولـه در     برسانند چنان كه اين عقيده را از آنان در مـتن كتـاب آورده  
ودخواه قياس و كپي شـده اسـت   درگاه سالطين جبار و دربار فرمانروايان ديكتاتور و خ

مفسد و واجب القتل را بعلت شفاعت شفيعي از اقـارب و احبـاب     كه گاه باشد مجرمي
سلطان جبار از پاي دار به كاخ محارم و خزائن اسرار همان سلطان رهبري كند و او را با 

فترين تمام جناياتش به عاليترين مقام و درجات ارتقا دهد و فرد نااليق پستي را به شـري 
شغل و بهترين پست امارت و وزارت رساند، چنانكه ممكن است فـرد صـالح و الئقـي    

  اعتنائي و غضب پادشاه قرار گيرد!!  هيچ علت و گناه مورد بي بي
آري، اينگونه عقائد و افكار از چنين سرزمينهائي كه از عدل و انصاف دور و از عقل 

كند. زيرا ملتي كه   هائي نشو و نما ميو شرع مهجورند سرچشمه گرفته و در چنين محيط
در آن عقل و عدل حاكم نبوده و صداقت و لياقت ارزشي ندارد و كارها همه بـا پـارتي   

گيرد و پستها و مقامها بـا تملـق و ثنـاخواني و كـرنش و       بازي و شفيع تراشي انجام مي
شود و علم   ميستايش جباران و سوگليان سالطين، غالبا به اشخاص پست و نااليق داده 

و هنر و انسانيت و شخصيت و عفت و لياقت ارزشي ندارد و مردمش همـه چيـز را بـا    
سنجند. درگاه پروردگار خود را نيز چون دربار سالطين جبار   زاني مي چنين مقياس و مي

  شوند!   پندارند و بدبختانه به همين صورت و كيفيت پروريده مي  مي
هرگز صالح و سداد و تقوي و انضـباط و عفـت و    ان چنين ملت فاسدي لذا در مي

كند و مردمش طريق صحيح مراحل حيات را بـا چنـين خصـال و      اخالق رشد پيدا نمي
اعتنـائي باسـاس و ارگـان حقـايق      پيمايند و جز تملق و شخص پرستي و بي  صفات نمي
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زندگي و عدم ارزش فضائل اخالقي چيزي نخواهنـد داشـت و نسـل اليـق و صـالحي      
  ي نخواهند گذاشت! بجا

ي اين رساله حقيقت شفاعت را چنانكـه هسـت نـه چنـين كـه       ما اميدواريم مطالعه
كننـد بـا تملـق و      شود برخوانده آشكار كند و در نتيجه كساني كه تصور مـي   پنداشته مي

توان بجائي رسيد بخود آيند و حقيقـت آن را بـر نفـس خـود       توسل شفيعان پنداري مي
و مالك يوم الدين جز براستي  ةدر پيشگاه خداوند عالم الغيب و الشهادتلقين نمايند كه 

و حقيقت زندگي تقرب نتوان يافت و بحضرتش برجعت شتافت شايد در اثر انتشار اين 
حقايق جامعه ما از اين ذلت و انحطاط كه به علتهاي مذكوره بدان مبتلي گشته اسـت و  

ود يـا ال اقـل نسـل او بجانـب مجـد و      بدان انس و عادت گرفته است نجات يابد به خ
عظمت مسلمين صدر اول كه دچار چنين عقائد سخيفه نبودند بقدم سعي و عمل شتابد 

  ومن اهللا التوفيق وعليه التكالن والمستعان. 
  حيدر علي قلمداَران



 

  انيالغ ديعقا علت مهم نشر كتب غُالت و

اره امامان غلو كنند ابتدا از در بخش اول قبال گفتيم كه آنچه باعث شده است كه در ب
ي دشمنان اسالم اين مطالب در بين مسلمانان ترويج و اشاعه يافت و بعدا از  ناحيه

طرف ارباب فسق و فجور از مسلمانان غافل و منهمك در شهوات اين مطالب تبليغ و 
ند توزيع شد زيرا آنان كه طبعا مايل به ارتكاب منكرات و عالقمند به انجام محرمات بود

كردند اينگونه مطالب  و در ارتكاب آن از تهديد و وعيد آيات قرآن احساس ناراحتي مي
ي شيطان بزودي پذيرفتند تا در مقابل انذار و تهديد آيات الهي  را بداعي نفس و وسوسه

پناهگاهي داشته باشد و از اين جهت باب شفاعت بدان وسعت در اسالم گشايش يافت 
كه تمام احكام اسالم در مسلخ شفاعت و مذبح غلو واليت كشته و كار را بجائي كشانيد 

و نابود گرديد. و اين بابي بود كه شيطان هزاران سال قبل از پيدايش اسالم در امم 
اش را ديده بود: مثالًَ در مذهب  گذشته و اديان منسوخه و باطله گشوده بود و نتيجه

وع موجب بسته شدن كه خود اين موض ؛موضوع دوستي و محبت مسيح ؛مسيح
اش آن شد كه از شريعتي كه  باب تكليف و آزادي در ارتكاب فسق و فجور شد و نتيجه

از زمان آدم تا آن زمان بوسيله انبياي الهي ابالغ و آبياري شده بود چيزي باقي نماند زيرا 
و شفاعت او ديگر مجالي براي احكام و حالل و حرام باقي  ؛واليت و محبت مسيح

را جانشين  ؛و پولس نصراني با تبليغات مزورانه يهودانه دوستي مسيح نگذاشت.
ي كوششي  . اسالم با همه1ي يوم القيامه نمود را ذخيره ؛احكام كرد و شفاعت مسيح

                                           
گيرد و چنين تلقين  مسئله شفاعت در ملت نصاري از كتب ديني و باصطالح از أسفار آسماني مايه مي -1

ائج خود را مستقيماً از خدا بخواهد بلكه نياز و احتياج بواسطه كند كه خود انسان قادر نيست كه حومي
داند از خدا براي او بخواهد؛ بخالف اسالم كه  و شفيعي دارد كه حاجت انسانرا با زباني كه واسطه مي

’Öþدهد:  تعليم مي ÎΤθãã÷Š$# ó= Éf tGó™r& ö/ä3s9× /مرا [به دعا] بخوانيد تا برايتان اجابت كنم«) 60(غافر.« Ö’ÎoΤÎ*sù 

ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹ Å_é& nοuθôãyŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$ tãyŠ×  /يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زمانى كه مرا «) 186(بقره
  .»كنم بخواند اجابت مى
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كه در اين باب كرد و در حقيقت باب شفاعت را بست اما غرور شيطاني و هواي 
رين مجدداً اين راه ضاللت را با نفساني و اغواي دشمنان دين و طمع خام فاسقين و فاج

  عزيزترين وسعت قبل از جاهليت و مسيحيت به روي مسلمانان باز كرد و شد آنچه شد. 
ديدند دين اسالم با قدرتي كه از مباني آن كه ايمان بخدا و روز  دشمنان اسالم مي

ار گيرد و كتاب آسماني آن كه قرآن مجيد است هر نفسي را در گرو كرد قيامت است مي
Ö‘≅ä. ¤§ø�tΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡x. îπoΨ‹Ïδ آن گذاشته است كه u‘× /هر شخص درگرو عمل «) 38(مدثر

÷Ö≅ä. ¤›Í »خويش است ö∆$# $ oÿ Ï3 |=|¡ x. ×Ïδu‘× /21(طور (Öβr&uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼Ï9 āωÎ) $ tΒ 4 tëy™× 
  . »براي انسان چيزي نيست مگر آنچه را كه كوشش كرده باشد«)  39(نجم/

جات مسلمان را از عذاب آخرت و دخول به بهشت فقط در عرضه داشـتن و  و راه ن
  : داند كه  فروختن مال و جان در راه خدا مي

Ö¨βÎ) ©!$# 3“ u�tIô©$# š∅ÏΒ š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# óΟßγ|¡à�Ρ r& Νçλ m;≡uθ øΒr&uρ �χr'Î/ ÞΟßγs9 sπ ¨Ψyfø9$# 4 šχθ è= ÏG≈s)ãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6y™ «!$# tβθ è= çG ø)uŠ sù šχθ è= tFø)ãƒ uρ× /111(توبه (  
خرد كـه در راه خـدا جهـاد كننـد و      شان را مي خدا از مؤمنان جانها و مالهاي«يعني: 

  . »كشته شوند تا بهشت براي ايشان بوده باشد

                                                                                                           
  آمده است: 26آيه  8چنانكه در نامه پولس به روميان باب 

دانيم ليكن خود روح   كه مي بايد نميوهم چنين روح نيز ما را مدد مي كند زيرا آنچه دعا كنيم بطوري«
  »شود بيان كرد  براي ما شفاعت مي كند بناله هائي كه نمي

براي شفاعت بايد شفيع و واسطه در درگاه خدا داراي مقام قرباني شدن و  �در تعليمات دين مسيح 
مي كند و قرب خدا را داشته باشد! و فديه جريمه ايست كه شخص مجرم به پيشگاه مجني عليه تقديم 

چون حضرت عيسي در راه نجات بشر و اصالح بين فرزندان آدم و خدا قرباني شده است لذا مقام 
  شفاعت به او تفويض گرديده: زيرا قرباني راه امت روسياه است !!!
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Ö÷Πr& óΟçFفرمايد:  گيرد بلكه مي   و راه دخول در بهشت را آسان نمي ö6Å¡ym βr& (#θ è= äzô‰s? 

sπ ¨Ψyfø9$# $ £ϑs9uρ Νä3Ï? ù'tƒ ã≅sẄΒ tÏ% ©!$# (#öθ n= yz ÏΒ Νä3Î= ö6 s% ( ãΝåκ÷J ¡¡̈Β â!$ y™ ù't7 ø9$# â!#§� œØ9$#uρ (#θ ä9Ì“ø9ã—uρ 4 ®L ym tΑθ à)tƒ 

ãΑθ ß™§�9$# tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç�óÇnΣ «!$# 3 Iωr& ¨βÎ) u�óÇnΣ «!$# Ò=ƒÌ� s%× /آيا چنان «) يعني: 214(بقره
و حال اينكه هنوز براي شما مانند آنچه بر كسانيكه شويد  پنداشتيد كه داخل بهشت مي

شدند تا  رسيد و متزلزل مي ها و زيانها مي قبل از شما بودند نيامده است آنانرا سختي
گفتند پس نصرت و ياري خدا چه وقت خواهد  جائي كه رسول خدا و مؤمنين مي

 142/ي ي آل عمران آيه . و در سوره»بدان كه نصرت خدا نزديك استرسيد؟ 
ÖôΘr& ÷Λفرمايد:  مي äö7 Å¡ym βr& (#θ è= äzô‰s? sπ ¨Ψyfø9$# $ £ϑs9uρ ÉΟ n=÷è tƒ ª!$# tÏ% ©! $# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ zΝn= ÷è tƒuρ 

tÎ�É9≈ ¢Á9$#×  :شويد و هنوز خدا را معلوم  پنداريد كه داخل بهشت مي آيا چنان مي«يعني
ي  يا در سوره االعراف آيه »نندكند از شما و صابران كيا نشده است كه آنان كه جهاد مي

Ö¨βÎ) šÉ‹©9$# (#θفرمايد:  مي 40 ç/ ¤‹x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (#ρç� y9õ3tF ó™$#uρ $ pκ ÷]tã Ÿω ßx−G x�è? öΝçλm; Ü>≡uθö/ r& Ï!$ uΚ¡¡9$# Ÿωuρ 

tβθ è= äzô‰tƒ sπ ¨Ψyfø9$# 4 ®L ym ykÎ= tƒ ã≅yϑpgø:$# ’Îû ÉdΟy™ ÅÞ$u‹ Ïƒ ø:$# 4 š�Ï9≡ x‹Ÿ2uρ “ Ì“øgwΥ tÏΒÌ� ôfßϑø9$#×  :همانا «يعني
كسانيكه به آيات ما تكذيب كرده و از آن گردنكشي نمودند درهاي آسمان براي ايشان 

شود تا اينكه شتر (با طناب كلفت) در سوراخ سوزن در  شود و داخل بهشت نمي باز نمي
دهيم (يعني گناهگاران نيز  آيد (يعني محال است) و ما مجرمان را نيز چنين پاداش مي

شوند مگر اينكه شتر در سوراخ سوزن در آيد) براي ايشان جهنم  ل بهشت نميداخ
  .»كنيم جايگاه بوده و از باالي سر ايشان پوششهاست كه ما ستمكاران را چنين كيفر مي

را از صاحبان سلطنت عاريتي كه همه چيزشان در  گونه تهديدات كه اگر كسي آن اين
ي رسول  كند مسلمانان آنها را بوسيله و حرام مياختيار ديگري است بشنود خواب را بر ا

ديدند كه در پايان جهان و روز قيامت جز يكي از دو محل  شنيدند و مي خدا از خدا مي
�Ö×,ƒÌ فرمايد: مي 7ي  ي شوري آيه براي آنان نيست كه خدا در قرآن سوره sù ’Îû Ïπ̈Ψpgø:$# ×,ƒ Ì�sùuρ 

’Îû Î��Ïè . لذا براي تحصيل »ر بهشتند و گروهي در جهنمگروهي از مردم د«يعني:  ×9$#¡¡



    

  شفاعتبحث       282 
 

 

رضاي او و دخول به بهشت و رضوان الهي و تنعم در نعمتهاي اليتناهي بايد از جان و 
مال صرف نظر كرده آن دو را صميمانه در طبق اخالص گذاشته با خوف و رجا در بازار 

كه در زمان  اي آن بود ي چنين عقيده خريد و فروش سعادت ابدي در آورند: نتيجه
رسول خدا و بعد از آن حضرت در ركاب خلفاي او نقد جان را بكف گرفته با آنچه از 

ي اسالم در سرتاسر عالم بتكاپو  اموال كه در دسترس آنان بود براي بسط و توسعه
دريغ بلكه در نهايت شوق و عالقه در راه وصول  پردازند و عند اللزوم جان و مال را بي

. مĤل كار آن شد كه در ظرف كمتر از نيم قرن با برق شمشير مسلمين بمقصود در بازند
قاف تا قاف جهان را روشن و زمين مرده و تاريك را از حيات دين و نور عدالت زنده 
و روشن كردند و اساسي از حكومت عدل و نظام احسن ريختند كه قبل از آن نه كسي 

  اي خطور نكرده بود.  آفريده ديده بود و نه گوشي شنيده بود بلكه در خاطر هيچ
ي توسعه قلمرو اسالم با ارباب ملـل و مـذاهب قبـل از     اما همينكه مسلمين در نتيجه

اسالم كه آلوده بخرافات و موهومات بودند آميزش و اختالط پيـدا كردنـد قهـرا عقايـد     
منان اي كه در دماغ و قلب آنها بود، به اينان نيز سرايت نمود و دشـ  باطله و آراي فاسده

و ديني و عالج اين مصيبتي كه بـر آن وارد شـده     نيز براي جلوگيري از فتوحات نظامي
بود همان عقايد خرافي و موهومات مذهبي خودشان را كه بچنان روز سـياهي كشـانيده   

دانستند! مثال بظاهر ادعاي اسـالم    بود وارد دين اسالم كردند، بتدابير و خيلي كه خود مي
كردنـد: چـون كعـب      در رديف علما و دانشمندان ديني خود را جا ميكردند و حتي   مي

االحبار و عبداهللا بن سباء و شيخ رجب برسي غالي كه بمذهب قبلي خود كه يهوديت يا 
نصرانيت يا زردشتيت بود عالقه داشتند آنگاه اخبار غلـو آميـزي بـا نسـبت دادن آن بـه      

ده شد و بهشت را به بهائي اندك در اختيار ي اسالم بزبان آنان در بين مسلمين پراگن ائمه
آنان گذاشتند كه با يك صلوات و خواندن فالن دعا و گرفتن چنـد روز روزه و زيـارت   

مغز و ميان تهي و گريه كردن بر فالن حادثه شخص معصيت كار مالك قصور بهشت  بي
  گشت!!  و همسر حوران و همنشين پيغمبران و امامان مي
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د اوال: مسلمانان را از آن جذب و جوش و جانبازي و فداكاري در از اين راه توانستن
گسترش اسالم و حفظ حدود و قوانين باز دارند. و ثانيا: آنان را بگستاخي و جرأت در 
معصيت و ارتكاب فسق و فجور كه خود بزرگترين وسيله براي نابودي يك ملت است 

ها بوده است `يز همين علتجري گردانند. زيرا باعث بدبختي ساير ملل خداپرست ن
�ÖóΟs9r& t دهد: از احوال آنها خبر مي 24- 23چنانكه خداوند در سوره آل عمران آيه/ s? ’ n<Î) 

šÏ%©! $# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁtΡ zÏiΒ É=≈tG Å6ø9$# tβöθ tã ô‰ãƒ 4’n< Î) É=≈ tFÅ2 «!$# zΝä3ósuŠ Ï9 óΟßγoΨ÷�t/ ¢Ο èO 4’ ‾<uθ tG tƒ ×,ƒÌ� sù 

óΟßγ÷ΨÏiΒ Νèδuρ tβθ àÊÌ� ÷è •Β ∩⊄⊂∪ y7Ï9≡ sŒ óΟßγ‾Ρ r'Î/ (#θ ä9$ s% s9 $ oΨ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è̈Β ( öΝèδ¡�xî uρ ’Îû 

ΟÎγÏΨƒ ÏŠ $̈Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρç� tIø�tƒ× »اى از كتاب (آسمانى) داشتند،  آيا نديدى كسانى را كه بهره
روهى از آنان، (با به سوى كتاب الهى دعوت شدند تا در ميان آنها داورى كند، سپس گ

اين عمل . گردانند، در حالى كه (از قبول حق) اعراض دارند؟ علم و آگاهى،) روى مى
رسد. (و  گفتند: آتش (دوزخ)، جز چند روزى به ما نمى آنها، به خاطر آن است كه مى

اين افترا (و  .كيفر ما، به خاطر امتيازى كه بر اقوام ديگر داريم، بسيار محدود است)
كه به خدا بسته بودند،) آنها را در دينشان مغرور ساخت (و گرفتار انواع گناهان دروغى 
  ».شدند)

اند كه بكتاب خدا رجوع كنند تا كتاب خدا در اعمال و افعال  يعني: مردم دعوت شده
اند  كنند و مدعي  آنان حكم كند و نظر دهد لكن مجرمان مغرور از كتاب خدا اعراض مي

بجهنم هم بروند جز چند روزي معـذب نيسـتند يـا ايـن گفتارهـاي      كه اگر خدا ناكرده 
شوند! مگر يهود جز چنين بودنـد؟ مگـر    بافند و بدان مغرور مي  شيرين را پيش خود مي

كـه از    كردند كه از تمام اعمال و احكامي  جز چنين ادعا مي ؛ي مسيح نصاري درباره
دانستند اگر   است!! اينها نميكافي  ؛جانب خدا آمده است تنها محبت و واليت مسيح

مفيد باشد واليتي است كه در زمان خود آن پيغمبر و امام اسـت،    واليت پيغمبر و امامي
يعني در زمان حيات او كه منشأ عملي شود كه نصرت و معاونتي بعمل آيد و در ركاب 

رنـه  هاي آن ولي كاري انجام شـود. وگ  آن پيغمبر و امام جهادي صورت گيرد و بفرموده
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دوستي خشك و خالي آن هم بعد از فوت او منشأ چه خيري خواهد بود؟! عشق با مرده 
كـه   ؛گان چه معنائي دارد؟ مثالً شيعيان علي اي نيست، دوستي با رفته كه كار عاقالنه

انـد؟ آن روزي كـه آن    اند چه كـاري انجـام داده   در اين همه مدت اظهار واليت او كرده
رت مردم نياز داشت از واليت او خبري نبود و از نصرت او حضرت زنده و بياري و نص

 صدهد؟! پيغمبـر بزرگـوار     تقاعد ورزيدند، امروز ادعاي واليت چه كاري صورت مي
	�=� Gz	� /2 [	n@ �!�� «را برمردم عرضه نمود مگر نفرمود:  ؛آن روز كه واليت علي

��y> /2 [y>	� n±C /2 ±C	� n	��! /2« ر همان واليت قلبـي بـود بـدون    آيا مراد پيغمب
عمل؟! مگر در همين عرض واليت نصرت و يـاري علـي را نخواسـته اسـت؟ مـدعيان      

ي واليت و شفاعتي كه اكنون بين  كنند؟ پس مسأله  واليت چه نصرتي از علي كرده و مي
نيست، آنچه مسلم اسـت   ؛ي محبت و شفاعت مسيح شباهت بمسأله مردم هست بي

رف مسيحيان بر مسلمانان پيشنهاد نشده باشد از طرف آنـان تائيـد و   اگر اين مسأله از ط
دارد و هم   شود. زيرا با اين تائيدات، هم ملت اسالم را از فعاليت ديني باز مي  تقويت مي

كند!   اش احتياج و اسارت است گستاخ و تشويق مي به معصيت و فسق و فجور كه نتيجه
داري صـورت   انـد و تبليغـات دامنـه    ي كشـيده براي گشودن باب شفاعت ظاهراً زحمتها

گرفته است كه امان اهل بيت و شفيعان روز قيامت تدريجا باال رفته تا جائي كه والعيـاذ  
انـد!؟ زيـرا مسـلمانان صـدر اول معتقـد بودنـد كـه         باهللا تعالي تلو خدا بلكه باالتر شده

اسـت و چنانكـه    ي جهان در وعد و وعيد خود صاحب قدرت و اراده و مشيت آفريننده
Öô̈Β Ÿ≅ÏΗ در صدها آيات قرآن آمده بهر كسي جزاي عمـل او داده خواهـد شـد:    xå $ [sÎ=≈ |¹ 

Ïµ Å¡ø�uΖ Î= sù ( ôtΒuρ u!$ y™ r& $ yγøŠ n= yè sù× /هر كس عمـل نيكـي انجـام    «) يعني: 15و جاثيه/ 46(فصلت
 . و چـون تهديـدات الهـي   »دهد بنفع خود اوست و كسيكه بدي كند بضرر خود اوسـت 

سخت و وحشت انگيز زهرگداز است بايد در مقابل آن بكسي پناه برد كه ال اقل همسن 
لـذا از   .تـر از خـود طاقـت مقاومـت نـدارد      او باشد! و گرنه هيچ ضعيفي در مقابل قوي

ي  ذهنيات خود اوليائي براي خدا يا بگونه كه آنرا تراشيدند كه بقول عوامشان عزيز كرده
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  قابل قوانين و سنت الهيه مقاومت نمايد. و بقول آيت اهللا عظميخدا باشد تا بتواند در م
  ايشان مدبر عالم امكان و متصرف در كون و مكانند كه خود صاحب همه چيزند! 

ي شفاعت را تا آن حد وسعت دادند كه با عملي سهل و  به اين كيفيت بود كه مسأله
و نعمتهاي جاويد آنرا بدست اندك تمام آن تهديدات الهي را ناچيز كردند، و آن بهشت 

آورده مالك و متصرف شدند! يعني شريعت الهيه را يكسره منسـوخ و موقـوف كردنـد.    
  ي دشمن بود كه به آسانترين وجه صورت گرفت!  واين همان خواسته

تمام كششها و كوششها و مجاهدتها و جانبازيها براي آن بوده و هست كـه انسـان از   
مقصود برسد و اين منظور با اعمالي از آن قبيل كه گذشت عذاب الهي برهد و به بهشت 

ي مدحها و ثناهـا و تملقهـا و امثـال آن     با بدست آوردن دل مخلوقي چون خود بوسيله
! ديگر چه الزم كه انسان خود را مقيد بحـالل و حـرام و اجـراي احكـام     شد حاصل مي

  ود و ثغـور اسـالمي  كند؟ چه احتياج كه جان و مال را در كف دست خود گرفته از حـد 
ي  مراقبت نمايد و از مال و ناموس مسلمانان دفاع كند؟! چه نياز كه براي بسط و توسعه

اسالم پاي در ركاب جهاد نهد؟ و روي بسر زمينهائي كه كفر در آن استقرار دارد بياورد؟ 
ق ها و سختيها كند؟ تا سرانجام بـا نهايـت آرزو و اشـتيا    و خود را دچار هزاران مخاطره

  جان عزيز را در راه عزيزتر از جان يعني دين فدا نمايد؟ نه خير ديگر اينها الزم نيست!!
گيرد و حاجتي كه با ادعاي دوستي چند نفـر     كاري كه با چند قطره اشك صورت مي

كند زيرا در  از آفريدهاي خدا كه اكنون دوستي آنها هيچگونه تكليفي براي او ايجاد نمي
آيـد، بهشـتي را كـه بـه بهـا       خواهند بر مـي  و نهي ندارند و چيزي نمي دنيا نيستند و امر

دهند؟! آري دشمنان اسالم هم بدينوسيله بمقصود رسيدند زيـرا   دهند اما به بهانه مي نمي
كردند به آسانترين وجـه يافتنـد. مگـر مقصـود دشـمنان چـه بـود كـه          آنچه را آرزو مي

  بدينوسيله بدان دست يافتند؟
خواستند كه در غالف باشد زيرا برق ايـن شمشـير    مسلمانان را مي شمشير جهاد -1

كرد و فوج فوج مردم را داخل دين  كه با نور هدايت قرآن همراه بود چشمها را خيره مي
كردند. با بازكردن واليت آن چناني  نمود. دشمنان در غالف بودن آن را آرزو مي خدا مي
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افتند و چه خـوب دسـت يافتنـد! روح    و باب شفاعت اين چنيني بمقصود خود دست ي
سربازي و سلحشوري در راه دين را از مسلمين گرفتند و بدينوسيله خود را از مصـيبت  
تسلط اسالم و مسلمانان رها كرده و آسوده خاطر ساختند آنگاه در مقام انتقام از اسـالم  

  كنند. برآمدند و كردند آنچه كردند چنانكه هنوز هم مي
ي فسق و فجـور نداشـتند در    هرگز جرأت ارتكاب گناه و اشاعه مسلمانان را كه -2

اي اعمال مبتدعانـه بـه انـواع گناهـان      نتيجه اعتماد و اطمينان بشفاعت اوليا با انجام پاره
اعتنـائي بـه    مخصوصا شيعه در بي  بزرگ مبتال كردند بطوريكه امروز كشورهاي اسالمي

و در دين اسالم بـه بهتـرين صـورت    نظامات و قوانيني كه موجب آسايش جامعه است 
موجود و به شديدترين وجه اجراي آن توصـيه شـده اسـت. از اكتـر ملـل عـالم حتـي        

ماننـدي در   اعتناتراند، و با سرعت بي ي خود بي پرستان به قوانين موضوعه دينان و بت بي
مخالفت با احكام بسوي هالكت و نابودي رهسپارند. در حاليكه در مذهب شيعه هميشه 

  به تقوي توصيه و تاكيد شده است. 
ي شـيطاني و تبليغـات    چنانچه گفتيم اين تعليمات مغرضـانه   در بين مذاهب اسالمي

اساس ابليسانه بعلت وجود غلو و غُالت در مذهب شيعه شديدتر است زيـرا   سوء و بي
  بواعث و دواعي در آن از ساير مذاهب بيشتر است بجهات ذيل:

دور نمـود و    توان مسـلمانان را از اتحـاد اسـالمي    انتر مياز طريق اين مذهب آس -1
ي مسلمه (تفرقه بينداز و آقائي كن) را اجرا داشت. بهمين منظور تاكنون دشـمنان   قاعده

اسالم و كشورهاي استعماري انواع كوششها را براي تفرقه و جدائي مسلمانان بكار برده 
ن كتابهاي استعماري و تشكيل مجالس ي علماي استعماري و نوشت برند از پروريده و مي

استعماري و خالصه آنچه براي منظور استعمار مفيد است!! و تـاكنون هريـك از مـردان    
كه درصدد ترميم و اصالح اين شـگاف برآمـده و     مصلح و دانشمندان روشنفكر اسالمي

ـ   نزديك كنند بوسيله  به وحدت اسالمي اند مردم را قدمي خواسته ادي ي همان عمـال و اي
ي علماي اسـتعماري و گوينـدگان اسـتعماري و     استعمار بصورت گوناگون مورد حمله

هـا غالبـا مـؤثر واقـع شـده و آن مصـلحين و        اند و ايـن حملـه   كتابهاي استعماري شده
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دانشمندان دير يا زود از بين رفته و از كوششهاي ايشان نتيجه بعكس گرفته شده اسـت،  
شش بكار برده و شگاف را وسيعتر كرده است. علي زيرا حريف چند برابر آن مصلح كو

اي  الخصوص كه در اينجا يك داعي بزرگ ديگر وجود دارد بشرح آتي الذكر كـه نمونـه  
  از غفلت مسلمين است.

  سخن در شفاعت بود كه منشأ غلو در بين مسلمين مخصوصا شيعيان است
ارد و در مـذاهب  ي تـاريخي د  ي شفاعت در امـم گذشـته و اديـان باطلـه سـابقه      مسأله

هـاي خـدايان يونـان و كـيش      هاي عجيب است تـا افسـانه   خاموش كه مملو از افساسه
پرسـتان حجـاز و بابـل در     و اخيرا بت ؛زردشت و مذاهب قديم مصر و آئين مسيح

ي عميق داشته است و علت آن اين بـوده اسـت    تمام اين مذاهب موضوع شفاعت ريشه
ي  داي بزرگ شد و خدايان ديگر كه هنوز در صحنهكه پس از آنكه بشر معتقد بوجود خ

عقايد و افكار مردم داراي مقامات عاليه و عرض اندام بودند ناچار هريك پستي از امور 
نمودند!! و خاضـع خاشـع    دار بوده و شأني از شؤون آفرينش را تدبير مي خلقت را عهده

ب او را بخـود متوجـه   كرد و در سالهاي قحط و غال غضـ  بود. از خدايي طلب باران مي
كرد، و از خداي دريا در بيم و هراس بـود و   دانست و براي رفع خشم او قربانيها مي مي

از جزر و مد و طغيان و طوفان آن وحشت داشت، و براي جلب رضاي او دختران زيبـا  
نمود. و همچنـين خـدايان جنـگ و     را بعنوان عروس دريا با تشريفات خاص تقديم مي

مقام خاص خود موجب اميد و بيم مـردم بودنـد تـا اينكـه در مـذهب      صلح هر يك در 
زردشت كه قدرت خدايان تعديل شده و تحفيف يافت و مدبري كون و صانع عالم بدو 
خدا (يزدان و اهريمن) اختصاص يافت در اينوقت خدايان ديگر از مقام خداوندي خود 

ندان دادنـد و بجـاي خـداي    استعفا داده و جاي خود را خالي كرده بفرشتگان و امشاسپ
ي عمل نهاد و با آپوش اهريمن به نبرد پرداخت. و  ي باران پاي بعرصه باران تشتر فرشته

همچنين فرشتگان مهر، امرداد، هريك پست مخصوص خود را تحويـل گرفتـه مشـغول    
ي خدايان نيز در نتيجه گسـترش آراء   رتق و فتق امور عالم شدند: افسانه يونانيان درباره
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ي آن سرزمين جاي خود را بعقول عشره و افالك تسـعه سـپرد و آن خـدايان و     سفهفال
اين فرشتگان و آن عقول و افالك با اينكه در اثـر اعتقـاد بشـر بخـداي بـزرگ از مقـام       
استقالل و استبداد خود نازل شده در تحـت رياسـت خـداي بـزرگ قـرار گرفتنـد امـا        

ي يونانيـان   سـتقالل بودنـد زيـرا افسـانه    همچنان در مقام اختصاصي خود داراي نوعي ا
اي از تجرد و استعالء قرار داده بود كـه شـأنش    مصدر اول و صادر نخستين را در درجه

اجل از آن بود كه به امور پست خلقت و رزق و اماته و احياء و سـاير شـئون آفـرينش    
و خـدايان  پرداخته جزئيات را درك كند. لذا اين امور نـاچيز بفرشـتگان و امشاسـپندان    

ي اينان از خداي بزرگ خواسته شود لذا  كوچك يا واسطه و شفعاء واگذار شد تا بوسيله
انسان نادان همواره از اقبال و اعراض آنان اميدوار و هراسان بـود، از موضـوع شـفاعت    

نيـز اثـري از آن بـاقي اسـت چنانكـه        فرشتگان در اعراب جاهليت و در اخبار اسـالمي 
9 `«اند كه هر يك بصورت يكـي از جانـدارن اسـت     رش چهار فرشتهي ع اند حمله گفته

y�	D e y�	 �j �b� ���|D  g0��iZ�� � ��;K g0��� Dy��	 �z8 ©Z�	 ���| e Dy�	� Gz(	A�
#v=� « اي كـه بصـورت مـردي اسـت او      آن فرشته«). يعني: 2/253(بلوغ االرب، الوسي
كند و آن فرشته كه بصورت  فاعت ميايست كه براي فرزندان آدم و روزي آنان ش فرشته

ي  پس مسأله». كند ايست كه براي پرندگان و روزي آنان شفاعت مي كرگس است فرشته
شفاعت فرشتگان در اديان گذشته سابقه دارد پيدايش رژيـم پادشـاهي در ميـان بشـر و     
ايجاد دستگاه سلطنت و رياست و تقرب و تبعد افـراد برؤسـا و پادشـاهان و پـاداش و     

فر نيكوكاران و بدكاران كم كم كار را بدانجا كشيد كه كساني كه مورد غضب سـلطان  كي
گرفتند به نزديكان و خويشان و عزيزان شخص سلطان و  و رئيس طائفه و قبيله قرار مي

بردند و از عزت و آبروي آن عزيز استفاده كرده از غضب و خشـم شـاه و    رئيس پناه مي
حبت آن شخص عزيز و شفيع در قلب مشـفوع لـه قـرار    ماندند. قهرا م  رئيس مصون مي

نمـود. پـس در    گرفت و او را اكرام و انعام نموده براي روز مباداي خود ذخيـره مـي   مي
حقيقت منشأ اعتقاد شفاعت انس و عـادت دربـار سـالطين جبـار آن روزگـار بـود كـه        
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را از كيفر شد، شخص مجرم سرتاپا گناه  مدبرتر يك سوگلي و مقرب در پيشگاه شاه مي
  پاك و از عزيزان درگاه كند!!

عين اين عقيده در متدينين پيدا شده و خدايان كوچـك بـا امشاسـپندان يـا بتـان يـا       
فرشتگان يا پيغمبران را نيز داري همان عزت و احترام در پيشگاه خداي بزرگ پنداشـته  

ر دربـار  و تصور كردند كه در هنگـام نـزول بـال و بـروز قحـط و غـال بايـد اينـان را د        
  پروردگار بشفاعت وادارند تا آن بليه و سختي از ايشان برداشته شود. 

ي اول براي امـور دنيـوي و اصـالح كـار معـاش بـود و هنـوز         اين شفاعت در وهله
ي شـفاعت خـدا    ي معاد بميان نيامده بود خصوصاً در اعراب جاهليت كـه مسـأله   مسأله

ÖÏIωàσ گفتنـد:  پنداشـتند و مـي    خدا مي گرفت كه آنان بتان خود را فقط شفعاي در نزد ‾≈ yδ 

$ tΡ àσ ‾≈ yè x�ä© y‰ΨÏã «!$#× /چنانكـه در  »اينان در نزد خداونـد شـفيعان مـا هسـتند    «) 18(يونس .
تواريخ معتبر در علت پرستش بت در اعراب جاهليت چنين آمده اسـت كـه عمـرو بـن     

سرزمين بلقأ باراضي لحي كه از اشراف جاهليت بود از مكه به سوي شام آمد همينكه از 
پرستيد به ايشان گفـت:   مĤب آمد عماليق در آنجا بودند مشاهده كرد كه آنان بتاني را مي

»9���1 GM	�K i4�	 ��Z|)	 nyj �2« پرستيد چه چيز است؟ بـاو    را كه شما مي  اين اصنامي
��C�±Z48 �j�±Z4�C� ��C'v�48 �j'v�4�Z8 �j�«گفتند: C ��Z|K nyj«   ـ ان بتـاني  گفتنـد: اين

خواهيم مـا   بارانند و از آنان ياري مي كنيم براي ما مي هستند كه ما از آنها طلب باران مي
دهيد كه به سرزمين  كنند. عمرو بن لحي به ايشان گفت: آيا بمن صنم را نمي را ياري مي

عرب ببرم تا او را عبادت كنند لذا به او بتي دادند كه نـامش هبـل بـود. پـس وي آن را     
آورده نصب كرد و مردم را امر كرد كه او را عبادت كرده تعظيم نمايند. (سيره ابن  بمكه

  ). 2/188، البدايه والنهايه 1/82هشام 
تا جائي كه از پيغمبر خدا هم توقع آن را داشتند كه شفاعت بتـان را تصـديق نمايـد    

  �` /F` /z4!�0, 9	�'<	�C¤ «که جاست  اي از اين توقع بي چنانكه (بتان غرانيق نمونه�	
��ÓE«  اما اين شفاعت هر چه بود براي امور دنيوي و اصالح امر معاش بود زيرا اعراب
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پرستان به آخرت ايمان نداشتند كه از بتـان شـفاعت نجـات از عـذاب و      جاهليت و بت
) آورده است 198 دخول بهشت را خواستار شوند. و چنانكه الوسي در (بلوغ االرب ص

£ ���b `����] 	�'���«نويسد:  مي��	 �5�C` Ù=! ����J2 *C�M 3'�	 &�z�,«P   :يعنـي
ي بعثـت و انگيـزش روز    اش منحصر بود: اول مسأله عرب در مسأله دين بدو چيز شبهه

رستاخيز بود، و دوم انكار ارسال رسل. چنانكه آيات بسياري در قرآن شاهد اين دعـوي  
به حيات بعد از مرگ نداشتند و پيغمبر خـدا   و مبين اين معني است كه آنان اصال اعتقاد

پايـان در پـي دارد    داد كه پس از زندگاني اين جهان بشرحيات ديگري بـي  را كه خبر مي
’Öö≅yδ öΝä3—9ß‰tΡ 4 گفتنـد:  مسخره كرده مي n? tã 9≅ã_u‘ öΝä3ã∞ Îm7 t⊥ãƒ #sŒÎ) óΟ çF ø% Ìh“ãΒ ¨≅ä. A−̈“yϑ ãΒ öΝä3‾Ρ Î) ’ Å∀s9 9, ù= yz 

>‰ƒ Ï‰y_× /دهـد   خواهيد شما را راهنمائي كنم بمردي كه خبـر مـي   آيا مي«يعني:  .) 7( سبأ
اسـتخوانهاي   ص. و در حضور پيغمبـر  »شويد كه چون ريزه ريزه شديد باز آ فريده مي

ÖtΒ Äگفتند:  مردگان را آورده و مي ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9$# }‘Éδuρ ÒΟŠ ÏΒu‘× /چـه كسـي ايـن    «). 78(يس
  . »ليكه پوسيده است؟كند در حا استخوانها را زنده مي

 Ö#sŒÏr& $ uΖ ÷G ÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $ \/#t� è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ $ ‾Ρ Ïr& tβθ èOθ ãè ö7 yϑs9 ∩⊇∉∪ $ tΡ äτ !$ t/#uuρr& tβθ ä9̈ρF{$#× /17-16(صافات .(
آيا هنگامى كه ما مرديم و به خاك و استخوان مبدل شديم، بار ديگر برانگيخته خواهيم «

گفتنـد:   و از اشعار معروف آنهاست كـه مـي   »د)؟!گردن شد؟! يا پدران نخستين ما (بازمى
»�'��! �K �� 68	'> £��p ,NC GH ,&�2 GH &��p« P  و اول كسيكه از عرب ايمان به بعـث

2/ ;2/ $���£  �jK /2	j�w=��6«اند:  داشته است قس بن ساعده است كه گفته [�K �j�«P 
ان والتبين گفته اسـت:  بوده است چنانكه جاحظ در كتاب البي صو او معاصر رسول اهللا

» ��� ?=�	 �!�4���,  ص(9? ���]��5�® �2S$ �=s  ! � �0(�2� ���!�� /$ ?I( ���M { �� �� Dy�	 �j
������1 /�2 ' �zRVK� �Z R� Sp /2 �]� �! Dy�	 �j� ,3'�	� �Õ�'J� Sn	�� Dy�	 �j�«P   و او تنهـا

اي در  يـده اي داشـته اسـت و از كـس ديگـر چنـين عق      كسي بوده است كه چنين عقيده
  جاهليت شهرت ندارد.
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ي شفاعت از گناهان  پس در ميان اعراب كسي اعتقاد بĤخرت نداشته كه در آن مسأله
را پيش بياورد. چون چنين كساني اعتقاد بĤخرت نداشته لذا شـفاعت اخـروي را هـم از    

خواستند بلكه فقط در امور زندگي و شئون حيات را از آنان خواسـتار   معبودان خود نمي
بودند چنانكه زردشتيان از امشاسپندان و فرشتگان باد و باران توقع ترحم و شـفاعت در  

كه سخن از حيات بعد از مرگ  ؛خواستند فقط در مذهب مسيح امر باد و باران را مي
ي ديگري گرفـت. و شـايد افـراد     ي شفاعت جنبه و دخول در ملكوت آسمان بود مسأله

  نادري نيز از مذاهب ديگر بودند.
اند د مي پس آيات شفاعت كه در قرآن است و آن را منوط و موقوف به اذن خدا 

بسياري از آن مرتبط به همين شفاعت در امر معيشت است كه در امم گذشته مخصوصاً 
سوره بقره كه  255ي شريفه  در جاهليت محيط نزول قرآن سابقه داشته است مانند آيه

%ÖtΒ #sŒ “Ïفرمايد:  مي ©!$# ßìx�ô±o„ ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/× » چه كسى است كه بدون حكم او در
…Öي شريفه است:  كه ما قبل آن اين جمله» پيشگاهش شفاعت كند؟ çµ s9 $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

$ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#× »وما بعد آن  ».آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست
ÖãΝn=÷è tƒ $ tΒ š÷ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx�ù= yz ×»كه معلوم » داند گذشته و [حال و] آينده آنان را مى

ي شريفه  است اصالً سخني از آخرت نيست تا شفاعت آن منظور باشد. و همچنين آيه
Öä‹Ïƒفرمايد:  سوره يس كه مي 23 ªBr&u ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ºπ yγÏ9#u βÎ) Èβ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ ÷q§�9$# 9h� ÛØÎ/ āω Çøóè?  Íh_ tã 

öΝßγçF yè≈x�x© $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ Èβρä‹É)Ζ ãƒ×  :آيا من غير از خدا خداياني را گيرم كه اگر خداي «يعني
رحمن براي من بدي را بخواهد شفاعت آنان چيزي را از من كفايت كند و مرا از او 

/−Ö ¨βÎ) ÞΟä3فرمايد:  سوره يونس كه مي 3ي شريفه  و نيز آيه »نرهانند u‘ ª!$# “Ï% ©!$# t, n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθtG ó™ $# ’n? tã Ä ö̧� yèø9$# ( ã� În/ y‰ãƒ t� øΒF{$# ( $ tΒ ÏΒ ?ì‹ Ï�x© āωÎ) .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ Ïµ ÏΡ øŒÎ) 4 ãΝà6Ï9≡ sŒ ª!$# öΝà6š/ u‘ çνρß‰ç6 ôã $$ sù 4 Ÿξ sùr& šχρã�©. x‹s?×  :همان پرودگار آسمانها «يعني
كند هيچ  ىس بر عرش استوى يافت او خود تدبير امور مو زمين را در شش روز آفريد پ
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. و »اي نيست مگر به اذن او پروردگارتان خداست پس او را بپرستيد.. ميانجي و واسطه
%Ö ª!$# “Ïفرمايد:  سوره سجده كه مي 4آيه شريفه  ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒuρ $ yϑ ßγuΖ ÷�t/ 

’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ¢Ο èO 3“uθ tG ó™$# ’ n? tã Ä ö̧� yè ø9$# ( $ tΒ Νä3s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ ?ì‹ Ï�x© 4 Ÿξ sùr& tβρã� ©. x‹tF s?× 
خداوند كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ما بين آنهاست در شش روز «

اى نداريد. آيا پند  . جز او هيچ دوست و شفاعت كنندهوا نمودآفريد آن گاه بر عرش است
و آيات ديگر كه در اين آيات شريفه نفي شفاعت از تدبير امور آسمان و  »يريد؟پذ نمى

كند يعني همان  زمين و ضرر و نفع رسانيدن شفيعان بدون اذن پروردگار جهان مي
اي كه زردشتيان از امشاسكپندان و تابعين فالسفه از عقول عشره و  شفاعت و واسطه

نمايد كه  داشته) قرآن كريم خود تصديق ميمردم جاهليت از بتان و فرستگان انتظار 
گرد چنانكه امر موت را به ملك الموت  اي از امر خلقت بتوسط فرشتگان انجام مي پاره

Öö≅è% Νä39دهد كه:  نسبت مي ©ùuθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# “Ï% ©! $# Ÿ≅Ïj. ãρ öΝä3Î/ ¢ΟèO 4’n< Î) öΝä3În/ u‘ šχθãè y_ö�è?× 
ي مرگي كه بشما گماشته شده است جان  مد) كه فرشتهبگو: (اي مح«يعني:  )11(سجده/

Öçµي:  يا جمله». گيرد شما را مي ÷F ©ùuθs? $ uΖè= ß™â‘ öΝèδuρ Ÿω tβθ èÛÌh� x�ãƒ ∩∉⊇∪× /آنگاه «) يعني: 61(انعام
ي امور را بفرشتگان ا هو تدبير پار». كنند  ستانند و كوتاهي نمي فرستندگان ما او را جان مي

≡ÖÏNدهد:  نسبت مي t� În/y‰ßϑ ø9$$ sù #X÷ö∆ r&× /قسم بفرشتگاني كه تدبيركنندگان «) يعني: 5(نازعات
(Ö¨βÎ». امورند uρ öΝä3ø‹ n= tæ tÏà Ï�≈ pt m:× /همانا برشما هرآينه نگهباناني است«) يعني: 10(انفطار .«

ÖβÎ) ‘≅ä. <§ø�tΡ $ ®R°Q $ pκ ö�n= tæ ÔáÏù%tn× /از  و». بر هر نفس البته نگهباني است«) يعني: 4(طارق
اين قبيل، اما هيچكدام اينان بدون اذن پروردگار جهان در كون و مكان تصرفاتي ندارند 

 27و بسياري از آنان را هيچگونه تصرفي در امر خلقت و غير آن نيست، چنانكه در آيه 
  فرمايد:  سوره النجم مي

Ö/ x. uρ ÏiΒ 77n= ¨Β ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿω  Í_øó è? öΝåκçJ yè≈ x�x© $ º↔ ø‹x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ βr& tβsŒù'tƒ ª!$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ 

# yÌö�tƒ uρ × /و اي بسا فرشتگاني كه در آسمانها هستند ليكن شفاعت و «) يعني: 26(نجم
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ي ايشان سودي ندارد جز اينكه خدا براي هر كس كه بخواهد و بپسندد اجازه ا هواسط
ت قبل عقيده آنانرا در پرستان است كه در آيا و اين آيه ناظر به همان بت». دهد

ند مذمت كرده ا هخصوص پرستش فرشتگان كه صورت آنان را به شكل بتان در آورد
ÖãΛä÷ƒفرمايد:  مى ut� sùr& |M≈‾=9$# 3“̈“ãèø9$#uρ ∩⊇∪   nο4θuΖ tΒuρ sπ sW Ï9$ ¨W9$# #“t� ÷zW{$# ∩⊄⊃∪   ãΝä3s9r& ã�x. ©%!$# ã& s!uρ 4 s\ΡW{$# 

∩⊄⊇∪   y7 ù=Ï? #]ŒÎ) ×π yϑ ó¡Ï% #“u”�ÅÊ ∩⊄⊄∪× /ايد؟ و  نگريسته» عزّى«و » الت«آيا به «). 22-19(نجم
] آن  آيا شما پسر داريد و او دختر؟ اين [تقسيم ارزش [چه؟] ] بى سومين [بت» منات« به 

. و نيز مربوط به شفاعت عامه و استغفاري است كه »گاه تقسيم بيدادگرانه است
كند مگر آن فرشته مأذون يا  از فرشتگان ميكنند بعد از آنكه نفي شفاعت   فرشتگان مي

%Ö¨βÎ) tÏفرمايد: آن كسي كه خدا براي او امري را بخواهد و بپسندد در دنبال آن مي ©! $# Ÿω 
tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ tβθ ‘ϑ|¡ãŠ s9 sπ s3Í× ‾≈ n=pRùQ$# sπ u‹ Ïϑó¡n@ 4 s\ΡW{$#× /پرستان كه  اين بت«) يعني: 27(نجم

 29ي  و بفرمايش آيه». نامند اصالً ايمان به آخرت نداشتند ن خدا ميمالئكه را بنام دخترا
�ÖóΟs9uρ ÷ŠÌهمين سوره  ãƒ āωÎ) nο4θ uŠ ysø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$#× »خواستند ايشان جز زندگي دنيا چيزي نمي« ،

كردند كه آنان در زندگي دنيا  پس شفاعت اخروي را از آنان انتظار نداشتند و خيال مي
نمايد كه  ند. خداي متعال نيز آنان را از اين عقيده مذمت ميتوانند شفاعت كن مي

سوره  43ي  تواند در امر دنيا و آخرت دخالت نمايد در آيه هيچكس بدون اذن او نمي
 &ÖÏΘrفرمايد:  ند و ميا هكند كه اينان غير خدا را شفيع گرفت زمر نيز ايشان را مذمت مي

(#ρä‹sƒ ªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «!$# u!$ yèx�ä© 4 ö≅è% öθ s9uρr& (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω tβθ ä3Î= ôϑtƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ šχθè= É)÷è tƒ ∩⊆⊂∪ ≅è% °! 
èπ yè≈x�¤±9$# $ YèŠÏΗsd ( … ã& ©! à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( ¢ΟèO Ïµ ø‹ s9Î) šχθ ãè y_ö� è? ∩⊆⊆∪× /آيا «) 44 -43(زمر

طلبيد) هر چند  مى اند؟! به آنان بگو: آيا (از آنها شفاعت آنان غير از خدا شفيعانى گرفته
بگو: تمام شفاعت از آن . مالك چيزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟!

خداست، (زيرا) حاكميت آسمانها و زمين از آن اوست و سپس همه شما را به سوى او 
يعني: غير خدا را نبايد شفيع گرفت زيرا ملك آسمان و زمين از آن  »گردانند! مى باز
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(Ö#sŒÎفرمايد:  ر را در آن تصرفي نيست و بال فاصله مياوست و كس ديگ uρ t� Ï. èŒ ª!$# çνy‰÷nuρ 

ôN̈— r'yϑ ô©$# Ü>θè= è% tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ Íοt�Åz Fψ$$ Î/ ( #sŒÎ) uρ t� Ï. èŒ zƒÏ% ©! $# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ #sŒÎ) öΝèδ tβρç�Å³ö;tG ó¡o„ ∩⊆∈∪   

È≅è% §Νßγ‾=9$# t� ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ zΝÎ=≈ tã É=ø‹ tóø9$# Íοy‰≈ pκ¤¶9$#uρ |MΡr& â/ ä3øt rB t ÷t/ x8ÏŠ$ t6 Ïã ’Îû $ tΒ (#θ çΡ%x. ÏµŠÏù 
šχθà�Î= tG øƒ s† ∩⊆∉∪×  /ش ياد شود دلهاي ا كه خدا به يگانگى هنگامي«يعني:  )46-45(زمر

كه معبوداني جز خدا مذكور  گيرد اما هنگامي آورند مي كساني كه به آخرت ايمان نمي
اين هنگام آنان شادمان گردند، بگو: خداوندا، اي پديد آورنده آسمانها و زمين، شوند در 

]  تو خود در ميان بندگانت بر سر آنچه [از عقايد و عباداتداناي نهان و آشكارا، 
. در اين آيات شريفه بخوبي روشن است كه »كردند، داورى خواهى كرد اختالف مى

اند در امور دنيوي است و آنان اصالً  ود قائلپرستان از براي شفعاء خ شفاعتي كه بت
Ö ≅è% °! èπفرمايد: اعتقاد به آخرت نداشتند و آن شفاعت را قرآن نفي كرده مي yè≈ x�¤±9$# 

$ YèŠÏΗ sd ( … ã&©! à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ× /از آن خداست.  - سراسر -بگو: شفاعت«) 44(زمر
دارد كه ملك و ملكوت آسمان و  كه معلوم مي ».فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست

زمين بدست خدا بوده زيرا او آفريننده آنهاست و كسي را در ملك او حق فضولي 
نيست و چيزي از او خواستن شرك است و هر كه هر چه بخواهد و انتظار داشته باشد 

ند پرستان بوجود ارواح بعد از مرگ قائل بود بايد فقط از خدا بخوهد اگر هم بت
بحساب و كتاب و ثواب و عقابي قائل نبودند تا نيازمند شفاعت باشند. پس شفاعت در 
مذهب آنها منحصر بامور دنيوي بوده كه خدا آن را نفي و يا موكول و موقوف باذن خود 

فرمايد كه اگر مالئكه هم دستي در تدبير امور دارند باذن پروردگار است كه خداي  مي
ايشان واگذار كرده است و آنان تنها بر امر و اذن و حول و قوه  دو جهان آن امور را به

  نند. ك ىاي از امور م او تدبير پاره
شود كه شفاعت كسي را در باره كسي  اي يافت نمي در قرآن مجيد هيچ آيه و جمله

ديگر در روز قيامت قائل باشد! بلكه آيات قرآن عموما نفي شفاعت و كفايت كسي از 
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از سوره دخان  41ي  در آيه - 1نمايد چنانكه:  ذاب اخروي ميبراي ديگر در ع
ÖtΠöθفرمايد:  مي tƒ Ÿω  Í_øó ãƒ ’ »< öθtΒ tã ’ ]<öθ ¨Β $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝèδ šχρç� |ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪× :  :روزي كه «يعني

  . »هيچ دوستي از دوستي چيزي را كفايت نكند و نتوانند ايشان را ياري كنند
$Öيـد:  فرما مـي  254در سوره (بقره)  -2 yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u (#θ à)Ï�Ρ r& $ £ϑ ÏΒ Νä3≈ oΨø% y— u‘ ÏiΒ È≅ö7 s% 

βr& u’ ÎAù'tƒ ×Πöθ tƒ āω ÓìøŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿωuρ ×' ©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ x�x© 3 tβρã� Ï�≈ s3ø9$#uρ ãΝèδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9$#× »  ــان ــانيكه ايم اي كس
آنكه روزي كـه در آن خريـد و   ايم پيش از  ايد، انفاق كنيد از آنچه روزي شما داده آورده

ــاين حقيقــت)   فــروش نيســت و دوســتي نمــي باشــد و شــفاعتي نيســت و كــافران (ب
يعني: در نتيجه مغرور بودن بشفاعت بسا كه مرتكب معصيت شـوند و بـه   ». ستمگارانند

كنند نفي شفاعت  خويشتن ستم كنند، كه در اين آيه آب پاك بدست آنهائي كه تصور مي
ي اسـت ريختـه و تـو     پرستان است ليكن مؤمنان را از آن بهـره  ر و بتي كفا فقط درباره
كنند كـه   فرمايد: آنانكه اين معني را باور ندارند و براي خود شفيعي تصور مي گوئي: مي

  كنند.  رهاند به اين آيات كافر بوده و بخود ظلم مي آنان را از عذاب الهي مي
‘Ööفرمايد:  سوره االنعام مي 51ي  در آيه É‹Ρ r&uρ Ïµ Î/ tÏ% ©! $# tβθ èù$ sƒ s† βr& (#ÿρã� t±øt ä† 4’ n< Î) óΟ ÎγÎn/ u‘ � }§øŠ s9 

Ο ßγs9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ @’ Í< uρ Ÿωuρ Óì‹ Ï�x© öΝßγ‾= yè ©9 tβθ à)−G tƒ ∩∈⊇∪×    :ي آيات وحي كسـاني را   بوسيله«يعني
شوند بيم ده و بترسان كه براي  كه خوف آن دارند كه بجانب پروردگار خود محشور مي

. و در همين سـوره آيـه   »شان جز خدا دوستي و شفيعي نيست تا شايد پرهيزگار شونداي
�Öö فرمايـــد: مـــي 70 Åe2sŒuρ ÿÏµ Î/ βr& Ÿ≅|¡ö6 è? 6§ø�tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. }§øŠ s9 $ oλ m; ÏΒ ÂχρßŠ «!$# @’ Í< uρ Ÿωuρ 

Óì‹ Ï�x© βÎ) uρ öΑÏ‰÷è s? ¨≅à2 5Αô‰tã āω õ‹s{÷σ ãƒ !$ pκ ÷]ÏΒ×P »د ده تـا مبـادا كسـى بـه     و به آن (قرآن) پن
] آنچه (گناهى) كه كرده است از پاداش محروم شود. برايش جز خداوند دوست  [سزاى

] خـود دهـد، از او گرفتـه     اى را بـه جـاى [رهانيـدن    و شفيعى نيست و اگـر هـر فديـه   
. كه در تمام اين آيات نفي شفاعت كرده و جاي طمع خام بـراي كسـي بـاقي    »شود نمى

كنـد. آري، چيـزي    ي شفاعت مايوس مي خصوصاً مؤمنين را از مسألهنگذاشته است. و م
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كه دستاويز مدعيان شفاعت است آياتي است كه پس از آنكه قرآن نفـي شـفاعت كـرده    
است كلمه إال استثناء در آن آمده است مانند اين آيه شـريفه كـه درسـوره مـريم اسـت:      

Öä−θ Ý¡nΣuρ t ÏΒÌ� ôfßϑ ø9$# 4’ n< Î) tΛ ©yγy_ #YŠö‘ Íρ ∩∇∉∪ āω tβθ ä3Î= ôϑtƒ sπ yè≈ x�¤±9$# āωÎ) ÇtΒ x‹sƒ ªB$# y‰Ζ Ïã Ç≈ uΗ ÷q§�9$# #Y‰ôγtã 

فرمايـد:   كنـد زيـرا مـي    ) در حاليكه همين آيه هم نفي شـفاعت مـي  87-86(مريم/ ×∪∠∇∩
شوند مگر كسـيكه در نـزد خـدا     رانيم و مالك شفاعت نمي مجرمين را بسوي جهنم مي«

 80و پيمان اشاره به عهده و پيمـاني اسـت كـه در آيـه     . و اين عهد »پيماني گرفته است
Ö(#θكنـد:   كه يهود را مذمت مي فرمايد: هنگامي سوره بقره مي ä9$ s% uρ s9 $ uΖ ¡¡yϑs? â‘$ ¨Ψ9$# HωÎ) $ YΒ$ −ƒ r& 

ZοyŠρß‰÷è ¨Β 4 ö≅è% öΝè? õ‹sƒ ªBr& y‰Ζ Ïã «!$# #Y‰ôγtã n= sù y#Î= øƒ ä† ª!$# ÿ… çνy‰ôγtã ( ÷Πr& tβθ ä9θ à)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω 
šχθ ßϑn= ÷è s? ∩∇⊃∪×  :چند مسـاس نخواهـد كـرد      يهود گفتند كه آتش ما را جز ايامي«يعني

ايد؟ اگر چنين باشد خدا پيمان خـود   بگو (اي محمد) آيا در نزد خدا پيماني بدان گرفته
. يعنـي: اگـر بـا خـدا     »گوئيـد؟  دانيد بر خدا مي را خالف نخواهد كرد. آيا چيزي كه نمي

ايد كه هر قدر شما جرم و گناه كنيد باز هم مورد شـفاعت و بخشـش    اني بستهچنين پيم
گيريد البته خدا در آنصورت به پيمان خود وفا خواهد كرد!!. در حقيقـت اسـتثنأ    قرار مي

منقطع است. يعني چنين چيزي نيست و خدا با كسي چنين پيماني ندارد. و شـايد مـراد   
Öχr& āω (#ρß‰ç7فرمايـد:   عهدي است كه مي ÷è s? z≈ sÜø‹ ¤±9$# (  ....∩∉⊃∪ Èβr&uρ ’ ÎΤρß‰ç6 ôã -60(يـس/  ×#$

ي شـفاعت بقـدري مـورد انكـار      اساساً مسأله »و مرا بپرستيد... شيطان را نپرستيد «) 61
كـه خـداي    هنگـامي  18ي  ايم و در سوره يونس آيـه  قرآن است كه چنانكه قبالً هم گفته

ـ  متعال از قول بت Öššχθ د:پرستان نقل كرده مفرماي ä9θ à)tƒ uρ ÏIωàσ ‾≈ yδ $ tΡ àσ ‾≈ yè x�ä© y‰ΨÏã «!$#×   بـال
Öö≅è% šχθ فرمايـد:  فاصله مـي  ä↔ Îm6 uΖ è? r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ×1  :يعنـي .

. »ندارد  دهيد بچيزي كه نه در آسمانها و نه در زمين بدان علمي آيا شما خدا را خبر مي«

                                           
  كه قبالً گفتيم اين نفي علم از باب عدم تعلق علم بمعدوم است.  چنان - -1
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كند كه شفعائي هـم در دربـار او    ال خدا در ملك خود چنين چيزي را باور نمييعني اص
باشد..و اين مثل و مانند آن است كه كسي بشما خبر دهد كه فالن كس يا جامه و خانـه  
شما شريك است يا در خانه شما فالن چيز يا فالن شخص است و شما با علم كامـل از  

ن را بناداني فضوالنه مالمت كند. آنگاه خدا مسأله اطالعي نمائيد و گوينده آ ىآن اظهار ب
شفاعت گرفتن را شرك دانسته اينگونه شفاعت را فضولي مالكانه و گستاخانه در ملـك  

منزه است و متعالي از آنچه مشـركان  «فرمايد:  شمارد و طرداً وردا مي و ملكوت الهي مي
عه چنـين شـفاعتي را در   چنانچه غُالت شي» شوند براي خدا در ملك او شريك قايل مي

  اي از ارباب مذهب درباره روساء ديني خود معتقدند. اند. و پاره ي امامان قايل باره
 





 

  حقيقت شفاعت

ي  اي از آيات شريفه قرآن شفاعت را موكول به اذن خـدا كـرده اسـت البتـه دربـاره      پاره
فاعت خاصـي را  كسانيكه خدا از ايشان راضي بوده باشد و اين دسته تنها مؤمنينند كه ش

  ي آنان قائل است:  درباه
×Ö7‹Íفرمايد:  ي طه مي سوره 109ي  ي شريفه در آيه tΒöθ tƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈x�¤±9$# āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã&s! 

ß≈ oΗ ÷q§�9$# z ÅÌu‘uρ …çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪×  :در آنروز (روز قيامت) شفاعت هيچ نفعي ندارد «يعني
ي او پسنديده  ستوري قبالً داده و گفتاري را دربارهمگر براي آن كسيكه خدا بدان د

و  22ي شريفه  ي اذن ماضي است). و در آيه ي ال تنفع) مضارع ولي كلمه (كلمه »باشد
ÖÈ≅è% (#θفرمايد:  ي سبأ مي سوره 23 ãã÷Š$# šÏ% ©!$# Λ äôϑtã y— ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω šχθà6Î= ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ 

;ο§‘sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $ tΒuρ öΝçλm; $ yϑÎγŠ Ïù ÏΒ 78÷� Å° $ tΒuρ … çµ s9 Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 9��Îγsß ∩⊄⊄∪   Ÿωuρ 
ßìx�Ζ s? èπ yè≈x�¤±9$# ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) ôyϑ Ï9 šχÏŒr& …çµ s9 4 #̈L ym #sŒÎ) tíÌh“èù tã óΟÎγÎ/θ è= è% (#θ ä9$ s% #sŒ$ tΒ tΑ$ s% öΝä3š/ u‘ ( 

(#θ ä9$ s% ¨,ysø9$# ( uθèδuρ ÷’ Í? yèø9$# ç�� Î6 s3ø9$# ∩⊄⊂∪× ند مگر كسيكه ك ىي نيز نفي شفاعت م كه در اين آيه
بگو بخوانيد كساني را «ي آيه چنين است:  خدا براي او دستور شفاعت داده باشد ترجمه

اي را در  پنداريد جز خدا را (يعني معبودان پنداري را) آنان مالك سنگيني ذره ىكه م
ي با خدا ندارند و براي خدا از آسمانها و نه در زمين نيستند و در آسمان و زمين شركت

و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر براى كسى كه برايش آن معبودان پشتيباني نيست. 
اجازه داده باشد. تا وقتى كه نگرانى را از دلهايشان دور سازند، گويند: پروردگارتان چه 

سورة  86ا ت 84ي  . يا در آيات شريفه»گفت؟ گويند: حقّ. و او بلند مرتبه بزرگ است
%Öuθèδuρ “Ïفرمايد:  الزخرف مي ©! $# ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈s9Î) ’ Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9Î) 4 uθ èδuρ ÞΟŠÅ3pt ø:$# ÞΟŠÎ= yèø9$# 

∩∇⊆∪   x8u‘$ t7s? uρ “Ï% ©!$# … çµ s9 à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒuρ $ yϑ ßγuΖ ÷�t/ … çνy‰ΨÏã uρ ãΝù= Ïæ Ïπtã$ ¡¡9$# Ïµ ø‹s9Î) uρ 

šχθãè y_ö� è? ∩∇∈∪   Ÿωuρ à7 Î= ôϑtƒ šÏ% ©! $# šχθãã ô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ sπ yè≈x�¤±9$# āωÎ) tΒ y‰Íκ y− Èd,ysø9$$ Î/ 
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öΝèδuρ tβθßϑn= ôè tƒ ∩∇∉∪×  :و او خدائي است كه در آسمان ودر زمين خداي برآرونده «يعني
پس داناست و مبارك است آن؛ پادشاهي آسمانها و زمين و   حاجات است و حكيمي

گرديد  ىميان آنها است از اوست و در نزد اوست علم قيامت و بسوي او باز برم آنچه در
شوند كسانيكه غير او را بخوانند مگر آنانيكه گواهي بحق داده و  ىو مالك شفاعت نم
Ö(#θفرمايد:  ىسوره االنبيا كه م 28و 26ي  ي شريفه . يا در آيه»دانا بĤن بوده باشند ä9$s% uρ 

x‹sƒ ªB$# ß≈ oΗ÷q§�9$# #V$ s! uρ 3 … çµ oΨ≈ ysö7ß™ 4 ö≅t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒt�õ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµtΡθ à)Î7 ó¡o„ ÉΑöθs)ø9$$ Î/ Νèδuρ ÍνÌ� øΒr'Î/ 

šχθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪   ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx�ù= yz Ÿωuρ šχθ ãèx�ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ós? ö‘ $# Νèδuρ ôÏiΒ 
Ïµ ÏG uŠô±yz tβθ à)Ï�ô±ãΒ ∩⊄∇∪×  :پرستان گفتند: خدا فرزندي فرا گرفته است. پاك و  بت«يعني

اند كه پيشي بفرمان خدا  ىمنزه است خدا از چنين نسبت، بلكه فرشتگان بندگان گرام
دهند) و ايشان بفرمان او بكار  ىگيرند (يعني قبل از دستور خدا كاري انجام نم ىنم
ي كسيكه پسنديده باشد و با  بارهنند جز در ك ىپردازند و ميانجيگري و شفاعت نم ىم

ي شريفه شرح صفات و اختصاصات فرشتگان  . آيه»اينحال از خوف پروردگار ترسانند
ي ذات اقدس خود را  است كه در اين آيات پس از اينكه پروردگار جهان احاطه

خوانند هيچ و  ىشود و كساني غير او را كه مشركين م ىبملكوت زمين و آسمان يادآور م
ند، آنگاه شفاعت را درباره كسانيكه پسنديده خدا باشند و شهادت بحق ك ىعرفي مپوچ م

داده باشند و در هنگام شفاعت بحدود وظائف شفاعت دانا باشند كه از چه كس و در 
آيد كه  ىدهد. از اين آيات برم ىنند حق شفاعت و استفاده از آن مك ىچه مورد شفاعت م

پسنديدگان و گواهان بحق و آنانكه همواره از خدا  شفاعتي در كار است هر چند از آن
نند برخوردار خواهند شد. در حاليكه در آيات قبل ك ىاند و بدستور او عمل م خائف

ثابت شد كه اصالً در روز قيامت شفاعتي نيست.. آيا اختالف و تناقض در اين مطلب 
ل و وجدان سليم نيست؟. اينك ما اين مطلب را برهنمائي قرآن كريم كه مدد بخش عق

  دهيم، ان شاءاهللا.  ىاست توضيح م
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اي بشفاعت  چنانكه قبالً هم يادآور شديم در كتاب مجيد آسماني ما هيچ آيه و اشاره
انساني براي انساني اعم از پيغمبر و غير پيغمبر نيامده و آنرا ثابت نكرده اسـت. و تمـام   

ي بتان كه خـدايان   اثبات درباره ي شفاعت آمده است اعم از نفي و آياتي كه در آن كلمه
ي  اي از شئون خلقت و امور مأذونه مشركين بودند يا فرشتگان كه مدبر و متصرف درباره

باشد و اين دوطائفه (بتان و فرشتگان هيچكدام انسان نيستند كه  ىآسمان وزمين هستند م
شـود   ىوم مـ ي انسان شفاعت كنند پس با دقت و تأمل و تعمق در آيات شريفه معل درباه

توان شفاعت انسـاني   ىكه هيچ انساني براي انساني شفيع نخواهد بود. تنها از آياتي كه م
نـد  ك ىرا براي انساني استنباط نمود آياتي است كه در آن مؤمني براي مؤمني اسـتغفار مـ  

خواه آن مؤمن استغفار كننده پيغمبر باشد يا غير پيغمبر شفاعت انساني براي انساني نيـز  
است و بس! و حتي شفاعت فرشتگان هم دربـاره زمينيـان جـزء اسـتغفار نيسـت       همين

  آيد. چنانكه مي
ي قـرآن   و اين معني عالوه بر آنكه تشخيص عقل و وجدان و صـريح آيـات شـريفه   

است كه بعد از اين خواهد آمد ان شاء اهللا؛ از متون روايت صحيحه و دقت در احاديـث  
ضـمون ايـن معنـي در احاديـث فـريقين اسـت كـه        آيد. م ىشريفه هم بروشني بدست م
  شفاعت همان استغفار است.

چـاپ كمپـاني از امـالي     19/65چنانكه در حديث شريفي كـه در بحـار االنـوار     -1
���� !/ ;$���  آيد: صدوق آورده است اين معني بصراحت بدست مي�	9 !/ 	�=! /$	 /!

�] 	��j �K 'j� � �` &;�� 	�K /2 6Z2�2 �K /2�2 /2 �2 62��J: �ص)�]: )�] ���] 	d  إل
&�Z2��	� %Z2��=� '0k	 Gz=�	 ���!� e [�J� /� ��0, Gj� @`�P    يعني: هيچ مـرد مـؤمن و

اي نيست از اول روز زندگي بشر يا اينكه بعد از اين بيايد تـا روز قيامـت كـه     زن مؤمنه
پـس شـفاعت    �	�� &��Z2	� G�z=	Z2���=� '�0k%گويد:  ىآنان همان شفيعانند كه در دعا م

ننـد. اسـتغفار   ك ىي يكـديگر مـ   مؤمنان در حق يكديگر همان استغفاري است كه در باره
  هل مؤمن.چبراي چهل مؤمن در نماز شب يعني شفاعت براي 
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چاپ كمپاني از علل الشرايع وعيـون اخبـار الرضـا     18/285ايضا در بحار االنوار  -2
 �=�	 /2 n	�� :�8 9	��, /$ ��8 /!�h'�	 /!؛  :[��(� *���	  �! ��=����$ 	�'�2K :�C`

 ]�=v�	� ���8 6!�0��	 �` ��pK &�(�)	 /2 *(� e /5� ¢ �C) �'0<��$ �� 	�!��� �� 	�0���
 �` ���4p	� µ=> :!  Ð �( Dy�	 ���	 	y� 6!�0��	 �´ ���K� PPP6!���	 O=1 /2 ��0<4�@	�

��( �2P�  
اند بنماز خواندن بر ميت تا بـراي   نين مأمور شدهفرمود مؤم ؛يعني: حضرت رضا

او شفاعت كنند و بمغفرت و آمرزش دعا نمايند زيرا در هيچ وقتي از اوقات اين مـؤمن  
مرده بشفاعت و استغفار و طلب آمرزش از اين سـاعت محتـاجتر نيسـت و مقصـود از     

ـ   نماز، شفاعت است براي اين بنده ده و اكنـون  اي كه از آنچه گذاشت دستش خـالي مان
  محتاج است بدانچه از پيش فرستاده است. 

آري، چون آخرين روز از عمر دنيا و اولـين روز او از عمـر آخـرت اسـت و روزي     
توانند حسن اعمـال و اخـالق او را در نظـر بياورنـد و      ىاست كه مؤمنين زنده بخوبي م

ل او براي او طلب آمرزش نمايند مقصود حضرت هم همين اسـت. يعنـي حسـن اعمـا    
  ي استغفار مؤمنين است براي او.  انگيزه
	�'	� $��� 6!�0	6Z�X �طريحي در مجمع البحرين در ذيل كلمه شفع فرموده است:  -3

 9��M 9`� *���	  �! ��=���	 £���p e� ,Gz��=! ��!���	 6+����	 6!�0��	� %Z2��=� ��!��	
 ! @ OZ2 6!�0��	 �b�  ! �� '0<4��8 OZ2 ����� µ�4��	 6�@��	 �b� P�  يعني: مـراد از

شفاعت حسنه دعا كردن در حق مؤمنين است و شفاعت سيئه نفـرين كـردن بـر ايشـان     
ي  است. و در احاديث نماز بر ميت آمده است كه اگر آن ميت مستضعف بود يعني شيعه

كامل نبود در آنطريقي كه تو هستي پس براي او استغفار كن بعنوان شفاعت نـه بعنـوان   
. يعني اگر شيعه نبود چون مسلمان است پس بعنوان مسلمان بودن از او شـفاعت  واليت

  .كن



  303      شفاعت قتيحق
  

  

Ö̈Β ôìx�ô±o„ ºπي شريفه:  در تفسير صافي ذيل آيه -4 yè≈x�x© Zπ uΖ|¡ym ä3tƒ …ã& ©! Ò=ŠÅÁtΡ $ pκ ÷]ÏiΒ ( 
tΒuρ ôìx�ô±o„ Zπ yè≈x�x© Zπ y∞ÍhŠ y™ ä3tƒ …ã& ©! ×≅ø�Ï. $ yγ÷ΨÏiΒ× /كافي از حضرت زين ). حديثي از 85(نساء

آورده است كه مويد اين معني است كه شفاعت همان  ؛العابدين علي بن الحسين
   .استغفار است

�=�� !=Ù 	���*در  -5�	3 �$ ��J0�	 n T @ /2 همان حديث  ؛از حضرت صادق
طريحي را آورده است كه شفاعت همان دعـائي اسـت كـه مؤمينـان بـراي يـك ديگـر        

 نند. ك ىم

�ب در كتا -6�!���	� #��54�	 �� %Z2���	 Ù�=! ��=��	 3�$ Ù8�M µ�¦   در روايـت از
كه فرمود: در نمـاز بـر جنـائز     ؛اسماعيل بن عبدالخالق بن عبداهللا از حضرت صادق

8% �z�8� � :گوئي مي�, a�Z�1K �z4�C�!� �j� G=1 �z42K *CK� I0Z�	 nyj *J=> *CK Gz=�	
�Z0�8�P رانيدي و تو اعمال نهـان   را آفريدي و تو خود آنرا مي يعني: خدايا تو اين نفس

  ايم پس شفاعت ما را بپذير: داني ما بسوي تو بعنوان شفاعت آمده و آشكار او را مي
�4µو نيز در همين  -7��	 Ù=! ���در روايت از ثابت بـن ابـي القـدام از     $�3 	�

و در آخر دعا ايـن   اي نماز خواند آمده است كه آن حضرت بر جنازه ؛حضرت باقر
0��8Z� ���8 �جمله را بخدا عرض كرد:  ��b�4��2 9��M 9ª�8 �1�2 �$ �� %8�, a�Z+b �(�

n@�4� 9�M /2 g2 Np	�P�  يعني: خدايا ما بعد از مرگ اين شخص بعنوان شفاعت بجانب
ايم پس اگر او مستوجب شفاعت است ما را در باره او شفيع قرار بده و او را بـا   تو آمده

  آن كسي كه دوست دارد محشور فرما.
�� !=�Ù 	���*در  -8����	 3��$ ���J0�	 n� T @ /�2 A	 ��5�	 'j	�b ��=��	 3�4M  از

� G=�2 «روايت كرده است كه فرمود:  ؛حضرت باقر'2` �A�Zb g�1 /2K 62��J�	 ��� iv!
K&�!�0, g$�«Pاعت او در .. عالوه بر اينكه شفاعت او در دنيا است داللت بر تجسيم شف

  آخرت است.



    

  شفاعتبحث       304 
 

 

9- ��zJ0�	 �'My1 �� ��=! d	 6�� Ù=p �2�!  فرمايد:  مي 45ص» *���	 Ù�=! ��=���	 �
6!�0�,� ��0<4�	«P    كه نماز خواند بر ميت همان استغفار است و استغفار همـان شـفاعت

شود و حديثي كه مرحوم شـهيد اول در الـذكري از حضـرت     است كه در دنيا انجام مي
�0 �` O	��b� _! d «ده است مؤيد اين حقيقت است كه فرمود: آور ؛رضا, O2�2`

�J��8 @� �z�0� O�0, �Ó �8«P  زيرا امام نمازA	 كند. زبان تو با خدا مناجات مي  
از كتـاب المغـازي    1/118در كتاب مستدرك الوسـائل مرحـوم حـاجي نـوري      -10

��� ���J�]:  ص�* ����] 	�d :)�]62 محمد بن علي حسين از ابوالمليح بن اسا� @
'0k @` �� 9�0��8 �b� 9�$�K �b�  ! ��� d	�   شـنيدم كـه    ص. يعنـي: از رسـول اهللا

فرمود: بر جنازه هيج مردي چهل مرد نماز نخواند كه دربـاره او شـفاعت كننـد مگـر      مي
نين در آمرزد. احاديث در اين باب كه مشعر آن است كه شفاعت مؤم اينكه خدا او را مي

حق يكديگر و شفاعت پيغمبر به درباره امت همـان اسـتغفار اسـت كـه در همـين دنيـا       
شود بسيار است كه ما به  گردد، در آخرت مجسم و مشفوع له از آن منتفع مي صورت مي

همين ده مورد اكتفا كرديم و اتفاقا در كتب عامه هم اينگونه احاديث موجود است و مـا  
بخشـد   آوريم تا يقين شود كه شفاعتي كه در آخرت نفع مـي  براي نمونه چند حديث مي

شـود كـه مسـتحق آن اسـت      همين شفاعتي است كه در دنيا در باره شخصي انجام مـي 
  چنانكه ببايد.

  
  اينك احاديثي كه در اين معني در كتب عامه است. 
آورده اسـت كـه    صاز پيغمبـر خـدا    ماز ابـن عبـاس    3/53در صحيح مسلم  -1

� 9�M�N� @ �b�d��$ 9 «ود: آنحضرت فرم$�K �1A�Zb  ! ��J�8 &��� G=�2 �b� /2 �2
��8 d	 Gz0, @` �+�,«P   ي او  يعني: هيچ مرد مسلماني نيست كه بميرد و آنگاه بـر جنـازه

اند بايستند جز اينكـه خـدا ايشـانرا در     چهل نفر مرديكه چيزي را با خدا شريك نگرفته
  داند.گر ي آن ميت شفيع مي باره
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ك از عائشـه ام المـؤمنين    Ù=| /2 ��8 3�$ P !=��� 2���6 4/262در سنن نسائي  -2

2� 2/ �2* ��� !=��  /2 62K	��Z�. ��=>��9 «فرمود:  صروايت كرده است كه رسول اهللا 
��8 	�0, @` 6��2 	�C�5� 9K«P 

ماينـد  اي نيست كه بر او در حدود صد نفر نماز گذارند كه شفاعت ن يعني: هيچ مرده
  ي او پذيرفته است. جز اينكه شفاعت ايشان درباره

@ ���& ��pK «. پيغمبرخدا فرمود: 4/62و در سنن نسائي  3/53در صحيح مسلم  -3
8 .�Z�	 /2 62K ��=! ���8 %�=��	 /2����8 	�0�, @` 6���2 	��C�5� 9K 	�<=«P    معنـي همـان

  مضمون حديث فوق است.
|�  $�Z� «بكار حكم بن فروخ روايت است كه گفت: ايضا در سنن نسائي از ابو  -4

 /���4�� G58�0�| 	����(K :[��J8 ��zb�$ ��Z�=! ���(~8 �M ��CK ��ZZ�8 �A��Zb  ! r�=�	 �$K
G54!�0,, �j� d	 ��! iZH�p :r�=�	 �$K [�( ��p` /�! ��=�� /�$	{  i�j� %Z2���	 &��z2K

 i�Z�	 ��A 6C���2ص  i�Z�	 �>K :*��(2� 2/ 2 ص :[�( @` .��Z�	 /2 62K ��=! ��� *�
9�$�K :[�J8 62)	 /! r�=�	 �$K *�~�8 ��8 	�0,« P 6/331اين حديث در مسند احمد ص 

  نيز آمده است.
و همچنين در صفحات  1/277و در مسند احمد  477در سنن ابن ماجه ص  -5
��« جلد ششم 231و  97و  40و  32و  266� /$	 O=j [�( .��! /$	 ]�'M /!  /$ d	

 d	 [��� *�� �K �z,~8 iZ$�$ 	�b'>~8 :[�( .��!ص [�J�:  9�0�� /2�2 /2 �2
��8 ��1 d	 Gz0, @` /2��« P اين احاديث پنجگانه كه مضمون آن مورد اتفاق جميع

ي محدثين اهل اسالم است حاكي است كه شفاعت عبارت از همان استغفاري است  ائمه
كنند كه در دنيا  ل خصوصĤً در هنگام نماز ميت براي يكديگر ميكه مؤمنين در همه حا

شناسند و آنرا كه اليق ديدند  شاهد اعمال يكديگرند و نيكوكار و بدكار را تا حدي مي
كنند. شفاعتي كه در اسالم آمده كه انساني براي  براي او طلب مغفرت يعني شفاعت مي
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كه پيغمبر براي مؤمنين يا مؤمنين براي  دهد همان دعا و استغفار است انساني انجام مي
دهند و بر اين معني شرع و عقل  يكديگر در دنيا بعنوان اطاعت و عبادت خدا انجام مي

دهند چنانكه از علماي لغت خاصه فخر الدين طريحي  و وجدان و لغت گواهي مي
� �=«چنانكه گذشت در مجمع البحرين گفته است: �!��	 6Z�X	 6!�0���$ �	'�	%Z2��«P  و
چاپ قديم مصر باين معني متفطن  1/35از عالمه فخر الدين رازي در تفسير كبير خود 

2yj @` 6!�0�=� EZ	 ص` 9	2K �� d' ¥��	 «فرمايد:  است كه مي @� PPPPP��0<4�@�$«P  كه
را امر باستغفار براي امت كرد همان شفاعت  صآنجائي كه خدا پيغمبر خود محمد 

نائي براي شفاعت جز همين استغفار نيست. پس شفاعت پيغمبر هم همان است و مع
�Öö فرمان پروردگار:استغفار است كه طبق  Ï�øó tGó™ $#uρ š�Î7 /Ρ s%Î! tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9$#uρ× 

شفاعت  »براي گناهان خود و براي مؤمنين و مؤمنات استغفار كن«) يعني: 19(محمد/
  ي اسالم نيز مبين و مؤيد همين حقيقت است: ه از ائمهكند. و روايات وارد مي

چاپ تهران در ذيل  1/443مرحوم شيخ طوسي در تفسير گرانقدر خود (التبيان) 
$!Öفرمايد:  از سوره النساء كه مي 64ي شريف  تفسير آيه tΒuρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ āωÎ) tí$ sÜã‹ Ï9 

ÂχøŒÎ*Î/ «!$# 4 öθ s9uρ öΝßγ‾Ρ r& ŒÎ) (#þθ ßϑn= ¤ß öΝßγ|¡à�Ρ r& x8ρâ!$ y_ (#ρã� x�øó tG ó™ $$ sù ©!$# t� x�øó tGó™ $#uρ ÞΟßγs9 ãΑθ ß™§�9$# 

(#ρß‰ỳ uθ s9 ©!$# $ \/#§θ s? $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∉⊆∪×  :اگر آنانكه بعلت گناه بخويشتن ستم كردند بسوي «يعني
تو آمده از خدا براي خود طلب آمرزش كرده و پيغمبر نيز براي ايشان استغفار كند خدا 

كه دوازده نفر از  عبارتي دارد كه مضمون آن اينست». يافتند ا توبه پذير و مهربان مير
منافقين كه بر امري از نفاق اجتماع و هماهنگي داشتند كه آنرا انجام دهند، خداي متعال 

وارد شدند آنحضرت فرمود كه دوازده  صآنرا برسول خود خبر داد آنان بر رسول اهللا 
اند پس اين گروه برخيزند و از  امري از نفاق هماهنگي و اتفاق نمودهنفر از منافقين بر 

خداي خود طلب آمرزش و استغفار كرده بگناهان خويش اقرار كنند تا من نيز براي 
اما هيچيك از آنان بر نخاستند! رسول خدا چند » G� g0,K E4p«ايشان شفاعت نمايم 
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هر يك را نام برده فرمود: بر خيز اي خيزيد؟ آنگاه حضرتش  مرتبه فرمود: آيا بر نمي
فالن و تو اي فالن.. پس آنان عرض كردند ما استغفار كرده و بسوي خدا باز گشت 

نمائيم تو نيز (اي رسول خدا) براي ما شفاعت كن، حضرت فرمود: آيا اينك؟!. حال  مي
براي تر بود و خدا نيز  اينكه من در اول امر شما نفسم براي شفاعت خشنود و آماده

از نزد من بيرون برويد لذا آنان از نزد آنحضرت  .»�0C ]��K� $���0�!6«اجابت سريعتر 
  خارج شدند.

اين قضيه خود بروشني دليل است كه شفاعت استغفار اسـت و آن هـم در دنياسـت    
چنانكه در احاديث شريفه نيز در اين باب اشارت بلكه صراحت دارد كه شفاعت پيغمبر 

سانيكه خدا از ايشان راضي و يا آنانرا پسنديده است در دنياست نه در براي مؤمنين از ك
ي آن در روز قيامت عائد مشفوع له شود. از جمله در تفسير علـي   قيامت هر چند نتيجه

e  ص 9`K ��� 9m	d )�� «فرمايد:  مي ؛استاد كليني صاحب كافي امام  بن ابراهيم قمي
62��J�	 ��� ��( 6!�0��	«P اذن در شفاعت داده قبل از روز  صنا خدا به پيغمبر يعني: هما

تـر   قيامت. و اين مطلب با توضيحاتي كه بعد از اين خواهد آمد ان شاء اهللا تعالي روشن
خواهد شد كه شفاعت براي هر كه از طرف هر كه فقط در دنياست در قـرآن كـريم دو   

  گيرد. ينوع شفاعت وجود دارد كه هر دو نوع به اذن پرودرگار انجام م
ي عـالم كـون    ي قواي مدبره شفاعت در امور طبيعي و شؤون آفرينش كه بوسيله -1

گيرد  چون توليد و فوت و باد و باران و قحطي و فراواني و مرض و سالمت صورت مي
پرستان و ثنويان اعتقاد داشتند و از بتان و امشاسـپندان   و اين همان شفاعتي است كه بت

خواستند كه از خداي خدايان بخواهند تا  حاني و آسماني ميو فرشتگان و موجودات رو
در امور فوق الذكر ايشانرا ياري دهد و بهر صورت شفاعت شوند و اين قبيل تصرف از 
فرشتگان و قواي روحاني هر چند در امور عالم امكان محقـق و محـرز اسـت امـا بهـر      

ور خـالق البريـات   صورت تصرف و تدبير اين قوا در شؤون كاينـات جـز بـاذن و دسـت    
  نيست چنانكه آيات آن قبال گذشت.
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شفاعت در امر آخرت و آمرزش گناهان و رفع درجات در قيامت، قرآن منكر  -2
Ö×Πöθچنين شفاعتي است كه در روز محشر كه  tƒ āω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×' ©#äz Ÿωuρ ×π yè≈x�x©×  است

روز قيامت شفاعت از جانب  صورت گيرد و آيات آن نيز قبال يادآوري شد كه اصالً در
  هيچكس نيست.

اي  بلي شفاعتي را كه قرآن حاكي است كه ممكن است در روز قيامت نافع بحال پاره
از مؤمنين گردد كه مرضي و پسنديده خدا باشند و خدا اذن بشفاعت ايشان داده باشد و 

آن شـفاعت بجـا    پيغمبر يا فرشتگان يا مؤمنين در دنيا براي ايشان استغفار كرده باشند و
بوده و مشفوع له الئق و مستحق آن باشد شايد چنين شفاعتي در آخـرت مفيـد افتـد و    
مشفوع له را باعث نجات از عذاب يا موجب ترفيع درجات در بهشت گردد. اما اينگونه 

  شفاعت هم مشروط به سه شرط و متصل به سه اصل است:
باشد پس شفاعت كه همان  اصل يا شرط اول: اينكه مشفوع له از جمله مؤمنين

سوره التوبه در  80ي  اي ندارد چنانكه در آيه استغفار است براي غير مؤمنين هيچ فائده
�Ööفرمايد:  عدم آمرزش منافقين مي Ï�øótG ó™ $# öΝçλ m; ÷ρr& Ÿω ö�Ï�øó tG ó¡n@ öΝçλm; βÎ) ö� Ï�øó tG ó¡n@ öΝçλm; tÏè ö7y™ Zο§÷s∆ 

n= sù t� Ï�øó tƒ ª!$# öΝçλ m;× :خواهي استغفار  خواهي براي ايشان استغفار كن و يا مي مي« يعني
  .»مكن اگر براي ايشان هفتاد مرتبه هم استغفار كني خدا هرگز ايشانرا نخواهد آمرزيد

Ö$tΒ šχ%x. Äcفرمايد:  و نيز مي É<̈Ζ=Ï9 šÏ% ©!$#uρ (#þθ ãΖ tΒ#u βr& (#ρã� Ï�øó tG ó¡o„ tÅ2Î�ô³ßϑ ù= Ï9×  )
يغمبر و مؤمنين نيست كه براي مشركين استغفار (و شفاعت) سزاوار پ«)  113توبه/
?ÖŸωuρ Èe≅|Áè? #’n. »كنند tã 7‰tnr& Νåκ ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/ r& Ÿωuρ öΝà)s? 4’ n? tã ÿÍνÎ�ö9s%× /و هرگز بر «). 84(توبه

  .» هيچ كس از آنان چون بميرد نماز مگزار و بر قبرش مايست
مسلمان و مؤمن است مستحق و الئق اصل يا شرط دوم: اينكه عالوه بر اينكه 

ÖŸωuρ šχθãèشفاعت باشد و مرضي خدا و رسول نيز باشد:  x�ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ó s? ö‘$#× 
  »كنند مگر براى كسى كه [خداوند] بپسندد و شفاعت نمى«) 28(انبياء/
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Ö7‹Í× tΒöθtƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈ x�¤±9$# āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# z ÅÌu‘uρ … çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪× /آن «) 109(طه
روز شفاعت سود نبخشد مگر كسى را كه [خداوند] رحمان برايش اجازه داده است و 

  .» سخن او را پسنديده است
اصل يا شرط سوم: شفاعت در هر صورت موكول و موقوف باذن پروردگار عالم است 

ي  گرفته است: چون آيه چنانكه تمام آياتي كه در اين باره است اذن خدا را اصل اصيل
×Ö7‹Í طه: 109شريفه  tΒöθtƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈ x�¤±9$# āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# zÅÌu‘ uρ … çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪×  :يعني

آن روزي كه شفاعت نفعي نبخشد مگر كسي را كه خدا براي شفاعت او اذن داده باشد «
ÖŸωuρ ßìx�Ζفرمايد:  ي سبا كه مي سوره 23ي  و آيه »اي او را پسنديده باشد و گفته s? èπyè≈ x�¤±9$# 

ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) ôyϑ Ï9 šχÏŒr& … çµ s9× /و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر براى كسى «) 23(سبأ
. پس شفاعت در روز قيامت تنها بحال كساني ممكن است »كه برايش اجازه داده باشد

  اين سه شرط باشد.ي ايشان جائز به  نفع بخشد كه شفاعت درباره
كنند داراي سه اصل  گفتيم شفاعتي كه پيغمبر براي افراد امت يا مؤمنين براي يكديگر مي

  يا سه شرط است: مؤمن و مأذون براي شفاعت و مورد شفاعت.
ÖóΟفرمايد:  ي محمد مي سوره 19ي شريفه  اصل اول: كه مؤمن باشد چنانكه آيه  n=÷æ $$ sù …çµ ‾Ρ r& 

Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) ª!$# ö� Ï�øó tG ó™$#uρ š�Î7 /Ρs% Î! tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ×. ي آل عمران:  سوره 159ي  و آيه
Öß#ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö� Ï�øótG ó™ $#uρ öΝçλm; öΝèδö‘Íρ$ x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$#×  سورة نور:  62و آيهÖö�Ï�øó tG ó™ $#uρ ãΝçλm; ©!$# 4 

āχÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm§‘× ي ممتحنه:  رهسو 12ي  و آيهÖ£ßγ÷è Îƒ$t6 sù ö�Ï�øó tG ó™ $#uρ £çλm; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# 

Ö‘θà�xî ×ΛÏm§‘× سورة توبه:  103ي  و آيهÖÈe≅|¹uρ öΝÎγø‹ n= tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θ n= |¹ Ös3y™ öΝçλ°;×  كه در اين
آيات به پيغمبر اذن بلكه امر شده كه درباره مؤمنين استغفار نمايد. و در مقابل از استغفار 

فرمايد:  سورة توبه مي 113ي  بر مشركين و كفار و منافقين نهي شده و چنانكه در آيه
Ö$ tΒ šχ%x. Äc É<̈Ζ= Ï9 šÏ% ©! $#uρ (#þθ ãΖ tΒ#u βr& (#ρã� Ï�øó tG ó¡o„ tÅ2Î�ô³ßϑ ù= Ï9 × همين سوره كه  84ي  و آيه
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ÖŸωuρ Èe≅|Áفرمايد:  مي è? #’n? tã 7‰tnr& Νåκ ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/ r& Ÿωuρ öΝà)s? 4’n? tã ÿÍνÎ�ö9s% ( öΝåκ ¨ΞÎ) (#ρã� x�x. «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ 

(#θ è?$ tΒuρ öΝèδuρ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ ×.  
و اصل دوم و سوم را نيز همين آيات شامل است. زيرا اذن پروردگار همان امري اسـت  
كه خدا به پيغمبر خود و مؤمنين دستور اسـتغفار داده و چـون مـؤمن باشـند مرضـي و      

  اند. خدا و قابل الئق شفاعتپسنديده 
ي روشن الزم است و آن اينست كه در هر كجا موضوع  در اينجا اشاره به يك نكته

ي نفع شفاعت مضارع  ي اذن ماضي است هر چند كلمه شفاعت موكول به اذن شده كلمه
×Ö7‹Íاست چون:  tΒöθ tƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈x�¤±9$# āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ ÷q§�9$#× 109/(طه .(ÖŸωuρ ßìx�Ζ s? 

èπ yè≈x�¤±9$# ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) ôyϑÏ9 šχÏŒr& … çµ s9× /ي شريفه آن است  ). كه مضمون هر دو آيه23(سبأ
بخشد مگر براي كسيكه قبال براي شفاعت او خدا اذن داده است و  كه شفاعت نفع نمي

و پيغمبر و  اين همان حقيقتي است كه شفاعت را خداي متعال در دنيا اذن و دستور داده
شود وگرنه در قيامت  دهند و در آينده قيامت نفع آن ظاهر مي مؤمنين آنرا انجام مي

اند وجود ندارد و بسا باشد كه چنين  شفاعت به آنصورتي كه مغروران ضال آورده
شفاعتي در دنيا براي كسانيكه استحقاق و لياقت را ندارند از جانب پيغمبر يا مؤمنين و 

  رت گرفته باشد ليكن در قيامت نفعي نبخشد.حتي فرشتگان صو
$Öي:  چنانكه آيت شريفه yϑsù óΟßγãè x�Ζ s? èπ yè≈ x�x© tÏèÏ�≈ $ Ö(Ÿωuρ. )48(مدثر/ ×∪∇⊇∩ ¤±9$# yγãèx�Ζ s? 

×π yè≈x�x© Ÿωuρ öΝèδ tβρç� |ÇΖãƒ× /حاكي است بموجب آياتي كه فرمود: 123(بقره .(Öö� Ï�øó tG ó™$# öΝçλ m; 

÷ρr& Ÿω ö� Ï�øótG ó¡n@ öΝçλm; βÎ) ö� Ï�øó tGó¡n@ öΝçλm; tÏèö7 y™ Zο§÷s∆ n= sù t� Ï�øó tƒ ª!$# öΝçλm; ×/80(توبه .( Öí!#uθ y™ óΟ ÎγøŠn= tæ 

|N ö�x�øó tG ó™ r& óΟßγs9 ÷Πr& öΝs9 ö� Ï�øó tG ó¡n@ öΝçλ m; s9 t� Ï�øó tƒ ª!$# öΝçλm;× /پس ممكن است كه پيغمبر  ).6(منافقين
ي آنها استغفار  خته و بتصور اينكه از مؤمنينند در بارهو يا مؤمنين، كفار و منافقين را نشنا

ي آنان نفعي نبخشد. چنانكه  و شفاعت كرده باشند اما آن استغفار و شفاعت در باره
شفاعت نوح در باره پسرش، و شفاعت ابراهيم براي پدرش و براي قوم او، و شفاعت 
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انكه قبال هم آروديم ي ديگر. چن رسول خدا براي خويشاوندانش نفعي نبخشيد. نكته
شفاعت انساني براي انساني با اين كلمه هرگز در كتاب خدا نيامده است اما اين كلمه 

ي شفاعت است ناظر بهمان مالئكه و  ي فرشتگان بسيار است و هر جا كه كلمه درباره
فرشتگان است حال يا در امور دنيوي و شئون خلقت است و يا در موضوع شفاعت در 

  شود ان شاء اهللا. توضيح اين مطلب بدينصورت بيان مي قيامت است و
در قرآن كريم آياتي كه در آن اثبات شفاعت و ميانجيگري در امور خلقت براي 
فرشتگان شده است قبال آروديم اما شفاعت آنان را در امور معادي و آخرت نيز قرآن 

فرمايد:  يا ميي انب سوره 28 – 26دهد چنانكه در آيات  تصديق نموده خود خبر مي
Ö(#θ ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ß≈ oΗ ÷q§�9$# #V$ s! uρ 3 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4 ö≅t/ ×Š$ t6 Ïã šχθãΒt� õ3•Β ∩⊄∉∪   Ÿω … çµ tΡθà)Î7 ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδuρ 

ÍνÌ� øΒr'Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄∠∪   ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx�ù= yz Ÿωuρ šχθãè x�ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ó s?ö‘ $# Νèδuρ 

ôÏiΒ ÏµÏG uŠ ô±yz tβθ à)Ï�ô±ãΒ ∩⊄∇∪× ) گفتند: كه خداي رحمن «يعني: بت پرستان و مشركان
فرزندي فراگرفته است منزه است خدا از چنينن نسبت بلكه آن فرشتگان بندگان 

داند  كنند خدا مي گيرند و آنان بفرمان او عمل مي ي خدا نمي اند كه پيشي بگفته گرامي
كنند مگر  وي آنها است و آنچه در پشت سر آنان است و ايشان شفاعت نميآنچه در جل

  ».براي كسيكه پسنديده خدا باشد در حاليكه آن فرشتگان از خوف خدا بيمناكند
.Ö/xفرمايد:  مي 26ي  ي نجم آيه و در سوره uρ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω  Í_øó è? öΝåκçJ yè≈ x�x© 

$ º↔ø‹ x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ βr& tβsŒù'tƒ ª!$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ #yÌö� tƒ uρ ∩⊄∉∪×  :چه بسيارند از فرشتگان در «يعني
آسمان كه شفاعت ايشان كفايت نكند چيزي را (فايده نداشته باشد) مگر پس از اينكه 

  ».اذن دهد خدا يراي كسيكه بخواهد و راضي باشد
ز براي فرشتگان نيامده ي شفاعت در قرآن كريم ج پس چنانكه قبال هم گفتيم كلمه

ي  است چه در امور خلقت و چه در امر قيامت هر چند هر دوي آن با اذن و اجازه
پروردگار عالم است. اما شفاعت فرشتگان در امر آخرت هم جز استغفار نيست و آن 

ي غافر  سوره 7ي  باشد، چنانكه در آيه پندارند نمي همان كه مشركان يا غاليان مي
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%ÖtÏفرمايد:  مي ©!$# tβθ è= Ïϑøt s† z̧ ö� yèø9$# ôtΒuρ … çµ s9öθ ym tβθ ßsÎm7|¡ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝÍκ Íh5 u‘ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ uρ Ïµ Î/ tβρã� Ï�øó tG ó¡o„ uρ 

tÏ%©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u×  :كنند و فرشتگاني كه در  آن فرشتگاني كه عرش خدا را حمل مي«يعني
ردگارشان تسبيح كرده و به ي مقربين) بحمد پرو پيرامون و اطراف عرشند (يعني مالئكه

  ».كنند اند استغفار و طلب آمرزش مي آورند و براي كسانيكه ايمان آورده او ايمان مي
Öèπفرمايد:  مي 5ي  و در سورة شوري آيه s3Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ tβθ ßsÎm7|¡ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝÍκÍh5 u‘ šχρã�Ï�øó tF ó¡o„ uρ 

yϑ Ï9 ’Îû ÇÚö‘F{$#×  :كنند و براي كسانيكه  ارشان تسبيح ميو فرشتگان بحمد پروردگ«يعني
پس معلوم شد كه فرشتگان نيز بعنوان شفاعت استغفار ». نمايند در زمينند استغفار مي

كنند هر چند آن هم باذن پروردگا است يعني نافع بودن شفاعت در اينجا نيز دو  مي
  رسد: نكته بنظر مي

وي فطرت خيـر اسـت از   اينكه شفاعت فرشتگان براي مردم روي زمين ر -1ي  نكته
خواهند چنانكه  آنكه وجود آنان خير محض است و براي جهانيان جز خير و خوبي نمي

  كند. اي از روايات اين معني را تأييد مي پاره
اينكه فرشتگان مقـرب الهـي چـون حـاملين عـرش و فرشـتگاني كـه در         -2ي  نكته

تگان ديگر براي عمـوم مـردم   كنند اما فرش پيرامون عرشند فقط براي مؤمنين استغفار مي
اي نشود جز بـراي   كنند هر چند آن استغفار و شفاعت مفيد فائده روي زمين استغفار مي

سورة نجـم   26ي  كسانيكه خدا از ايشان راضي باشد و اين همان معنائي است كه از آيه
شود كه چه بسيار فرشتگاني در آسمانند كه شفاعت ايشان چيزي را كفايـت   استنباط مي

نكند و فائده نبخشد جز براي كسانيكه خدا بخواهد و راضـي باشـد و همـين حقيقـت     
$Öفرمايد:  ي مدثر مي سوره 48ي  است كه در آيه yϑsù óΟ ßγãè x�Ζ s? èπ yè≈ x�x© t Ïè Ï�≈ با اين  ×∪∇⊇∩ ¤±9$#

  آيد:  توضيح چند مطلب بدست مي
يامـت پيغمبـر يـا    شفاعت بĤن معنائي كه مشركان و غاليان معتقدند كـه در روز ق  -1
دامن همت بكمر زند يا بعبارت واضحتر پاي گستاخي در صحراي محشر نهـد و    امامي

از مجرمان و گناهگاران شفاعت نمايد و مستحقان عذاب جهنم را از كيفر الهـي نجـات   
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شـود اگـر    بخشد هرگز وجود ندارد و حتي شفاعت نيكان هم در چنين روزي واقع نمي
اند و در كتب و رسائل باقي مانـده اسـت جـز     ه در اين باره يافتهقبال نشده باشد! و آنچ

اغواي شياطين جن و انس نيست تا مجرمـان و مترفـان را بمعصـيت خـدا و تجـاوز از      
مقررات شريعت گستاخي و جرأت دهد و ملت اسالم را بذلت و زبـوني سـوق نمايـد    

  چنانكه اين منظور شياطين بنحو كامل حاصل شده است!
فاعت در قرآن چه معادي و چه معاشي جز در بـاره فرشـتگان اسـتعمال    كلمه ش -2

ي معاش همان است كه فرشتگان بفرمان و اذن پروردگـار جهـان    نشده است اما در باره
اي از امور خلقـت و طبيعتنـد. و آن بـدون اجـازه و اذن و حـول و       متصدي و مدبر پاره

بپردازنـد و در هـيچ امـري از امـور     تواننـد    قوت الهي بكاري كه بدانها محول است نمي
  ي خويش آنرا انجام دهند. استقالل ندارند كه بميل و اراده

و اما شفاعت آنها در امر آخرت و قمات هان استغفار است كه براي مؤمنين يا بـراي  
كنند حال پذيرفته و قبول دربار پروردگار بشود يا نشود! و اين عمل   عموم اهل زمين مي

  شود. همين حيات دنيا واقع مياستغفار هم در 
و   در خصوص شفاعت انساني براي انساني اعم از اينكه شفيع پيغمبري يا امـامي  -3

اي در قرآن وجود ندارد علي الخصوص در روز قيامت كه تمـام   يا مؤمني باشد هيچ آيه
آيات كتاب آسماني منكر و مخالف آن است كه در آن روز كسي براي كسي نافع و مفيد 

باشد، و اگر بخواهيم خيرخواهي   فيع باشد و بلكه هر نفسي در گرو عمل خويش ميو ش
و شفاعت انساني را براي انساني از قرآن استنباط و استخراج نمائيم فقط همان اسـتغفار  

دهد يا مؤمنين   اي از افراد امت بدستور و امر پرودگار انجام مي است كه پيغمبر براي پاره
كنند و اين هم در دنيا است كه در عمـل و محـل    طلب آمرزش مي براي يكديگر از خدا

عبادت و طاعت است، و گرنه در آخرت هيچ كسي را جـرأت و همـت آن نيسـت كـه     
  كوچكترين نفعي و شفاعتي براي احدي بكند و هر كه بخود مشغول است.

رفتند كنند پذي شفاعت و استغفاري كه فرشتگان يا پيغمبر و مؤمنان براي افراد مي -4
از طرف خدا حتم و مسلم نيست جز براي مؤمنين و آنانكه مرضي خدا باشد، چه نه 
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دانند كه براي  فرشتگان جز حاملين عرش و نه پيغمبر و مؤمنين بطور حتم و يقين نمي
كنند مؤمنين مرضي و مرتضي خدايند و فرشتگان بر حسب فطرت   كسانيكه استغفار مي

خواهند چنانكه شياطين كه الهام   ين خير و خوبي را ميكه الهام بخيرند براي اهل زم
بشرند براي مردم بديها را خواهانند. پس استغفار اين فرشتگان چون باران رحمتي است 
كه در محل اليق و قابل اثر خود را خواهد بخشيد و گرنه در باغ الله رويد و در شوره 

ي منافقين اهل مدينه را زار خس. و پيغمبر هم بنص قرآن علم بغيب ندارد و حت
ÖôÏΒuρ È≅÷δr& Ïπ فرمايد: توبه مي 101ي  شناسد چنانكه آيه نمي uΖƒÏ‰yϑ ø9$# ( (#ρßŠt� tΒ ’n? tã É−$ x�ÏiΖ9$# Ÿω 

ö/àS ßϑn= ÷ès? ( ßøt wΥ öΝßγßϑn= ÷è tΡ× اي از منافقين ناشناخته و امثالهم  بنابر اين ممكن است براي پاره
اشد لذا شفاعت آنحضرت و همچنين مؤمنين براي استغفار نمايد ليكن مرضي خدا نب

چنين افرادي هرگز نافع نشود. پس بهر صورت شفاعتي انجام شده حال يا نفع بخشد يا 
  نبخشد؟!

شفاعت باين كيفيت مستلزم آن است كه هر مؤمني كه به نجـات خـود عالقمنـد     -5
شه كنـد تـا فرشـتگان    است در دنيا آنچنان به اعمال صالحه بپردازد و اخالق فاضله را پي

مؤمنين او را مستحق و اليق استغفار و بعبارت ديگر اليق شفاعت خود تشخيص دهنـد  
و در حق او دعا و طلب آمرزش كنند تـا خـدا اسـتغفار و شـفاعت ايشـانرا در حـق او       

  بپذيرد و وي را مورد رحمت و مغفرت خويش قرار دهد!
ص است كه با انجام و تكرار ي عمل خود شخ اينگونه شفاعت در حقيقت نتيجه -6

عمل صالح و مداومت به اخالق فاضله خود را مستحق چنـين فيضـي كـرده اسـت كـه      
مالئكه و مؤمنين در حق او دعاي خير كنند، خالف آن شفاعت غرور انگيز شيطاني كـه  

موجـب آن    العـاده پيغمبـر يـا امـامي     پندارند كه اعمال صالحه و تقرب فوق  مغروران مي
ي خود شفاعت گناهگاران و مجرمـان   آن پيغمبر يا امام بجزاي اعمال صالحه شود كه مي

و گستاخان در معصيت الهي را كه خود هيزم جهنمند از خدا بخواهد! اينگونه پندار جز 
  گان نيست. اغواي شيطان و هوس ديوانه
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همين استغفار و شفاعت دنيائي فرشتگان يا پيغمبر و مـؤمنين اسـت كـه در روز     -7
شـدگان در عرصـه قيامـت     مت كه تجسم اعمال است مجسم شده و شفيعان شفاعتقيا

انـد و در   شوند چه آنانكه شفاعت ايشان قبول شده و چه آنانيكه پذيرفته نشده نمايان مي
همين حال كه منافقان و مجرماني كه شفاعت پيغمبر و مؤمنين درباره آن مقبـول نيفتـاده   

ي  شوند كـه آيـه   قبول نشده است متحسر و معذب ميي آنان  است از شفاعتي كه درباره
$Öفرمايد:  سوره مدثر مي – 48ي  شريفه yϑsù óΟ ßγãè x�Ζ s? èπ yè≈ x�x© t Ïè Ï�≈ يعني: شفاعت  ×∪∇⊇∩ ¤±9$#

  بخشد.  شافعان در حق ايشان نفعي نمي
با اين تبيين و توضيح معلوم شد كه شفاعتي كه در السنه و افـواه رايـج اسـت هـيچ     

ز حقيقت ندارد و همان غرور شيطاني است كه قبل از اسالم در مذاهب باطله و اي ا مايه
منسوخه چون يهوديت و مسيحيت و غيره رايج بوده، و شيطان براي گمراهـي آن ملتهـا   
آنرا ترويج و تبليع نموده است، و سرايت آن باين معنـي در اسـالم از همـان منـابع آب     

م و مشهود است جز ذلت و زبون كه از اجـراي  ي آن هم چنانكه معلو خورد و نتيجه مي
شود، مخصوصا  شهوات و گستاخي و تجاوز از حدود و مقررات الهي عائد مسلمين نمي

  ملت شيعه كه از اين قبيل مطالب غرور انگيز فراوان دارند!!.
شفاعتي كه در اسالم اسـت و قـرآن حـاوي آن اسـت نـه تنهـا كسـي را بغـرور آن         

بلكه خود بهترين محرك و مؤثرترين وسـيله و انگيـزه بـراي    دهد  بمعصيت جرأت نمي
نمايـد كـه بـا انجـام      نيكوكاري و اعمال صالحه است چه مؤمن را تشويق و ترغيب مـي 

ي مؤمنين را نمـوده خـود را بسـتر     اعمال نيك و تخلق باخالق فاضله جلب نيات حسنه
ي خـودش   ال صالحهطلب مغفرت و دعاي خير برادران مؤمن خود قرار دهد تا اگر اعم

كافي به نجات از عذاب نباشد و دعاي خير برادران مؤمنش او را در اين منظـور كمـك   
  دهد و يا موجب ترفيع درجات او در بهشت گردد.

العاده قابل دقت است و بايد مطالعه كنندگان را پيش از پيش به آن  نكته ديگر كه فوق
عت در روز قيامت هرجا كه توجه دهد آن است كه معروض شد: كه در آيات شفا
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» تنفع«ماضي است يعني بايد اذن بشفاعت قبالً داده شده باشد و كلمه » اذن«هست كلمه 
بخشد و شرط اذن  ي مضارع است، يعني شفاعت انجام شده بعد از اذن نفع مي بصيغه

Özهم بصيغه ماضي است  ÅÌu‘uρ …çµ s9 Zωöθ s%×  شده يعني: آنگاه اذن شفاعت درباره كسي داده
  اي مقبول و پسنديده باشد. است كه در باره استحقاق گفته

بديهي است نفع شفاعت در روز قيامت مورد انتظار است نه وقوع شفاعت و آيات 
اي در قرآن نيست  شريفه هم ملهم بلكه مفهم همين معني است، و هيچ آيه و حتي اشاره

كه در آن روز اصال  كه در قيامت شفاعتي واقع خواهد شد بلكه صراحت آيات است
گوئيم بر  شفاعتي نيست و بر فرض محال شفاعتي باشد قبول نخواهد شد، اينكه مي

فرض محال براي آنست كه آيات قرآن حتي وقوع محاالت را هم غير نافع و نامقبول 
شمرده است، چون دادن فديه و قرباني و فداكاري دوستانه و نفع بخشيدن اوالد و مال 

ÖŸωuρ ã≅t6انند: در آيات شريفه م ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×π yè≈x�x© Ÿωuρ ä‹s{÷σ ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã× /48(بقره( ÖŸωuρ ã≅t6 ø)ãƒ 

$ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ $ yγãè x�Ζs? ×π yè≈x�x© Ÿωuρ öΝèδ tβρç� |ÇΖãƒ× /و 123(بقره .(ÖβÎ)uρ öΑÏ‰÷è s? ¨≅à2 5Αô‰tã āω 
õ‹s{÷σ ãƒ !$ pκ ÷]ÏΒ × /ه و عدلي نيست كه قبول بشود يا ). بديهي است در قيامت فدي70(انعام

ÖtΠöθفرمايد:  ي شعراء كه مي سوره 88نشود و همچنين آيه  tƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪× 
در آن روز مالي نيست كه نفعي بخشد يا نبخشد، پس همچنانكه بر فرض محال عدلي 

محال شفاعتي  باشد يا مالي باشد يا بيعي باشد نفعي نخواهد بخشيد همچنان بر فرض
  باشد نفعي نخواهد بخشيد و يا قبول نخواهد شد،

اش اعمالي ديده باشد كـه   تنها آن شفاعتي نافع و مقبول است كه خدا در دنيا از بنده
مرضي و پسنديده او باشد و بفر شتگان و پيغمبران و مؤمنين اجازه داده باشد كـه بـراي   

گاه چنين شفاعتي كه در حقيقـت يـك   او استغفار كه همان شفاعت است كرده باشند آن
نوع مزد عمل خود اين شخص است نافع بوده در قيامت موجب آمرزش سيئات يا رفع 
درجات او خواهد شد، سخن در اين است كه ماضي بودن كلمه اذن خود بهتـرين دليـل   
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است كه اذن شفاعت در دنيـا بشـفيعان داده شـده بلكـه امـر شـده اسـت كـه در بـاره          
  اعت يعني استغفار و نفع آن هم در روز قيامت خواهد بود،پسنديدگان شف

آيد كه در آيات قرآني كلماتي در اذن شفاعت است   در اينجا اين سوال به پيش مي 
/Öي نجم:  سوره 26ي  كه بصيغه مضارع آمده است. چون آيه x.uρ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω 

 Í_øó è? öΝåκ çJ yè≈x�x© $ º↔ ø‹x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ βr& tβsŒù'tƒ ª!$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ # yÌö� tƒuρ ∩⊄∉∪× 28ي  و يا چون آيه 
ÖãŸωuρ šχθãèفرمايد:  ي انبيا كه مي سوره x�ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ós? ö‘$#×  كه در اين آيات اذن و وقوع

  گوئيم:  شفاعت مضارع است؟ در اينجا مي
ن شفاعتها مخصوص فرشتگان چنانكه قبالً بعرض رسيد و بعدا هم خواهد آمد، اي

گيرد چنانكه  است كه در همين دنيا باستمرار توالد وتناسل آدميان علي الدوام انجام مي
استغفار فرشتگان كه همان شفاعت است بصيغه مضارع است زيرا همواره تا انساني در 
روي زمين است در جريان است و هيچ مربوط بشفاعت در روز قيامت نيست با دقت 

ت حقيقت واضح است. و خالف و تناقضي در قرآن نيست كه از يكطرف در آيا
  گويد در قيامت شفاعتي نيست و از طرفي ديگر وقوع آنرا موكول باذن نمايد. مي

بينيم كه در قرآن كريم هيچ خالف و تناقضي نه تنها  با دقت در مراتب معروضه مي
يكديگرند و چون بناي رفيع  وجود ندارد بلكه تمام مطالب و مضامين آن معاضد و مؤيد

ي كارگاه آفرينش از قدرت و مشيت مهندس آفريدگاري  و منيعي است كه با هندسه
بنيان يافته است، و تماشاي دستگاه هوش رباي عقل افزايش هر دم مؤمن آگاه را بفرياد 

»/�����	 3� d	 Ú���1 «دارد. شفاعت او نيز چون رسالتش همه انذار و تبشير  وا مي
$Ö¨βÎ) ©!$# ÍνÏŠست. ا t6 ÏèÎ/ 7��Î6 sƒ m: ×��ÅÁ t/ × /31(فاطر.(  

اند شفاعت شفيعان روز قيامت را ثابت نمايند متمسك به  اي از كسانيكه خواسته پاره
اند كه در آن كفار و مجرمين در روز قيامت از نداشتن شفيع متحسرند مانند  آياتي شده

$Öگويند:  تان ميپرس سوره شعراء كه در آن بت 101و  100آيات  yϑsù $ uΖs9 ÏΒ t ÏèÏ�≈ x© ∩⊇⊃⊃∪   
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Ÿωuρ @,ƒ Ï‰|¹ 8ΛÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪ ×  :براي ما از شفيعان كسي نيست و دوستان مهرباني نداريم«يعني .«
گويند  ي جهنم چيزهاي مي ي مدثر كه در آن مجرمان در جواب خزنه سوره 48ي  يا آيه

$Öفرمايد:  سرانجام در سرنوشت آنها مي yϑsù óΟßγãè x�Ζ s? èπ yè≈ x�x© tÏèÏ�≈ ) 48(مدثر/ ×∪∇⊇∩ ¤±9$#
سوره غافر بعد از  18يا در آيه ». بخشد  شفاعت شفيعان بحال مجرمان نفعي نمي«يعني 

Ötفرمايد:  دهد آنگاه مي آنكه سختي روز قيامت شرحي مي ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗ xq Ÿωuρ 8ì‹ Ï�x© 

äí$ sÜãƒ× دي و شفاعتگري كه اطاعت كرده شود نخواهد يعني: براي ستمگاران خويشاون
�Öö≅yδ tβρãفرمايد:  مي 53بود. يا در سوره اعراف آيه  ÝàΖtƒ āωÎ) …ã& s#ƒ Íρù's? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù'tƒ … ã&é#ƒ Íρù's? ãΑθ à)tƒ 

šÏ%©! $# çνθ Ý¡nΣ ÏΒ ã≅ö7 s% ô‰s% ôN u!%ỳ ã≅ß™ â‘ $ uΖÎn/ u‘ Èd,ysø9$$ Î/ ≅yγsù $ uΖ©9 ÏΒ u!$ yèx�ä© (#θ ãè x�ô±uŠ sù !$ uΖs9 ÷ρr& –Št� çΡ 

Ÿ≅yϑ ÷èuΖ sù u� ö� xî “ Ï%©! $# $ ¨Ζ ä. ã≅yϑ÷è tΡ 4 ô‰s% (#ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦à�Ρ r& ¨≅|Êuρ Νåκ ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ$Ÿ2 šχρç� tIø�tƒ ∩∈⊂∪× 
برند جز تأويل آنرا روزي كه تاويل قيامت بيايد آنانكه آنرا از پيش  آيا انتظار مي«(يعني: 

: فرستادگان خدا بحق و راستي آمدندند پس آيا براي ما اند خواهند گفت فراموش كرده
ي ما شفاعت كنند يا اينكه برگردانيده شويم، پس عمل كنيم غير  شفيعاني است تا در باره

اند و آنچه را كه بدورغ  كار كرده كرديم اينان خود را زيان از آنچه در دنيا عمل مي
خواهند از مفهوم مخالف اين آيات  يمثبتين شفاعت م». اند از آنها گم شده است بافته

ندارند كه بتوان از   استناد باثبات شفاعت كنند در حاليكه هرگز اين آيات چنين مفهومي
كنند كه كاش آنانرا شفيعي بود يا  مخالف آن اثبات شفاعت نمود. اينكه كفار آرزو مي

قيامت مصداق  دوست مهرباني بود، اين آرزو مانند ساير آرزوها است كه اصالً در روز
شود چون آرزوي برگشت بدنيا چنانكه گفتيم آرزوهاي محالي است كه  آن يافت نمي

  تحقيق آن براي هيچكس ممكن نيست.
�Öρr& –Štچنانكه گفتند:  çΡ Ÿ≅yϑ ÷è uΖsù×  :يا » برگرديم و تالفي اعمال فوت شده را كنيم«يعني

<Öbگويند:  اينكه مي u‘ Èβθ ãèÅ_ö‘$# ∩∪ þ’Ìj? yè s9 ã≅yϑ ôã r& $ [sÎ=≈ |¹ $ yϑŠÏù àM ø.t� s?× /100-99(مؤمنون (
مگر صديق حميم كه در » پروردگار من مرا بر گردان تا شايد عمل صالح كنم«يعني: 
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بيني خداي  رديف شفيع است براي ديگران هست كه براي اينان نيست؟. مگر نه مى
ÖtΠöθدهد كه:  متعال در سوره معارج پس از آنكه شرح روز قيامت را مي tƒ ãβθä3s? â!$ yϑ ¡¡9$# 

È≅ôγçRùQ$$ x. ∩∇∪ ãβθ ä3s? uρ ãΑ$ t6 Ågø:$# ÇôγÏèø9$%x. ∩∪ Ÿωuρ ã≅t↔ ó¡o„ íΟŠÏΗ xq $ VϑŠ ÏΗxq ∩⊇⊃∪× 9-8ي معارج/ (سوره-
ها مانند پشم رنگين  و كوه. شود همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى«) يعني: 10

  . »گيرد! تش را نمىو هيچ دوست صميمى سراغ دوس. متالشى خواهد بود
ÖöΝåκفرمايد:  مگر در دنبال همين آيه شريفه نمي tΞρç� ¢Çt7ãƒ 4 –Šuθ tƒ ãΠÌ�ôfßϑ ø9$# öθ s9 “ Ï‰tFø�tƒ ôÏΒ 

É>#x‹tã ¥‹Í× ÏΒöθ tƒ ÏµŠÏ⊥t6 Î/ ∩⊇⊇∪ Ïµ ÏG t6 Ås≈ |¹uρ ÏµŠ Åzr&uρ ∩⊇⊄∪ ÏµÏG n=Š ÅÁsùuρ  ÉL ©9$# Ïµƒ Èθø↔ è? ∩⊇⊂∪ tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# $ Yè‹ÏΗ sd 

§ΝèO ÏµŠÉfΖãƒ ∩⊇⊆∪ × /دهند (ولى هر كس گرفتار  آنها را نشانشان مى«) 14-13-12-11(معارج
دارد فرزندان خود را در برابر  كار خويشتن است)، چنان است كه گنهكار دوست مى

اش را كه هميشه از او حمايت  و قبيله.  و همسر و برادرش را. عذاب آن روز فدا كند
. آيا اين حالت مخصوص »تا مايه نجاتش گردنو همه مردم روى زمين را . كرد مى

 33مجرم است؟ اين همان آرزوهاي محال نيست؟ مگر خداي متعال در سوره عبس آيه 
*Ö#sŒÎفرمايد:  نمي sù ÏNu!%ỳ èπ̈z !$¢Á9$# ∩⊂⊂∪ tΠöθ tƒ ”� Ï�tƒ âö� pRùQ$# ôÏΒ Ïµ‹ Åzr& ∩⊂⊆∪   Ïµ ÏiΒé&uρ Ïµ‹ Î/ r&uρ ∩⊂∈∪ 

Ïµ ÏFt7 Ås≈ |¹uρ ÏµŠÏ⊥t/ uρ ∩⊂∉∪ Èe≅ä3Ï9 <›Í÷ö∆$# öΝåκ÷]ÏiΒ 7‹Í× tΒöθ tƒ ×βù'x© ÏµŠÏΖ øóãƒ ∩⊂∠∪× /37 -33(عبس.(  
كه اين حالت براي همه است پس اينگونه آرزوها آروزهاي محـال اسـت كـه در آن    
روز هريك از گناهگاران دارند خصوصا كسانبكه باميد شفاعت شافعان مرتكب گناهـان  

گردند اما از آنها خبري نيسـت!! زيـرا در روز    ن مياند بيش از ديگران بدنبال شفيعا شده
اي  نيست. چنانكه برگشـتي نيسـت. چنانكـه فديـه      قيامت شفيعي نيست چنانكه حميمي

  نيست. ووو...و..
ي شفاعت بروشني واضح شد حكه مطلب آن چنان نيست  با بياني كه شد در مسأله

اند و كار دين را  انداخته كه غاليان و دشمنان دين به دست و دهان جاهالن و فاسقان
ساخته بلكه حقيقت اين مطلب را بايد از قرآن كريم خواست نه از هوي و هوس اين و 
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آن چنانكه گفتيم در قرآن كريم بكرات نفي شفاعت را در روز قيامت كرده است كه: 
Ö(#θ à)̈? $#uρ $ YΒöθtƒ āω “Ì“øgrB ë§ø�tΡ tã <§ø�‾Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅t6ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×π yè≈x�x© Ÿωuρ ä‹s{÷σ ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ 

öΝèδ tβρã� |ÁΖãƒ ∩⊆∇∪× /و از آن روز بترسيد كه كسى مجازات ديگرى را «) يعني: 48(بقره
شود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه  پذيرد و نه از او شفاعت پذيرفته مى نمى

Ö(#θفرمايد:  . و باز در همين سوره مي»شوند يارى مى à)̈? $#uρ $YΒöθ tƒ āω “ Ì“øgrB ë§ø�tΡ tã <§ø�‾Ρ 

$ \↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ $pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ $ yγãèx�Ζ s? ×π yè≈x�x© Ÿωuρ öΝèδ tβρç�|ÇΖãƒ ∩⊇⊄⊂∪× /يعني: 123(بقره) (
بپرهيزيد روزي را كه هيچ شخصي از شخص ديگر چيزي را كفايت نكند و از او «

كند كه در  ي شريفه تصريح مي در اين دو آيه ».قرباني قبول نگردد و شفاعتي نفع ندهد
كاران  دهد، ممكن است طمع شود يا شفاعتي نفع نمي روز قيامت شفاعتي قبول نمي

جو و جاهالن لجوج از قبول اين حقيقت دست و پا زده بگويند: پس شفاعتي  بهانه
در اين آيات  شود يا فائده ندارد به اينان بايد گفت كه هست غايت امر اينكه پذيرفته نمي

فائدگي شفاعت شده است همچنان بناقبولي و  هم چنانكه تصريح بنا قبولي و بي
فائدگي عدل (فديه) تصريح شده است و حال اينكه هر دوي اينها در روز قيامت  بي

نخواهند بود. مگر در روز قيامت فديه و قرباني هست كه شفاعت هم باشد هر چند 
دهد كه  فه از آرزوهاي مجرمان در روز قيامت خبر ميپذيرفته نشوند؟ بلكه آيات شري

رفت تا آنها  شد و بجهنم مي كنند كه كاش كسي ديگر بجاي آنها فديه مي آنان آرزو مي
Ö–Šuθسوره معارج آورديم كه فرموده:  11آزاد باشند چنانكه در آيه  tƒ ãΠÌ� ôfßϑ ø9$# öθs9 “Ï‰tFø�tƒ 

ôÏΒ É>#x‹tã ¥‹Í× ÏΒöθ tƒ ÏµŠÏ⊥t6 Î/× مجرم دوست دارد كه از عذاب آنروز پسرانش را فديه «ني: يع
ÖtΠöθفرمايد:  مي 15و در سوره حديد آيه » دهد u‹ ø9$$ sù Ÿω ä‹s{÷σ ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿωuρ zÏΒ tÏ% ©!$# 

(#ρã� x�x.×  :شود  امروز نه از شما منافقان و نه از كسانيكه كافر شدند فديه گرفته نمي«يعني
اي هست كه خدا از منافقين و  آيا در آن روز فديه» جهنم استجاي بود باش شما 

گيرد يا آن روز مجرم دسترسي بفديه دادن فرزندان  گيرد و مثال از مؤمنان مي كافران نمي
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شود؟ هرگز نه، بلكه اين فقط  و همسران و برادران خود دارد لكن از او پذيرفته نمي
را به كرات از كفار و مجرمان آورده آرزوئي است چنانكه در آيات شريفه اين آرزو 

است كه آنان آرزومند فديه دادن هستند لكن بدان دسترسي نداشته و اگر هم داشتند از 
Ööθفرمايد:  سوره يونس مي 54شد. چنانكه در آيه  ايشان پذيرفته نمي s9uρ ¨βr& Èe≅ä3Ï9 <§ø�tΡ 

ôMyϑn= sß $tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# ôNy‰tF øù]ω Ïµ Î/ 3 (#ρ•� |�r&uρ sπ tΒ#y‰̈Ψ9$# $ £ϑs9 (#ãρr&u‘ z>#x‹yè ø9$#×  :اگر براي هر «يعني
نفسي كه بخود ظلم كرده است آنچه كه در روي زمين است از او بود هر آينه آنرا فديه 

  » .داد... مي
%ÖtÏفرمايد:  سوره رعد مي 18و در آيه  ©# Ï9 (#θ ç/$yftG ó™ $# ãΝÍκ Íh5t� Ï9 4 o_ ó¡ßsø9$# 4 šÏ% ©!$#uρ öΝs9 

(#θ ç7ŠÉftF ó¡o„ … çµ s9 öθ s9 āχr& Νßγs9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗ sd … ã&s# ÷W ÏΒuρ …çµ yè tΒ (#÷ρy‰tF øù]ω ÿÏµ Î/ 4 y7 Í×‾≈ s9'ρé& öΝçλ m; âþθ ß™ 
É>$|¡Ït ø:$# öΝßγ1 uρù'tΒuρ æΛ ©yγy_ ( }§ø♥Î/ uρ ßŠ$ yγÎRùQ$# ∩⊇∇∪×  :اند و  كسانيكه اجابت فرمان الهي نكرده«يعني

اند اگر همه آنچه در روي زمين است از ايشان بوده و مثل آن با او  هاز اطاعت سر باز زد
  ». دادند تا از عذاب نجات يابند... بود هر آينه فديه مي

Ööθفرمايد:  نيز مي 47و در سوره زمر آيه  s9uρ ¨βr& šÏ%©# Ï9 (#θ ßϑn= sß $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd 

… ã&s# ÷W ÏΒuρ …çµ yè tΒ (#÷ρy‰tG øù]ω ÏµÎ/ ÏΒ Ïþθ ß™ É>#x‹yè ø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 #y‰t/ uρ Μçλm; š∅ÏiΒ «!$# $ tΒ öΝs9 (#θ çΡθ ä3tƒ 

tβθ ç7Å¡tF øt s† ∩⊆∠∪× »اند اگر همه مال جهان را داشته باشند و مانند  يعني كسانيكه ظلم كرده
آنرا نيز مالك باشند آنگاه همه را از براي رهاي از شدت عذاب روز قيامت 

يابند) و از جانب خدا چيزهاي برايشان آشكار شود كه آنها را بحساب دهند(نجات ب مي
Ö¨βÎ) zƒ فرمايد: مي 36ي  ي مائده آيه و در سوره P»آوردند  نمي Ï%©! $# (#ρã� x�Ÿ2 öθ s9 āχr& Οßγs9 $ ¨Β 

’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗ sd … ã&s# ÷W ÏΒuρ …çµ yè tΒ (#ρß‰tG ø�u‹ Ï9 Ïµ Î/ ôÏΒ É>#x‹tã ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ tΒ Ÿ≅Îm6 à)è? óΟßγ÷ΨÏΒ ( öΝçλm; uρ 

ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊂∉∪×  :كسانيكه كافر شدند اگر همه اموال روي زمين و مانند آن را «(يعني
». بعالوه ما في االرض براي رهاي از عذاب روز قيامت فديه دهند از آنان قبول نشود..
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د كه اگر فرضا همه اموال كن در تمام اين آيات از آرزوهاي محال مجرمان و كفار بيان مي
دادند  روي زمين از آنان بود بلكه زميني ديگر مانند آن نيز از ايشان بود آن را بفديه مي

ي ايشان همان عذاب دردناك خواهد  شد و بهره لكن بهر صورت از ايشان پذيرفته نمي
بود پس كلمه شفاعت هم كه در آيات است همانند كلمه فديه است، همانند كلمه 

ق و حميم است، چنانكه فديه وجود ندارد و صديق و حميم و جود ندراد، شفاعت صدي
بقره خطاب  254هم وجود ندراد: خصوصا كه اين حقيقت را قرآن كريم در آيه 

$Öبمؤمنين تصريح كرده است كه:  yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ à)Ï�Ρ r& $ £ϑÏΒ Νä3≈ oΨø% y— u‘ ÏiΒ È≅ö7 s% βr& u’ÎAù'tƒ 

×Πöθ tƒ āω ÓìøŠ t/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×' ©# äz Ÿωuρ ×π yè≈x�x© ×  :ايم انفاق  اي مؤمنان، از آنچه روزي شما كرده«يعني
كه آب پاك ». كنيد پيش از آنكه روزي بيايد كه در آن بيع و دوستي و شفاعتي نيست

بدست همه ريخته است كه اصالً در روز قيامت شفاعتي نيست. چنانكه خلتي نيست 
اي بوجود شفاعت در روز  عي نيست. و در تمام آيات قرآن كوچكترين اشارهچنانكه بي

قيامت نيست بلكه تماماً نفي است. بلي شفاعتي كه در قرآن هست شفاعتي است كه 
كنند و از خدا طلب  مؤمنين يا فرشتگان يا پيغمبر در دنيا بوسيله استغفار از يكديگر مي

	���� « زيرا دنيا دار عمل و عبادت است كه:نمايند  رحمت و آمرزش بوسيله عبادت مي
��! @� 3��X	 	�k� 3��p @� ��! .« آن هم به اذن پروردگار كه فقط درباره مؤمنين

�Öóöاست كه  Ï�øó tG ó™$#uρ š�Î7 /Ρ s%Î! tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ× /19(محمد (Öß#ôã $$ sù öΝåκ÷]tã ö� Ï�øó tG ó™$#uρ 

öΝçλm;× /چنانكه شرح آن گذشت. 159(آل عمران .(  
شود و مسأله شفاعت  با اين بيان است كه هيچگونه تناقضي در آيات قرآن ديده نمي

اند از  جويان كرده آيد. زيرا با بياني كه شفاعت بر طبق عقل و نقل صحيح و درست مي
دارد كه در قيامت شفاعتي نيست و از طرف ديگر آن را  يكطرف قرآن صريحاً اظهار مي

كنند از طرف  ل به اذن خدا كرده است و از طرف ديگر مجرمان آرزوي شفيع ميموكو
كار اين آيات و  يابد!؟ آري مجرمان طمع  ديگر بازار شفاعت بĤن وسعت گشايش مي

بينند و چون روح طمع در انسان قوي است و غرور و فريب  تناقض با يكديگر مي
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ورتي در آورده است كه گوئي خدا شيطان و دسيسه غاليان و دشمنان دين مطلب را بص
گويند! از يكطرف گناهگاران و مجرمان را از عذاب شديد  و پيغمبر العياذ باهللا هذيان مي

ترسانند، و از طرف ديگر باب  جهنم بعلت ارتكاب معصيت و نافرماني از خدا مي
انين كه از دين و قو  كند! يعني بناي محكمي شفاعت را با آن وسعت بروي آنان باز مي

كنند، يا مسأله شفاعت از بيخ و بن   افكنند و آنرا با بهترين هندسه بنياد مي  آن پي مي
كنند! چنانكه ويران شده است و اثري از آن باقي نيست! در حاليكه اصالً قرآن  ويران مي

كند بلكه بهمان حكمت كامله خود  از موهومات و مزخرفات آنان چيزي را تصديق نمي
پذيرد و در   نيا باذن پروردگار براي مؤمنين كه همان استغفار است ميشفاعت را در د

شود و از اين  روز قيامت نفع آن كه آمرزش سيئات يا رفع درجات باشد عايد مؤمنين مي
شفاعت ساختگي خبري در روز قيامت نيست و فقط آرزوي است كه به غرور شيطاني 

2/ ,�8%«: نبيند فرياد در گمراهان است و چون فرداي قيامت از آن اثري �Z� :8« 
$Öبرآورند و به ايشان گفته خواهد شد:  tΒuρ 3“t� tΡ öΝä3yè tΒ ãΝä.u!$ yè x�ä© tÏ% ©! $# öΝçG ôϑtã y— öΝåκ ¨Ξr& öΝä3ŠÏù 

(#àσ ‾≈ x. u�à°× /شود؟  كردند، كجايند كه ديده نمي ). يعني شفيعاني كه خيال مي94(انعام
Ö≅|Êuρ Νà6Ψtã $ ¨Β öΝçGΨä. tβθ ßϑãã ÷“s? ∩⊆∪× /پنداشتيد  آنچه در خيال خود مي«يعني:  ).94(انعام

   و جز حسرت باقي نماند!». از شما گم شد





 

اند و نجات را نفي شفاعت از خود نموده إلإلإلإلائمة معصومين 
  اند بر طبق قرآن مجيدبتقوي و بعمل و ورع منوط داشته

يـث ضـعيفه و مجهولـه و    تراشـان بـه احاد   تمام استناد و اتكاي شفاعت طلبان و شـفيع 
اند و چـون   داده إليا ائمه معصومين  صدروغي است كه نسبت آنرا به پيغمبر خدا 

آن اخبار كه ما ان شاء اهللا بزودي صحت و سـقم اسـناد آن را از كتـب رجـال و درايـه      
ي آن مخالف كتب الهي است بايد قبل از همه آنها را بسـينه   معلوم خواهيم كرد كه همه

  . لذا نبايد مورد اعتماد و اتكاء عاقالن صاحب ايمان گردد.ديوار كوبيد
انـد   اينكه ما احاديثي كه در آن ائمه اطهار سالم اهللا عليهم از خود نفي شفاعت كـرده 

طلبـان   چون از همه بهتر بجهت آنكه موافق آيات قرآن است در اين اوراق بنظر حقيقت
    رسانيم  مي

0' « .1/381در امالي شيخ طوسي عليه الرحمه  -1b YK /! إل  �=$K :6�q�� [�( �CK
�+�, d	 /2 GzZ! iZ<C @ �C` �Z4�,, ����$ @` d	 �Z! �2 [�Z� @ �CK �Z4�, �=$K�,  �Z4�, �=$K�

n#�k �` ��0��> GH @�! µ|� /2 �©p 62��J�	 ��� .�Z�	 G�!K 9K,  	m` G�FK �Z4��, ��=$K�
�0�	 Gj GF` 	�'2K :$ 	�2�(62��J�	 ��� 9�_�« P  

به خيثمه يكي از اصحاب بزرگوار خـود فرمـود:    ؛يعني: حضرت امام محمد باقر
بشيعيان ما ابالغ كن كه ما از جانب خدا هيچ چيزي را از آنان كفايت نكرده و كـاري از  

نتوان رسيد جز بعمل   آيد و نيز بشيعيان ما ابالغ كن كه در نزد خدا بهيچ مقامي ما بر نمي
يز بشيعيان ما ابالغ كن كه همانا بزرگترين مردم از حيث حسـرت در روز قيامـت آن   و ن

كسي است كه خود عدالت و انصاف را وصف كند آنگاه در مورد عمل با ديگران خـود  
اند آن را بـر   او آن را مخالفت نمايد و نيز بشيعيان ما ابالغ كن هر گاه بدانچه مأمور شده

ر روز قيامـت بطـور حـتم رسـتگار خواهنـد بـود). دقـت در        پاداشته عمل نمايند آنان د
حديث شريف و مطابقت آن با كتاب مجيد آسـماني مـا بخـوبي گـواه صـحت مطلـب       

  است).
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2- Ù�� �	�C@	 ��5�2 ��  18/32      بحار االنوار از دعـائم اسـالم از فضـيل روايـت
� K *�J� /2$= ,�� ���8«بمن فرمود:  ؛كرده است كه گفت: حضرت امام جعفر صادق

G� �(� ����	 �Z4�, /2: ` G54Z���K 	��0p�8 ²��$ @` �+�, d	 /2 GzZ! iZ<C @ �C` :[�(K �
/�'$���	 g2 d	 9` ��=��	� ���$ G5�=!� G5���K 	�0M�«P      يعنـي: حضـرت صـادق بمـن

فرمود: اي فضيل هر كسي كه از شيعيان ما را مالقات كردي سالم برسان و بگو من كـه  
گويم: ما از جانب خدا هـيچ چيـزي را از ايشـان كفايـت ننمـوده بـاز        فر صادقم ميجع

داريم جز به ورع و پرهيزگاري خود ايشان. پس شما زبان خود را نگاهداريد (از بد  نمي
گوي مردم و سخنان بيهوده) و دست خود را باز داريد (از ظلم و مال حرام) و بـر شـما   

  باصابران است. باد بشكيبائي و نماز همانا خدا
: `G5Z�! iZ<� /� �C �2/ ؛)�] 	�����«چاپ اسالميه...  342درروضه كافي ص  -3

�+�, �J=> /2 �pK d	,  ��0Z1 9K n� /��8 ,O��m 9�� /�2 @� ���'2 i�C @� 3'J2 O=2 @
�Z! Û'� 9K d	 �` ]=v�=8 %8���	 6!�0,« P 

ا را كفايت نكرده و باز فرمود: هيچكس از عذاب خدا شم ؛يعني: حضرت صادق
شود و  دارد نه فرشته مقرب و نه پيغمبر مرسل و نه غير اينها پس كسيكه مسرور مي نمي

دوست دارد كه شفاعت شفيعان بحال او نفعي داشته باشـد بايـد از خـدا بخواهـد از او     
راضي شود (يعني بعمل بپرداز و خود را اصالح كنـد) شـفاعت شـافعين همـان دعـا و      

  كنند. است كه فرشتگان و مؤمنين مي استغفاري
Ö7‹Í×tΒöθبيند حديث شريف چگونه مضمون آيه شريفه است كه  مي  tƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈x�¤±9$# 

āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# zÅÌu‘ uρ …çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪× /109(طه .(  
به او بخشد، جز كسى كه خداوند رحمان  در آن روز، شفاعت هيچ كس سودى نمى«

    .»اجازه داده، و به گفتار او راضى است



  327    اند شفاعت از خود نموده ينف إل نيمعصوم ةائم
  

  

بارها به  صاين حديث از فريقين به صحت پيوسته است كه رسول خدا  -4
��  6�! 6�0| ��� ��¥ *Z$ 6���8��� [	 PPP��� d	 �Z! �� ��!	d «فرمود:  خويشان خود مي

�+�, d	 /2 :5Z! iZkK @ �ª8«P و اي صفيه عمه رسول (يعني: اي فاطمه دختر محمد ،
خدا، عمل كنيد براي آنچه از مثوبات كه در نزد خداست زيرا من از شما چيزي را 

 صكنم) و اين فرمايش آنحضرت در آخرين سال عمر شريف آن بزرگوار  كفايت نمي
) آمده است كه ÷بود. مضمون آيه شريفه است كه درباره زنان پيغمبران (نوح و لوط 

�ÖšUuفرمايد:  مي ŸÑ$yϑ èδ$tF tΡ$ y⇐sù óΟ n= sù $ uŠÏΖ øóãƒ $ uΚ åκ ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $ \↔ øŠx©× /چون «). يعني: 10(تحريم
آن دو زن با آن دو پيغمبر خيانت كردند آن دو پيغمبر چيزي را از عذاب خدا از ايشان 

: ؛فرمايد از زبان يعقوب مي ؛و درباره فرزندان يعقوب». نتواستند جلوگيري كنند
Ö$ tΒuρ  Í_ øîé& Νä3Ζtã š∅ÏiΒ «!$# ÏΒ >ó x« ( ÈβÎ) ãΝõ3çt ø:$# āωÎ) ¬!× /من از جانب «) يعني: 67(يوسف

توانم چيزي را از شما كفايت و جلوگيري كنم همانا حكم جز خداي را  خدا نمي
$Öو باريتعالي همين سخن يعقوب را تصديق فرموده گفت: ». نيست ¨Β šχ%Ÿ2 Í_ øóãƒ 

Οßγ÷Ζ tã zÏiΒ «!$# ÏΒ >ó x« × /توانست از  آري چنين است كه يعقوب نمي«) يعني: 68(يوسف
  ».آنان از جانب خدا چيزي را كفايت و جلوگيري كند

i�0... آمده: 302در امالي طوسي ص  -5w	 ���_� /$ '$�b /! » �C���� *2��> :[��(
 �! /$ ��¥ '0b �$K ��2�	÷ [��J8 ���8K *=(� �4!�� ��'�	 &��K :=8 6Z� �N! 9:H :

 ��=$ '$��b ��� :[��J8 n'�( �=�� @� 
_Z� @ '�$ G5C` GC *=( ?'$�b �� 6Z� �N! 6�C:H �$K
6!�v��$ @` d	 �` 3'J4� @� �b� _! d	 %$� �ZZ�$ 6$	'( @ �CK Gz�=!K� ����	 iZ! i4�,,  ��

�Z��� �z8 �Z�pK� d	 ²��K /2 '$�b, ¿! /2 �Z�p �0Z� ¢ d	,  '$�b �� d	 [~��� Dy��	 	y�j /2
?��Z� G=8 �$ ¤H� �K �05� G=8 ��=! �M�1 �K �v� G=8«P 

يعني: از جابربن يزيد جعفي كه از اصحاب بزگوار و عاليقدر حضـرت امـام محمـد    
باقر است: روايت شده است كه گفت: من مدت هيجده سال آقاي ما حضرت ابـوجعفر  
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خـدمت آنحضـرت خـارج شـوم آن     امام محمدباقر خدمت كـردم همينكـه خواسـتم از    
حضرت را وداع كرده و عرضه داشتم كه بمن فائده برسان (موعظه كن و چيـزي تعلـيم   
فرما) حضرت فرمود: اي جابر آيا بعد از هيجده سال باز هم فائـده؟ (يعنـي آيـا از علـم     

اي؟) گفتم: آري همانا كه شما دريائي هستيد كه بقعر آن نتـوان رسـيد    نياز نشده الزم بي
حضرت فرمود: اي جابر شيعيان ما را از جانب من سالم برسان و به ايشان اعالم كن كه 
بين ما و خدا هيچ قرابت و خويشاوندي نيست و بحضرت احديت تقرب نتـوان يافـت   
مگر بطاعت و فرمانبرداري وي. اي جابر هر كه خدا را فرمان برد و ما را دوست دارد او 

يت كند دوستي ما به حال او نفعي نخواهد داشت! اي ولي ماست، و كسيكه خدا را معص
جابر چه كسي از خدا خواست كه خدا به او نداد يا بر او كفايت نكرد؟ يا به او وثوق و 

  اطمينان نمود و خدا او را نجات نداد؟.
�� $/ �j] )�]: «چاپ نجف....  56ص  5�2�� 	C@�	� ��Ùدر  -6� /$ �'�! /!

'0b YK  ! *=>؛� [�J8 6!�s /�C؛�  }���	 G5���` g�b'� Ev���	 6('�Z�	 	�C�M
 @� 6��p d	  �! �Z� @� 6$	'( d	 %$� �ZZ�$ �2 d	� ��¥ [; 6�, �� 	�=�!	� }�4�	 G5$ ¤�=��
 :[��( ��Z4�@� �0Z1 ¢ ��|�! 9�M /2� �Z4�@� �40C d ��v2 9�M /2 ,6!�v��$ @` d	 �` 3'J4�

*04�	 GH  9K 9�=2~�1 ��8K 9�'�1 @K :[��( Ev���	 6('�Z�	 �2 � 	��J1 @� 	��<1 @ :[�(� �Z��`
�=�8 ���)	 ��Z=� 	�=Ó?« P 

 ÷ترجمه: عمرو بن سعيد بن هالل كه از اصحاب حضرت باقر و حضرت صـادق  
و ما جماعتي بـوديم آنحضـرت    ؛است گفت وارد شدم بر حضرت ابو جعفر (باقر)

فرد ميانگين باشيد تا عالي بسوي شما برگردد و عقب مانده بشما ملحـق  فرمود: فرش و 
توان يافت مگر بوسـيله   كه بخدا تقرب نمي صشود و عمل كنيد اي شيعيان آل محمد 

دهد و هر كـه   طاعت و فرمانبرداري او هر كه مطيع خدا باشد دوستي ما بحال او نفع مي
شت! آنگاه حضرت بما توجـه والتفـات   عاصي باشد دوستي ما بحال او نفعي نخواهد دا

فرمود گفت: مغرور نباشيد و مأيوس هم نباشبد و خود را كوچك نگيريد، عرض كـردم  
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داريـد كـه بـراي شخصـي      بينيد مگر آرزو نمي فرش ميانگين يعني چه؟ فرمود مگر نمي
  معتدل و ميانه رو فضل او را قائل باشيد؟

 ؛بن الحسين زيـن العابـدين  از صحيفه حضرت علي  26در روضه كافي ص  -7
2��k GM��p ���� G5��=!� ��Z�=! G5T G5	 ��j� «كه فرمود:  /�C� d	 ���! G5CK 	��=!	�

 @ y�+2�� %����	 3�  �! °'�	� 6=����	� 
�(��	 ��( 3	��=� 	��!~8 G5�~��� G50(��
� �(���| 3y�5� @� ��$m�M y�+2�� ����� @ d	 9` 	��=!	� �Cmª$ @` I0C G=51 �y�! �_�� @

 d	 ���! d	 	�J1�8 ��'�	 �$ ~�|�@	 ��'��$ �J=>  ! 6�X	 �� ��y2 #k �y� @� ¤�4�2
�z�8 �C���1 /2 6!��� G5�0CK ¡�|	 e 	�=�J4�	�«P  يعني: و بدانيد كه شما بندگان خدائيد

د كـرد و  و ما نيز چون شما با شمائيم و بر ما و بر شما آقاي حاكم، فردا حكومت خواه
همو شما را باز داشته و پرسش خواهد نمود پس آماده جواب دادن باشيد قبـل از آنكـه   
بازدارند و پرسش كنند و بر پروردگار عالميـان عرضـه شـويد، در آن روز هـيچ نفسـي      
سخن نگويد مگر به اذن او جل جالله و بدانيد كه خدا در آن روز هـيچ دروغگـوئي را   

راستگوئي را تكذيب نخواهد كرد و عـذر مسـتحقي را بـر    تصديق نخواهد نمود و هيچ 
پـذيرد. او را بـر خلـق خـود بسـبب ارسـال رسـل و         دارد و عذر نامعذوري را نمي نمي

اوصياي بعد از رسل حجت است، پس اي بنـدگان خـدا از خـدا بترسـيد و در اصـالح      
ش نفوس خود روي آوريد و طاعت كسي را كـه در ايـن بـاره او را دوسـت داريـد پـي      

  گيريد.
8- Ù�� �	�C@	 ��5�2 ��  63ص ..» :[��J8 U'0b��$KW ��Z�=! ��(K GH ,��_� '�! /!

 @` d	 �` 3'�J4� @� 6��p d	  �! ��Z� @� 6�$	'( d	 %�$� ��ZZ�$ �2� 6�	'$ d	 /2 �Z2 �2 d	�
@� �0Z1 ¢ ��|�! G5Z2 9�M /2� �Z4�@� �40C ��v2 G5Z2 9�M /�8 6!�v��$�Z4�«  ترجمه ايـن .

  حديث نيز مضمون احاديثي است كه گذشت.
`� «آمـده:   صدر كتاب صفات الشيعه صدوق از جمله فرمايشـات رسـول اهللا    -9

@� G5Z2 i�����K �2 d	�8 �Z2 	��¥ 9` 	���J1 @ G5�=! ¤�0, �` G5��` d	 [���  GM#�k /�2
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�7 62��J�	 ��� ��1~1 G58'!K �8 9�J4�	 @` 9��=�T .��Z�	 9�1~��� G5$��(�  �! ��C���	 9��=
G�5=�! G�5�� ��! } 9K� G5Z�$� iZ�$ :�8 &�y!	 �( �`� @K ,�'>o	«P    يعنـي: رسـول اهللا

به اصحاب خود و خويشان خود فرمود: من فرستاده خدا هستم بجانب شما همانـا   ص
 صكـه محمـد   من خيلي دلسوز و غمخوار نسبت بشما هستم مگوئيد (مغرور نشويد) 

از ماست زيرا بخدا سوگند كه دوستان من از شما و غير شما نيسـتند مگـر پرهيزگـاران    
پس نه بينم شما را در روز قيامت كه بيائيد در حاليكه وبال دنيا در گردنهاي شماسـت و  

كنند. آگاه باشيد من عذر خود را  ي آخرت را حمل مي مردم ديگر بيايند در حاليكه توشه
ن من و شما بود و بين خدا و بين شماست آوردم، عمـل و كـردار مـن فقـط     در آنچه بي

  براي خود من است و عمل شما براي خود شماست). 
در اينجا مناسب است كه فرمايش آنحضرت را كه ابن ابي الحديد در شرح نهج 

 ! �½K	�Z�.«: ص)�] چاپ بيروت در اين مورد آورده است نقل كنيم:  2/863البالغه
%$ I�� ²�2 %�!�� @ @K ���	 @` 	¦ �Z! 
±�� 	#> �$ ��1�� '2K @� ]�C �pK %$� d	 

*��� *��! ��� 6�� g2 ��! @` i�Z� @ ¤X�$ iZq$ Dy�	� /�42 %Z�4� @�«P  يعني ايها
الناس! ميان خدا و احدي نسبت و قرابتي و هيچ امري نيست كه بتوان بدان خيري را 

بدان دفع نمود مگر عمل. آگاه باشيد هيچ مدعي نبايد ادعا كند و هيچ  جذب و شري را
آرزومندي چيزي را آرزو كند (مگر از طريق عمل) بĤن خدائي كه مرا بحق برانگيخته 

ي آن شود  دهد مگر عمل كه رحمت خدا ضميمه است كه هيچ چيز انسان را نجات نمي
واهم شد. اين حديث چون موافق و اگر من كه پيغمبرم معصيت كنم هر آينه هالك خ

Öþ’ÎoΤقرآن است كه فرموده:  Î) ß∃%s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’În1u‘ z>#x‹tã BΘöθ tƒ 5Ο‹Ïàtã× /15(انعام-
  ) لذا ضميمه احاديث شيعه كرديم.13زمر/ 15يونس/

5�2�� 	C@�	� و  53در كتاب صفات الشيعه مرحوم صدوق رحمه اهللا عليه ص  -10 
Ù��  0'«اختالف... با اندك  56صb �$K [�( i0w	 '$�b /!؛  i�045� K :'$��b ���

 	�C��M ��2� ��!��K� d	 E�J1	 /�2 @` �Z4�, �2 d	�8 ?*���	 �jK �Z�T [�J� 9K g��4�	 yÐ	 /2
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 /����	���$ ��	� ��=���	� ����	� d	 'Mm �'qM� 6C�2)	 �	�K� g�u4�	� gh	�4��$ @` 9�8'�
	 /2 9	#�=� �z4�	� 9;'�J�	 ���1� £���X	 ���|� ,��4�)	� %2��<�	� 6Z5��	 �jK� �	'J0�

 d	 [��� /$�� :'$�b [�( ,���,)	 e Gj'���! ��Z2K 	�C�M� #> /2 @` .�Z�	 /! {m)	 µM�
 ]�pK [��J� 9K ��b'�	 6���p ]j	y�	 O$ /�jy1 @ :'$�b } [�J8 60��	 ny´ 	�pK 
'C �2

� ��=! d	 &	�=| ��=! d	 [��� ]pK �` [�( �=8 ,n@�1Kص  @ G�H �! /2 #> d	 [����
 d	 %�$ I��� ,d	 ��Z! ��� 	�=�!	� d	 	�J1�8 ,�+�, n��` ��p �0C �2 �4Z�$ ��� @� �1#� g�4�
 �` 3'�J4� ��2 d	� ,�4!�v$ Gz=�!K� Gj�J1K ��=! Gz2'MK� d	 �` ����	 ]pK ,6$	'( �pK %$�

 d	 �z8 ��v2 d 9�M /�8 ,6�p �p) d	  ! @� ,��Z�	 /2 6�	'$ �Z2 �2 ,6!�v��$ @` �b� _!
²���	� ����$ @` �Z4�@� [�Z1 @� ��! �Z� �z8 ��|�! 9�M /2 � ,}� �Z�« P  

 ؛يعني: جابر جعفي روايت كرده است كـه حضـرت ابـوجعفر امـام محمـد بـاقر      
كند كـه   را مذهب فرا گفته است او را همين كفايت ميفرمود: اي جابر آيا كسيكه تشيع 

ي ما نيسـت مگـر آن    دارد؟ بخدا سوگند كه شيعه بگويد او كه ما اهل بيت را دوست مي
شـوند جـز    شده و نمي كسيكه از خدا بترسد و او را اطاعت كند. شيعيان ما شناخته نمي
نماز و نيكـي كـردن بـا    بتواضع و خشوع و ادا كردن امانت و كثرت ذكر خدا و روزه و 

زدگـان   پدر و مادر و رسيدگي كردن بحـال همسـايگان از فقيـران و نيازمنـدان و تـاوان     
(مقروضان) و يتيمان، و راست گفتاري و تالوت قرآن و بازداشتن اذيت خـود از مـردم   

هاي خود بودند در تمام امور  ها و عشيره مگر اقدام بخير و شيعيان ما همواره امينان قبيله
جابر عرض كرد: يابن رسول اهللا ما در ميـان شـيعيان كسـي را بچنـين صـفت       .1اشياء و

                                           
يعه است كه سني بوده اند عرض حضرت اينكه رفتار شما با خويشان مراد از قبيله و عشيره افراد ش - -1

خود با نهايت رأفت وامانت واحسان و عدالت توأم باشد نه اينكه سخني بگوئيد يا عملي انجام دهيد 
كه موجب نفرت يا جدا شدن آنها از شما يا دوري آنها گردد پس يك فرد شيعه كه در ميان يك قبيله 

  رش طوري باشد كه امين همه باشد.سني باشد بايد رفتا
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نميشناسيم حضرت بمن فرمود: اي جابر مذاهب و راههاي مختلف تو را براه خطا نبـرد  
دارم و او را ولـي خـود    را دوسـت مـي   �آيا بس است شخص را كه بگويد: من علـي  

دارم در حاليكـه رسـول خـدا از     وست مـي دانيم؟ پس اگر بگويد من رسول خدا را د مي
علي بهتر است آنگاه سيرت آنحضرت را پيروي نكـرده و بسـنت او عمـل ننمايـد، آيـا      
چنين دوستي هيچ نفعي بحـال او خواهـد بخشـيد؟. پـس از خـدا بترسـيد و بـراي آن        
ثوابهائي كه در نزد خدا است عمل كنيد زيرا بين خدا و احـدي خويشـاوندي نيسـت و    

تـرين آنهـا نسـبت بـه اوسـت، و       ترين آنها بر خدا با تقوي ن بندگان و گراميتري دوست
توان يافت مگر بطاعـت   عاملترين آنان بطاعت خداست. اي جابر بخدايتعالي تقرب نمي

و فرمانبرداري، و براى ما (امامان) هيچ برائت آزادي از آتش نيست و هيچ يـك از شـما   
د او دوست و شيعه هست و كسي كه به خدا بر خدا حجتي نيست. كسيكه مطيع خدا بو

عاصي بود او براي ما دشمن اسـت و بواليـت مـا دسـت نتـواني يافـت مگـر بعمـل و         
  پرهيزگاري.

اين ده حديث شريفه است كه مضمون آنها منطبق با آيات شريفه قرآن و حكومت 
ه عقل و وجدان است و بهمين جهت ما از آوردن رجال و اسناد آن خودداري كرديم ك

»nyu8 9;'J�	 ¤8	�� �2«. اين احاديث در اين معني و خواستيم خيلي بيش از و اگر مي
موضوع داشتيم لكن براي ارباب عقول انصاف همين اندازه كافي است و براي جاهل عنود 

هم فائده ندارد! پس چقدر خوب است كه  إلتورات موسي و انجيل عيسي و زبور داود
يعه هر چه زودتر بخود آيد و از شر دجاالن و شياطين ي ش ملت اسالم مخصوصاً طائفه

اند خود را نجات كه موجب اين همه خسران و زيان دنيا و آخرت مسلمانان شده غالين
است. مسئله » <© 	��� ��C	o<'�«دهد، و گرنه همچنان كه معلوم و مشهود است 

آفت عدم اجراي شفاعت با وسعت و كيفيتي كه بين مردم شايع است بزرگترين علت و 
ترين محرك جرم و معصيت و شديدترين مشوق كذب و بدعت احكام شريعت و قوي

دهد و آيات قرآن صريحا بيان مياست در حاليكه چنان كه عقل و وجدان گواهي مي
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اي از شرع ندارد. اي از عقل و پايهكند و اهل بيت قرآن بروشني اذعان دارند هيچ مايه
Ötª!$#uρ “Ï‰ôγtƒ tΒ â!$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ ?ΛÉ)tG ó¡•Β× /و هر كه را خدا بخواهد براه «). 213(بقره

  .»كندراست هدايت مي





 

  احاديث شفاعت از حيث سند عموماً ضعيفند

خبرند خواهند گفت كه پس شفاعت  ي جعاالن بلكه دجاالن بي كساني كه از دسيسه
گيران  خوانان و معركه ن و تعزيهخوانان و خطيبان و مداحا بام و دري كه روضه بدان بي

زنند تا جائي كه شمشير  در هر محفل و مجلس بلكه در هر قصيده و شعري از آن دم مي
دانند چست؟ اينك ما  و سنان را هم قابل آمرزش و غفران در نتيجه شفاعت امامان مي

از  اخبار شفاعت را از مفصلترين و مهمترين كتاب شيعه يعني بحار االنوار مجلسي را
جلد سوم آن كه مخصوص معاد است و باب خاصي براي شفاعت دارد در اين اوراق از 

گذرانيم تا به بينند محرفين كتاب و مخربين دين  نظر خوانندگان عاقل و با انصاف مي
تا چه حد در اين ميدان تاخت و تاز كرده و چه بر سر حقايق  صسيد المرسلين 

شروع  262سوم بحار االنوار چاپ تبريز از صفحه  اند باب شفاعت در جلد اسالم آورده
يابد. احاديثي كه در اين باب است اكثراً از كتاب تفسير عياشي  خاتمه مي 272و بصفحه 

� #qM	�D  "'�«اند:  است كه علماء رجال عموماً درباره او گفته�0او از اصحاب  .»!/ 	��
ايم كه وي از  ب زكات آوردهعلي بن الحسن بن فضال است كه ما هويت او را در كتا

بدنامترين رجال حديث است. او قبالً فطحي مذهب بوده اخيراً قائل به امامت جعفر 
وافر دارد كسيكه بخواهد ترجمه حال   كذاب شده است و در تخريب شريعت سهمي

كنيم  نكبت بار او را بداند بايد بكتاب زكات ما مراجعه نمايد. در اينجا همينقدر اشاره مي
ه محمد بن ادريس صاحب السرائر كه از بزرگان علماي شيعه است در كتاب (السرائر) ك

گويد: كه علي بن فضال و پدرش از روؤساء ضالل بوده و كذاب و  درباره او مي
ملعونند. با صرف نظر از آن اصالً در تفسير عياشي مطالبي است كه هرگز مسلمان معتقد 

بحار از خيثمه يعني از  3/267كند مثالً در  ا باور نميي اميرمؤمنان آنها ر بقرآن و شيعه
  به او فرمود:  ؛همين كتاب حضرت باقر 38همان كسيكه در ص 

 »K�+�, d	 /2 GzZ! iZ<C @ �C` �Z4�, �=$«P  :و روايتي آورده است كه خيثمه گفته است
بودم و كسي جـز مـا در نـزد آنحضـرت      ؛من و مفضل بن عمر شبي خدمت صادق
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د (يعني حديث محرمانه است!) مفضل عرض كرد: فدايت شوم حديث براي ما بگـو  نبو
شـان را   كه بدان مسرور شويم. حضرت داستان روز قيامـت و گرفتـاري مـردم و رفـتن    

و طلــب شـفاعت از او و مأيوســي از وي و رفـتن خــدمت    ؛خـدمت حضـرت آدم  
حضـرت   تـا خـدمت   إلو مأيوسي از آن حضرت. و هم چنين انبياء ديگر  ؛نوح

��~� $�� 3	��PPP/�'  �«آيد بـه درب خانـه خـدا     را گفت: تا اينكه پيغمبر مي ؛خاتم
 ¤=X	 /2 6J=p a'��8 .«گويـد:   مـي  �دهد! خـدا   هاي در خانه خدا را حركت مي حلقه

 .»yj /2 [�J�8	j� ?� G�=!K $��«اين شخص كيست؟ در حاليكه خودش بدان داناتر است 
شـود: در را   گويد من محمـدم! آنگـاه گفتـه مـي     ند و ميك رسول خدا خود را معرفي مي

كنم بخـداي   كنند. همينكه نظر مي بروي او باز كنيد. پس در را بروي من (پيغمبر) باز مي
كنم كه نه احدي قبـل و نـه بعـد از مـن      اورا چنان تمجيد مي». mª8	  �` &'�C�Y«خودم 

شـود ودر هرسـه    بـه انجـام مـي   افتم و اين كارسه مرت چنان نكرده است! پس بسجده مي
خواهي بگو و بخواه. كه قول تو مسموع و شـفاعت تـو    فرمايد: هر چه مي مرتبه خدا مي

آورند از ياقوت سرخ كه افسار آن از زمرد است!.. تا آنجا  اي مي مقبول است... آنگاه ناقه
'¾ �$�4M :�$ E1�� � �Z[«گويد:  كه مي�	  ! I=��8 «    مـا روي  يعنـي: آنگـاه پروردگـار

آورند.. اين حديث تا آخر از  ها و دفترها را بحضور او مي نشيند و نامه عرش (تخت) مي
  حساب و كتاب....  اين موهومات است و آخر شفاعت بي

راوي گفته است: آنگاه خوشبختانه يا بدبختانه كنيزي خدمت حضرت صادق آمده و 
ازه دهيد بيايد و بما فرمـود:  گفت: فالن قرشي بر در خانه است. حضرت فرمود به او اج

بينيد كه در اين حديث عياشي چه چيزهائي است كه مخالف مـذهب   ساكت باشيد!) مي
اي كه خدا در آن نشسته اسـت و در   شيعه بلكه ضروريات اسالم است بافته است. خانه

بينـد و آنگونـه    شـود خـدا را مـي    دارد كه داراي چند حلقه است پيغمبر وقتي وارد مـي 
خوانـد!   نشيند و دفترها را مي شود! خدا روي عرش مي ا بين آن دو رد و بدل ميگفتگوه
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و اين قبيل موهومات، عياشي چون در اول عمر از عامه بوده و بعدا شيعه شده است در 
 بودن او بسيار است.  احاديث او آثاري از عامي

ري نقـل  اي از احاديث شفاعت از تفسير امام معروف بتفسير امـام حسـن عسـك    پاره
اعتبارتر از اين كتاب و  ايم كتابي بي دانند و قبال هم گفته شده است و چنانكه مطلعين مي

  مطالبي چرندتر از آنچه كه در اين كتاب آمده است در بين مؤلفات شيعه نيست!.
اي از اين احاديث از كتبي ديگر مانند كنز كراجكي نقل شده است مانند حديث  پاره

$! (Ö¨βÎسؤال از:  uΖ ø‹ s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠ n= tã Νåκu5$ |¡Ïm ∩⊄∉∪× /كه مهمترين 26 - 25(غاشيه .(
نيز در كتاب (امراء هستي) ص   گاه غاليان اين حديث است چنانكه آيت اهللا العظمي تكيه
¤ =��yj 3	 	�Z��`� `«. در حساب قيامت و نظارت امام آورده است كه امام فرمود: 480

 �Z�=!�PPPG´��p«P  تا آخر كه شفاعت همه مردم را متضمن است. زيرا امام فرموده
شان بر ماست پس آن گناهاني را كه از نظر  است: بازگشت اين مردم بجانب ما و حساب

خواهيم كه آن را بما واگذار نمايد و خدا خواسته ما  اند از خدا مي حق اهللا مرتكب شده
اند از مردم خواهش  از نظر حق الناس ارتكاب كرده كند و هرگناهي را كه را اجابت مي

  پذيرند و خدا به آنان عوض خواهد داد. كنيم كه بما ببخشند و مردم نيز مي مي
اين حديث كه مضمون آن بر خالف كتـاب خـدا و ديـن اسـالم و مخـالف عقـل و       

و مرج كند و مردم را به هرج  وجدان است و يكباره ريشه دين و احكام آن را از بيخ مي
دهد و در بار پاپ و گناه بخشي او صد بـار بـر آن    كند و سوق مي و وحشت تشويق مي

از مرتكبان گناه دريافـت    فضيلت دارد؟ زيرا ال اقل كشيش در مقابل آن بخشش جرائمي
كند اما در اينجا بدون هيچ زحمت جرم و جريمه درب بهشت بروي همه باز است!!  مي

ن باب است. اين حديث اگر حديث صحيح هم بود يعني بدترين حديثي است كه در اي
بايسـت آنـرا بسـينه ديـوار كوبيـد. امـا        از حيث سند و رجال درسـت بـود بـازهم مـي    

خوشتبختانه يا بدبختانه از حيث سند و رجال نيز مخدوش اسـت زيـرا ايـن حـديث را     
�«در بحار از كافي نقل كرده است: بدين عبارت است   آيت اهللا العظمي�	�  /! �z� /!



    

  شفاعتبحث       338 
 

 

/�X	 YK g2 	�!�( *ZM [�( 6!:� /! 9	�� /! 9�Z� /$	؛  
�b e 
	�v�	 e .�Z�	�
 d	 %�$� GzZ�$ ]Cm /2 G� 9�M :8 G´��p �Z�=!� ¤=�	 	yj 3��` �Z��` 9` :6!:� �� [�J8 ��=�	

Z�	 %$� GzZ�$ 9�M �2� O�m �` �Z$�b~8 �Z� �M'1 e d	  ! �Z�4p �b� _! � GzZ�2 n�Z�j�4�	 .�
�b� _! d	 Gzh�!� O�m �` 	�$�bK«P در   ترجمه حديث همان است كه آيت اهللا العظمي

. آن را عيناً نقل كرديم جـز   1(امراء هستي) آورده است و ما در صفحه قبل ج  480ص 
 است كه گستاخي بـر خـدا در    يك نوع تهكمي »  ! �Z�4p	Z� �M'1 e d�«اينكه در كلمه 

يعني ما اين واگذاريدن حقوق خـدا را بـر   »  Ù=! �Z�4p	d« آن بر اهل ادب مخفي نيست.
كنيم كه آن حقـوق را بمـا    ما بر خدا حتم و واجب كرده و خواه و ناخواه او را وادار مي

واگذار كند (حتم در لغت يعني واجبي است كه اسقاط آن ممكـن نيسـت. امـر محتـوم.     
  مجمع البحرين). 

نه حقوقي كه از خـدا تضـييع شـده چـون نمـاز روزه و حـج و جهـاد و        پس هر گو
عبادات ديگر و ارتكاب هر گونه معصيت از شرب خمر و زنا و لواط و آنگونه معاصـي  

كنيم كه خواه ناخواه آن را بما واگذار كنـد و   كه در آن حق الناس نباشد خدا را وادار مي
را بما ببخشد آنها هم همه آنهـا را بمـا    كنيم كه آنها حقوق مردم را از مردم خواهش مي

بـريم يـا همـه را. ايـن حسـاب روز       بخشند. آنگاه هر كه را خواستيم به بهشـت مـي   مي
خواهد برود گيالن!! بسي جاي حيرت و تعجب است! آيا  قيامت.. اگركسي مرگ هم مي

م ممكن است كسانيكه بمنظور هدايت و اصالح مردم قيام كرده مروج دين پيغمبر اسـال 
باشند چنين سخناني بگويند كه تمام زحمات پيغمبر را نقش بـر آب نماينـد؟ آيـا هـيچ     

دهد؟ آيا عرض حديث بـر كتـاب چـه     كند؟ با كجاي كتاب خدا وفق مي عاقلي باور مي
  كند؟ معني دارد؟ كدام كتاب و كدام عقل و چه وجداني آن را باور مي

مضـاد و مخـالف نيسـت؟ ايـن      $��±�	�pآيا اين حديث و نظائرش با كتـاب خـدا   
مضمون آن حديث خيلي شريف!! است و احاديث ديگر از اين قبيل! ما اينك بسند ايـن  

  كنيم تا ارزش آن از اين جهت هم معلوم باشد. حديث رسيدگي مي
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اين حديث از كتاب كافي يعني اولين محاج شيعه است يعنـي همـان كتـابي كـه از      
بيش از نه دهم  2';� 	��J�]مه مجلسي در كتاب شانزده هزار حديث آن به تشخيص عال

ي صحت ساقط است. بهر صورت سند اين حديث از كتـاب رجـال بشـرح     آن از درجه
الـرازي ابـو     زير است: اولين راوي اين حديث سهل است. و آن سهل بن زيـاد االدمـي  

انـد نجاشـي او را در    سعيد است ارباب رجال او را از اصحاب حضـرت جـواد شـمرده   
�2�i  9��M	�A /$ �z� )�� 	$� !�«كند:  چاپ تهران چنين معرفي مي 140ال خود ص رج

e �0�h  9�M� ��8 ��42 #k £��X	K$ ��¥ /$ ��/  3y�5�	� �=<���$ ���=! �z��� Ù���!
�K G( /2 �b'>`� '�	D .«  او در حديث ضعيف بوده و بدان اعتمادي نبوده است واحمـد

شمندان بزرگ شيعه در قم بوده او را از قم بيرون كرده زيرا بن محمد بن عيسي كه از دان
  دانسته است. او را غالي و دروغگو مي

$�2� ���� 	(9K `«كند:  شيخ طوسي عليه الرحمه او را در استبصار چنين معرفي مي�i 
���>)	 ��JC �Z! 	�b µ�h .«ي سهل است او در نزد ناقدان اخبـار خيلـي    ابو سعيد كنيه

  ت).ضعيف اس
كند بنقل تنقيح المقال در  جناب ابن الفضائري رحمت اهللا عليه او را چنين وصف مي

2/75» . ���¥ /�$ ��K 9�M� /���	� 6�	�'�	 ���8 	�b �0�h 9�M DA	'�	 i2�)	 ���A /$ �z�
 ���4�� ���	'�	 D�'�� � ��Z! 6��	�'�	� ��Z2 6�	�	 'zVK� G( /2 �b'>K D',)	 E��! /$

��j���	«P  شـمارد كـه    كه او را هم خيلي ضعيف دانسته و هم فاسد الروايه و الدين مـي
نموده است. زيرا او  احمد بن عيسي از او اظهار برائت كرده و از روايت او جلوگيري مي

مراسيل را روايت و به مجاهيل اعتماد داشـته اسـت. (مراسـيل احاديـث بـدون سـند و       
  مجاهيل احاديث مجهول است). 

در شان او گفته است. ». ��¤�CK `« شمرده است: كه ذان نيز او را احمق ميفضل بن شا
او را ضعيف و فاسـد الروايـه دانسـته اسـت و غلـو و       460ابن داود در رجال خود ص 
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او را  163كذب او را نقل كرده است. در رجال مير مصطفي (نقـد الرجـال) نيـز در ص    
  ي اين حديث خيلي شريف است!بهمين اوصاف زشت نكوهيده است. اين اولين راو

سهل آن را از محمد بن سنان روايت كرده است. اينك محمد بن سـنان را بشناسـيم   
��] !=��� �@ «فرموده است:  252نجاشي در رجال خود ص � @ 	��b µ��h ��b� �j

�$ �'01 �2 �` *04=�«P دانـم كـه    فرمود: من جايز نمـي  و گفته است كه فضل بن شاذان مي
توان بدو اعتماد و  مد بن سنان را روايت كنيد. او خيلي ضعيف است كه نمياحاديث مح

  التفات نمود.
او يـك  ». ���`¥�� $/ �k 9�Z�] @ �=04* «ي او فرموده است:  و ابن الفضائري در باره 

  شخص غالي است و نبايد بگفتارش اعتنائي نمود.
ده اسـت كـه او   از ايـوب بـن نـوح آور    332شيخ ابو عمركشي در رجال خـود ص  

دانم كه احاديث محمـد   حالل نمي». �K 9K ��4��K9�Z� /$ ��¥ £���pK D@ « :فرمود مي
  بن سنان را روايت كنم.

نوشته است حمدويه بن نصير از ايوب بن نوح نقل كـرده اسـت كـه     427و در ص 
محمد بن سنان در هنگام مرگ گفته است: هر چه حديث كه براي شما گفتم هيچگـدام  

  ام و سماعي نبوده است و روايت نيست بلكه چنين يافتم. از كسي نشنيدهرا 
او را در قسم ضعفاء آورده و نوشته است كه محمد  505ابن داود در رجال خود ص 

  ».@ ��'1	 4M ij :Cª8 �+�, *H�p �¨ iZ![ 	,���4 2/ 	����«گفت:  بن سنان مي
قـط كتابهـائي بـود كـه از بـازار      از من حديثي روايت نكنيد آن حـديثها كـه گفـتم ف   

و ». ��q��p 	���0�� �	�>��[ !� «خريدم و هر چه در آنها بود گفتم. آنگاه گفته است:  مي
  اند وي از كذابين است. و فساد بر احاديث او غالب است. علماي رجال متفق

محمد بن سنان اين حديث بسيار شريف!! را از سعدان روايت كرده است. شرح حال 
 e �=ÄK	��� 6|	�� �#>y	���j#k� 6�<=� �¢ «نويسد:  مي 23تنقيح المقال ص  سعدان در

 ]�4M e ¤�H�2 #�k ��Z2 '�>; gh�2 e� µ�h �C` �#>y�	 /2 gh�2 e� �|K �� 	�h'4�
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 [��b'�	 .«      سعدان كه مهمل و مجهول و ضعيف و غيـر وثـوق اسـت ايـن حـديث را از
بـاب مـا يجـب    » من ال يحضره الفقيـه «اعه درسماعه بن مروان روايت كرده است و سم

واقفي دانسته است و فرموده است: مـن خبـري    .علي من افطر او جامع في شهر رمضان
اي از علماي رجـال   دهم زيرا او واقفي است و پاره كه از سماعه روايت شده فتواي نمي

ضـمن   460ص اند. ابن داود نيز او را در رجال خود  او را فطحي فاسد المذاهب دانسته
ضعفاء و مجروحين آورده است و ابن الغضـائري و نجاشـي معتقدنـد كـه او در زمـان      

در گذشته است. پس روايت او از حضرت امام  145در سال  ؛حيات حضرت صادق
اسـاس و   دهند بـه كلـي بـي    موسي كاظم كه اين حديث چرند را بĤن حضرت نسبت مي

  اندر دروغ است!!  دروغ است. يعني دروغ
اند و بابي بـه   و نظر وي بجنگ قرآن آمده  با چنين احاديثي اين آيت اهللا العظمي آري

آن معناي كذائي: تصرف در كون و مكان و تدبير عالم امكان در واليت امامان و بابي به 
اين وسعت براي شفاعت در گستاخي فسـاق و فجـار در معصـيت پروردگـار عالميـان      

انـد   الصترين و متواضـعترين عبـاد اهللا صـالحين بـوده    اند. و امامان شيعه را كه خ گشوده
خداياني (والعياذ باهللا) حاكم و مسلط برخداي جهان معرفي كرده و مذهب شيعه را يك 

كنند، و از ايـن كـه ايـن موهومـات و      مذهب مملو از شرك بجهانيان معرفي كرده و مي
يز تصـور كنيـد كـه    خرافات جهانگير نشده گله و شكايت دارند، شايد شما خواننده عز

اعتبـار   تنها اين حديث يا حديث ما قبل آن (ورود رسول خدا بر خدا) آنقدر چرند و بي
است و شايد ساير احاديث شفاعت داراي صحت و اعتباري باشد لذا ما ناچاريم كه يك 
يك آن احاديث را از همان جلد سوم (بحار االنوار) كه مخصوص موضوع معـاد اسـت   

ند بررسي كنيم تا معلوم شود كـه تمـام آن احاديـث از حيـث سـند      آورده و از حيث س
مخدوش بوده قابل اعتناي نيست. هر چند اگر در صحت سند تـا آن حـد بـود كـه فـي      
المثل مستقيما از معصوم شنيده شده بود چون مخالف با آيات صريحه قـرآن اسـت بـر    

بـديوار كوبيـد. عـالوه بـر      طبق دستور و فرموده خود ايشان سالم اهللا عليهم بايد آنها را
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آيات قرآن، عقل و وجدان هم خود بهترين مصدق اين معني اسـت: اينـك مـا تمـام آن     
احاديث را باكثرت آن كه در باب شـفاعت اسـت و در حـدود شصـت حـديث اسـت       

گـذاريم تـا خـود انصـاف داده بـه ببنيـد        يكايك از لحاظ سند نظرخوانندگان محترم مي
شده است زيـرا    اند.؟ در شمارش احاديث اهتمام تامي مسكگمراهان بچه دستاويزي مت

  اي مكرر. اي حديث نبوده و پاره پاره
از كتاب خصال صدوق از روات عامه آورده اسـت چـون ابـو الحسـن      حديث اول:

طاهربن محمد بن يونس از محمد بن عثمان هروي تا انس بن مالك كه در كتاب رجال 
  از هيچكدام نيست.  شيعه نامي

  نيازيم.  اصالً مربوط بشفاعت نيست لذا از آوردن سند آن بي ث دوم:حدي
مضمونش آن است كه امير المؤمنين فرموده است: ما را براي شـفاعت   حديث سوم:

دانيم از چه  خود بزحمت نيندازيد ليكن چون در روايت آن سندي نياروده است لذا نمي
و راويان آن محمد بن عيسـي   كس و از كجا نقل كرده است. اين حديث از شما صدوق

  اند. يقطيني و قاسم ين يحيي، و هر دو ضعيف و غلط
از ابراهيم هاشم است كه در كتب رجال از او توثيق نشده است وي اين  حديث چهارم:

اند:  اش گفته درباره 2/309حديث را از علي بن معبد روايت كرده است در تنقيح المقال 
»¡��2 @� ¤�H�4��$ ��8 �Z� ¢ .« او را امامي 110از او مدح و توثيقي نشده است و در ص  

  مجهول دانسته است. پس حديث مجهول است.
  نظريه صدوق است و حديث نيست. حديث پنجم:
از امالي صدوق از ابي قالبه عبد الملك بن محمد روايت شـده اسـت    حديث ششم:

سين السـعدي روايـت   چنين شخصي در كتب رجال نام و نشاني ندارد و از غانم بن الح
است. وي از مسلم بن خالد المكي روايت كرده اسـت    مسمي بي كرده است او نيز اسمي

تنقيح المقال او نيز از مجاهيل است. مضـمون حـديث آنسـتكه     149و ص  214در ص 
به پيغمبر خدا گفت: در روز قيامت من تو را در كجـا مالقـات كـنم     محضرت فاطمه 
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روز قيامت را گفت: تا اينكه فرمود: مرا در شفير جهنم مالقات پيغمبر مقامات و مواقف 
  شوم. هاي آن از امت خود مي كن كه مانع شراره
از ابن محبـوب از زرعـه و او از سـماعه روايـت كـرده        از تفسير قمي حديث هفتم:

واقفي مذهب است و ابن داود نيـز او   350است. زرعه طبق تصريح در رجال خود ص 
جزو مجروحين و ضعفاء آورده است. عالمه حلـي نيـز او را    453د ص را در رجال خو

جزو ضعفاء آورده است زرعه از سماعه روايت كرده  224در خالصه خود در قسم ثاني 
در صفحات قبل آورديم   است و ما هويت سماعه را در حديث منتخب آيت اهللا العظمي

جه صحت ساقط است، مضمون كه او نيز واقفي بوده است و بهر حال اين حديث از در
اين حديث مضمون همان حديث عياشي است كـه در همـين كتـاب گذشـت خالصـه      

  (حديث آمدن پيغمبر در قيامت به در خانه خدا و حركت دادن حلقه....).
مربوط بشفاعت پيغمبر نسبت به پـدر و مـادر و عمـو و بـرادرش در      حديث هشتم:

اند كـه فرمـود: اگـر در مقـام      بت دادهجاهليت است و آرزوئي است كه بĤن حضرت نس
محمود ايستادم در حق ايشان شفاعت خواهم نمود و چون با مطلب ما مناسـبتي نـدارد   

  پردازيم. لذا بسند او نمي
از ابن البطائني روايت شده است: چون ابن البطائني در كتب رجال علي  حديث نهم:

ست. اگر علـي بـن حمـزه    بن حمزه بطائني است و يا پسرش حسن بن علي بن حمزه ا
 ��Z	 ��|K d	��K� µ�(,�� «است ابن الغضائري در باره او فرمود است: � �_� YK /$ �!

}��=� 	��! ¤=�	«P 2/261ها حديث از مذمت در تنقيح المقـال   ) و ده؛(يعني الرضا 
و ساير كتب رجال آمده است. و ظن مقرون بيقين است كه پسر علي بن حمـزه حسـن   

ست و اگر پسرش حسن بن علي بن ابي حمزه است ابن الغضـائري دربـاره او   بن علي ا
���� 	( �2��  n_�i	��KY Z��v	Ù=! /$ /�X 	$/ «نيز فرموده است: CK�0(	� ���¥ ��$i  /�$

0(	�i e µ�h ��0C .« :و شيخ كشي درباره او فرموده است»��! /$ /�X	  /�$KY  n_��
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3	yM .«ل او دĤو ساير كتـب رجـال مـذكور     1/290ر تنقيح المقال و شرح حال نكبت م
  است. پس حديث چنين ملعوني قابل استماع نيست.

=Öāω tβθä3Î: مضمون حديث نهم تفسير آيه شريفه ôϑtƒ sπ yè≈x�¤±9$# āωÎ) ÇtΒ x‹sƒ ªB$# y‰Ζ Ïã Ç≈uΗ ÷q§�9$# 

#Y‰ôγtã ∩∇∠∪× /ر المؤمنين باشد كه مراد از اخذ عهد اذن دادن بواليت امي ). مي87(مريم
  عليه السالم و امامان بعد از اوست.

از امالي صدوق و بشارت المصطفي از سلمه بن الخطاب از حسين بن  حديث دهم:
اسـت   ؛سعيد از ابو اسحق بن ابراهيم از عبد الصباح از ابو بصير از حضرت صـادق 

�e "�0«فرمـوده اسـت:    142سلمه بن الخطاب را نجاشي در رجـال خـود ص   �h 9��M 
p�q�� .« :3  �6=�«و ابن الغضائري در باره او فرموده است��v�	 /$K �	��� /�2 ���¥ ��$

�'�	, µ�h«P     عالمه حلي نيز او را در خالصه خود در قسـم دوم جـزو ضـعفاء آورده
ــت: ص  ــود ص   104اس ــال خ ــز او را در رج ــن داود ني ــعفاء و  458و اب ــم ض در قس

�e "�0«مجروحين آورده و نوشته است: h 9�M �q��p .« نيـز او   157و در نقد الرجال ص
را ضعيف شمرده است. و در تحرير طاووسي نيز او را واقفي مذهب دانسته است. بقيـه  

اند لذا بچنين حديثي نبايد اعتنا داشت. مضمون حديث آن است كه  روات او از مجاهيل
امـت را  در روز قيامت كه ظلمت مردم را گرفته است گروهـي كـه نـور آنـان زمينـي قي     

گوينـد كـه اينـان پيغمبـران يـا فرشـتگانند يـا         خيزند، مردم مي روشن كرده است بر مي
شود كه  ايم پس به آنها گفته مي صگويند ما علوي و ذريه رسول اهللا  شهيدانند آنان مي

  در باره محبان خود شفاعت كنيد.
ن از از محمد عطار از جعفر بن محمد بن مالك از احمـد بـن مـدي    حديث يازدهم:

  محمد بن عمار روايت شده است:
�M�9 «اما جعفر بن محمد بن مالك نجاشي رحمت اهللا عليه در باره او فرموده اسـت:  

e "�0�h £��X	«P  فرمـود:   و گفته است: كه احمد بن الحسين درباره او مـي» g��� 9��M
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�'� � "�h� £��X	D  9�M [�( /2 *��� ��j���	 /!K'�	� ]jy�	 ���8 "����	�6 .« او هم
نموده و هم فاسـد المـذهب و    كرده است و هم از مجهوالن روايت مي وضع حديث مي

كنـد و از او   رجال نجاشي و از احمد بن مـدين روايـت مـي    94الروايه بوده است. ص 
  ).3/162در رجال نيست و محمد بن عمار نيز از مجهوالت است (تنقيح المقال   نامي

ت صادق فرموده است: شيعيان ما از نور خدا آفريـده  مضمون حديث آن است كه حضر
كنيم و شـما هـم شـفاعت     شوند و ما شفاعت مي اند و در روز قيامت بما ملحق مي شده
كنيد و هيچكس از شما نيست مگر اينكه دوستان خود را ببهشت و دشمنان خـود را   مي

  برد. بجهنم مي
از قالسي روايت شده اسـت  از ابن ابي الخطاب از نضر بن شعيب  حديث دوازدهم:

تنقـيح المقـال مجهـول اسـت و شـهيد ثـاني نيـز او را         3/272نضر بن شعيب طبق ص 
  اعتبار. مجهول دانسته است و باالخره تمام راويان اين حديث مجهولند و روايت بي

مضمون حديث آن است كه پيغمبر خدا فرمود: اگر در مقام شفاعت ايستادم دربـاره   
  ت خواهم كرد. اما در باره آزاركننده ذريه خود شفاعت نخواهم كرد.اصحاب كباير شفاع

قطان از سكري و او از جوهري و او از محمد بن عطار و او از پدرش  حديث سيزدهم:
از قول سـيد صـدر الـدين     1/56روايت كرده است: احمد بن القطان را در تنفيح المقال 

در   مرده اسـت. از سـكري اسـمي   شـ   صاحب وافي و حواشي او در منتهي المقال عامي
حالشـان   2/322پـدرش عمـاره در    3/164كتب رجال نيسـت و محمـد بـن عمـاره در     

مجهول است و چنين حديث مجهول و از درجه اعتبار ساقط است. مضمون حديث: هر 
كس سه چيز را منكر شود از شيعيان ما نيست معراج و سؤال قبر و قيامت را. (مضـمون  

ندارد و كسي منكر اين سه چيـز نيسـت). بعـد از ايـن حـديث      حديث ربطي بشفاعت 
  سندي از ابوذر و سلمان است. بي

از ابي اسامه روايت شده است و باقي راويان نامشان نيامده است،  حديث چهاردهم:
ابي اسامه نامش زيد الشحام است: ابن الغضائري و اسحق بن علي بـن عمـان و غيـر او    
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رجال خود اشـاره بـواقفي بـودن وي     164ن داود در ص اند. و اب وي را ضعيف شمرده
كرده است. چون نام تمام رجال حديث نيامده است، فرضـاً كـه ابـي اسـامه ثقـه باشـد       
حديث مرسل است و از درجه صحت ساقط. مضمون حديث آنست كه حضرت صادق 

كنـيم كـه    اند: بخدا قسم آنقدر از شيعيان خود شـفاعت مـي   فرموده ÷و حضرت باقر 
� «: منان ما بگوينددشG� �� �¤��| @� %8�, /2 �Z� :8 «  براي ما شفيعي و دوست مهربـاني

  نيست.
از معاويه بن عمار از ابي العباس مكتبر روايت شـده    از تفسير قمي حديث پانزدهم:

مختل العقل شمرده شده است. و علي بن  3/324است معاويه بن عمار در تنقيح المقال 
5/ 2«علماي بزرگ رجال درباره او فرموده است:  احمد المقيقي از� ¢� ��Z! �:�! /$ ���

K:�J4�2 �Z$��| e ":z42 �J�	 µ�h 9�M �q��p .«   يعني: معاويه بن عمار در نـزد علمـاي
اش مـتهم اسـت بـدروغ     شيعه مرد درستي نبوده، بيهـوده عقلـش ضـعيف و در حـديث    

د و پنجسال بر طبق تصريح ابن داود در ) و چون او يكصد و هفتا9/42(قاموس الرجال 
فـوت نمـوده اسـت و او از ابـي      175عمر كرده اسـت و در سـال    350رجال خود ص 

العباس مكتبر كه معلوم نيست چه كس است و بهـر صـورت وي در سـنين پيـري ايـن      
حديث را روايت كرده است شكي نيست كه او در حال اخـتالف حـواس بـوده اسـت.     

به ابوايمن فرموده اسـت: كـه همـه كـس بشـفاعت       ؛اقرمضمون حديث: حضرت ب
  كنيم.  پيغمبر محتاج است و ما درباره شيعيان خود شفاعت مي

از محمد بن سنان غالي و كذاب مشهور است كه مـا احـوال او را    حديث شانزدهم:
قبالً آورديم. خالصه مضمون حديث آنست كه پيغمبر خدا فرمود: خدا بمـن پـنج چيـز    

كه از آن جمله شفاعت است و از جملـه حليـت غنـائم كـه مـا كـذب        عطا كرده است
  ايم. مضمون آن را در كتاب خمس آورده

از علي بن حكم و او از ابان از محمد بـن الفضـيل الرزقـي روايـت      حديث هفدهم:
  كرده است. علي بن حكم در كتب رجال حالش مجهول هم چنين ابان.



  347   فنديسند عموماً ضع ثيشفاعت از ح ثياحاد
  

  

او را  360طوسـي در رجـال خـود ص     اما محمد بن الفضـيل االزدي االزرق: شـيخ  
 250او را بغلو متهم كرده و در خالصه عالمـه ص   389ضعيف شمرده است و در ص 

نيز او را ضعيف و غـالي دانسـته اسـت.     327او را ضعيف شمرده است. در نقد الرجال 
مضمون حديث آنسـت كـه اميـر المـومنين فرمـود: بهشـت هشـت در دارد از يـك در         

كنم و، و،  شوند و من در كنار صراط ايستاده به شيعيان دعا مي وارد مي پيغمبران و محبان
  و، و. 

در كتب   از فخام از منصوري روايت شده است و از هيچ كدام نامي حديث هجدهم:
رجال بعنوان وثاقت يا ضعيف نيامده است. بنابر اين حديث مجهـول اسـت. بـه تنفـيح     

ديث آنست كه در روز قيامت بر رسـول  مراجعه شود. خالصه مضمون ح 1/310المقال 
  شود: كه تو را در پاداش محبان اهل بيت قدرت است.  خدا گفته مي

از اسمعيل بن علي الدعبل از محمد ابراهيم بن كثيـر روايـت شـده     حديث نوزدهم:
در كتب رجال نيست كه اينان بر ابونواس شاعر هرزه سـراي    است كه از هيچ كدام نامي

در شعر خود سرود: صلي اهللا علي لوط و شيعته). در مرض مـوت او  هزار و يكشب كه 
به او گفته است: يا ابا علـي تـو در آخـرين روز     وارد شدند و عيسي بن موسي الهاشمي

عمر خود در دنيا و اولين روز خود در آخرت هستي و بين تو و خدا گناهاني است پس 
وف زمان خـود بـوده اسـت).    توبه كن بسوي خدا (ابونواس در شرب خمر و لواط معر

ترسـانيد همانـا    ابونواس گفت: مرا تكيه دهيد پس همينكه نشست گفت: مرا از خدا مـي 
روايت كرده است كه  صاز رسول خدا  �حماد بن سلمه از ثابت بناني از انس مالك 

آن حضرت فرمود: براي هر پيغمبر شفاعتي است و من شفاعت خود را بـراي مـرتكبين   
كنيد من از آنها نيسـتم؟ (پـس چـرا از خـدا      ام آيا شما خيال مي پنهان كردهكباير از امت 

بترسم). آري بايد چنين حديثي را راوياني چـون ابونـواس روايـت كننـد! راويـان ايـن       
نيستند هر چند حماد بن سلمه ممدوح ميزان االعتـدال اسـت، و     روايت هيچكدام امامي

صيت. اما اولـين راوي آن خـود ابونـواس    ثابت نباني نيز مشترك است در بين چند شخ
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است كه شرب خمر و لواط معروف است و همين روايت نيز حاوي اين معني اسـت. و  
مضمون روايت نيز بر خالف قرآن مجيد و روح اسالم و تعليم جميع انبياء و اوليا است. 

بـراي  اگر بنا باشد كه مرتكبين كباير هر گونه گناهي را مرتكب شدند، شـفاعت پيغمبـر   
آنها ذخيره شده باشد پس دين و شريعت يعني چه؟ در خباثت ابونواس كه حتي بقيامت 
هم عقيده نداشته است ما ان شاء اهللا در جاي ديگر از اين كتاب سخن خـواهيم گفـت.   

خوانـد (الكنـي    او را ابونواس باطـل مـي   ؛در مذمت او همين بس كه حضرت هادي
  وااللقاب) 

بار الرضا از احمد بن ابي جعفر البيهقي از علي بن جعفـر  از عيون اخ حديث بيستم:
البيهقي از علي بن جعفر المدني از علي بـن محمـد بـن مهرويـه القزوينـي از داود بـن       

فرمـوده   صاز پدرانش روايت شده است كه رسول خدا  ÷سليمان از حضرت رضا 
اي كه بـين   هشويم و مظلم است: چون روز قيامت شود ما متولي حساب شيعيان خود مي

شود و حقوقي كـه بـين مـا و     كنيم بما بخشيده مي آنها و مردم است از آنها خواهش مي
شيعيان ماست ما بعفو و بخشش سزاوارتريم. يعني دستگاه آفـرينش مسـخر، و مسـخره    

  بازان مخصوصي است!! ي رفيق اراده
ت كـه  است. با اين تفـاو   مضمون اين حديث مضمون همان حديث آيت اهللا العظمي

اين از رسول خدا است و آن از حضرت كاظم و راويان اين حديث از حضرت رضا تـا  
اند واقعاً چه حديث خوبي است بـراي مغـرورين و مخـربين     امير المؤمنين از معصومين

كند و براي خرابي دين از صد  دين اسالم زيرا باب هر گونه جرأت و معصيت را باز مي
  هزار سپاه مؤثرتر است.

رجال سند اين حديث از احمد بن ابي جعفر البيهقي و علي بن جعفر البيهقـي.   اما از
در كتب رجال نيست و فقط نـام علـي بـن مهرويـه       و علي بن جعفر المدني اصالً نامي

تنقيح المقال آمده است حال او مجهول است و داود بن سـليمان را   2/130القزويني در 
سته است. وي يكي از عاميـان اسـت و علـي بـن     دان  وحيد بهبهاني عامي 1/410نيز در 
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مهرويه القزويني نيز از روات عامه است شايد آنها نيز از عامه باشند در ميـزان االعتـدال   
 ؛گفته است: داود بن سليمان الجرجاني الغازي از حضرت علي بن موسي الرضا 2/8

شناسد،  م او را نميكند. يحيي بن معين او را تكذيب كرده و ابو حات و غير او روايت مي
 ؛و بهر حال او شيخي بسيار دروغگو است. كتابي دارد كه آن را بـر حضـرت رضـا   
كنـد   بدروغ وضع كرده است. از اين نسخه علي بن محمد بن مهرويه قزويني روايت مي

شود اين هم از احاديثي است كه صدوق  كند. معلوم مي و صدوق از او نقل و روايت مي
يان هديه آورده است و چون داود بن سليمان مسلماً از مخالفان است و كذابين براي شيع

نسبت داده  ؛اي مشحون به كذب و كفر ساخته و آن را به حضرت رضا چنين رساله
است. و گرنه هر گاه چنين حديثي راست باشد. پس ديگر بعث رسل و انزال كتب يعني 

با بندگان ديگر خدا نيست آيا چه؟ آنگه چه قرابت و نسبتي بين خدا و شيعيان است كه 
ضاللت از اين واضحتر؟ و چه بسا كه مذهب نصرانيت را در جعل اين حـديث دسـتي   

  پنهان يا آشكارا باشد.
اصالً سند ندارد و مضمون آن مضمون حديث چهارم است كه  حديث بيست ويكم:

  گذشت.
ز ميسر از ابي والد (حفص بن يونس) روايت شده است و او ا حديث بيست و دوم:

 3/262و  1/356نقل كرده است و هر دوي آنها حالشان مجهول است. به تنقـيح المقـال   
مراجعه شود. مضمون آن هم مربوط بشفاعت نيسـت بلكـه بحقـوقي اسـت كـه مـردي       

شود. اين حديث در چـاپ جديـد بحـار     بمومني دارد و آن حقوق موجب نجات او مي
  باشد. مي 26االنوار بشماره 

از محمد بن خالد و او از نصـر و او از يحيـي خلبـي و او از     سوم:حديث بيست و 
ابي المعزا از ابي بصير از علي صانع روايـت كـرده اسـت. و ابـن الغضـائري دربـاره او       

i  �! ���4¥�� $/ <��� 	�)«فرموده است: �� ��0���	 /�2 9�'��� '5Z�� 
'� �q��p 
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او را در رديف مجـروحين   503داود ص  و در رجال ابن 3/113تنقيح المقال ». 	�'	���
  و مجهولين آورده است و وي را از ضعفا در قسم دوم شمرد است.
شود مگر اينكه ناصبي  مضمون حديث آن است كه مؤمن براي دوست خود شفيع مي

باشد كه شفاعت پيغمبر هم درباره او فائده ندارد. اگر اين شفاعت در دنيا باشد صـحيح  
  عت نيست.است اما درآخرت شفا

از سعدان بن مسلم اسـت كـه مـا هويـت او را در حـديث       حديث بيست و چهارم:
انـد او ضـعيف اسـت و موثـق      اند و گفته منتخب آيت اهللا آورديم كه او را مهمل شمرده

نيست و سعدان آن را از معاويه بن وهب روايت كرده است و معاويـه حـالش مجهـول    
آن است كه حضرت صادق فرمود: شـفاعت   . مضمون حديث:3/226است تنفيح المقال 

  شود. ما در حق شيعيان ما رد نمي
نيز از سعدان اسـت و مضـمون حـديث نيـز همـان حـديث        حديث بيست و پنجم:

ايم شفاعت يعني استغفار براي مـؤمن از طـرف    بيست و چهارم است چنانكه بارها گفته
  فرشتگان و پيغمبران و اولياء در دنيا صحيح است.

نيز همان حديث بيسـت و چهـارم اسـت امـا روايـت آن از       ت و ششم:حديث بيس
محمد بن الفضيل است محمد بن الفضيل همـان اسـت كـه ضـعف و غلـو او در ذيـل       

  حديث هفدهم گذشت. 
نيز از همين محمد بن الفضيل است و مضمون حديث تفسير  حديث بيست و هفتم:

ÖtΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßìx�ô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/× فرموده است: ما آن  ؛است كه حضرت صادق
  شفيعانيم.

حمزه روايت كرده اسـت   از قاسم بن محمد و از علي بن ابي حديث بيست و هشتم:
مضمون حديث مضمون حديث يانزدهم است. قاسم بـن محمـد طبـق تصـريح اربـاب      

و را رد اند و جميع فقهـاء روايـت ا   رجال واقفي بوده است و هيچيك او را توثيق نكرده
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قسم دوم قاسم بن محمـد از علـي بـن     3/24اند. تنقيح المقال  اند و بر او طعن زده كرده
  كند. حمزه روايت مي ابي

و علي بن ابي حمزه همان ملعوني است كه ما در ذيـل حـديث هشـتم شـرح حـال      
  نكبت مĤل او را آورديم.

ن در كتـب  از حمزه بن عبداهللا روايـت شـده كـه شـرحي از آ     حديث بيست و نهم:
رجال نيست او از ابو عميره روايت كرده است ابو عميره كنيه رشيد بن مالـك السـعدي   

است و چنين كسـي از حضـرت بـاقر روايـت      صاست و وي از اصحاب رسول خدا 
پـس حـديث مجهـول    ». !'
 	��� �@ K���p¢ «نويسد:  مي 28كند. فصل الكني ص  نمي

K'0)�] «است و مضمون آن هم چيزي نيست. b�$: `6!�0�, d	 [��'� 9 .«   يعنـي بـراي
  رسول خدا يك نوع شفاعتي هست، نه تنها رسول اهللا بلكه بسياري چنين است.

از ابان از اسد بن اسمعيل از جابر بن يزيد جعفي روايتي اسـت كـه    حديث سي ام:
بجابر فرموده است از دشمنان ما كمك مخواه. اسد بن اسـمعيل طبـق    ؛حضرت باقر

  قيح المقال مجهول است. و مضمون حديث چندان ربطي شفاعت كذائي ندارد.تن 1/7
  از ابو فضاله از حسين بن عثمان از ابو حمزه روايت شده است. حديث سي و يكم:

بـوده و در   صابو فضاله كنيه ثابت بن اسلم نباني است كه از اصـحاب رسـول اهللا   
ـ    ؛ركاب امير المؤمنين ت چنـين كسـي بواسـطه    در صفين كشته شـده اسـت و رواي

حسين بن عثمان از ابو فضاله ديگري در اصحاب ائمه وجود ندارد اما بر طبـق تصـريح   
صاحب المطاوي ثابـت را جـزو ضـعفاء شـمرده اسـت و صـاحب        1/188تنقيح المقال 

رسد و قول ابو حمـزه اسـت،    ذخيره در ذكر او اهمال كرده است و روايت بمعصوم نمي
ت است: رسول خدا را در امتش شفاعت است. البته رسول مضمون حديث ابو حمزه گف

  ».	�� G�'0<4	�Z2��=�� Ø�Cy�'0<4%« مأمور بشفاعت امت است كه صخدا 
از عامه است و مضمون آنهم چيز قابل ذكـري   حديث سي و سوم و سي و چهارم:

  نيست.
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 از تفسير امام است كه ما بي اعتباري و ضعف و كذب و جعل حديث سي و پنجم:
  شايم. آنرا در اين كتاب قبالً آوردهي

در  صهمان حديث چرند تفسير عياشي است كه رسول خـدا  حديث سي و ششم:
گويد كيسـت كـه    زند و خدا مي شĤيد بدرب خانه خدا و حلقه در راه مي روز قيامت مي

  زند؟ تا آخر. و ضعف اين تفسير بر عقال و مطلعين پوشيده نيست. در را مي
نيـز از تفسـير عياشـي كـه سـند       و سي و هشتم و سي و نهم: حديث سي و هفتم

اسـت   46مسلسل ندارد و قابل اعتنـاء نيسـت. ايـن حـديث در چـاپ جديـد حـديث        
  (الدهستاني).

از يحيي بن محمد بن الحسن الجوابي از جامع بن احمد از علـي بـن    حديث چهلم:
از يعقـوب بـن احمـد     الحسين بن عباس الصدلي از احمد بن محمد بن ابراهيم الثعالبي

در كتب رجال شيعه نيست و يعقـوب از محمـد بـن      السري است كه از هيچكدام نامي
كند و اين شخص اگر مجهول نباشد محمد بن عبـداهللا بـن    عبداهللا بن محمد روايت مي

محمد بن عبداهللا است كه نجاشي او را ضعيف شمرده است او از احمد بن عامر بتوسط 
مجهول الحال اسـت و   1/63است و احمد بن عامر در تنقيح المقال  عبداهللا روايت كرده

در   احمد از پدرش عامر بن سليمان بن صالح روايت كرده است و از اين شخص نـامي 
  كتب رجال نيست. پس اين حديث از هر جهت مجهول و بي اعتبار است.

فرمود: چهار  صفرموده است: پيغمبر  ؛مضمون حديث آنست كه حضرت رضا
   ...ي من دارندگان ذريه  رند كه من شفيع ايشانم گرامينف

از محمد بن العباس از احمد بن هوزه از ابراهيم بن اسحاق از  حديث چهل و يكم:
محمد بن العباس در كتـب رجـال مجهـول الحـال      .عبداهللا بن حماد از عبداهللا بن سنان

. 1/99يح المقـال ص  تنقيح المقال. احمد بن هوزه نيـز ماننـد اوسـت. تنقـ     3/135است 
ضـعيف شـمرده اسـت و در     451ابراهيم بن اسحاق را شيخ طوسي در رجال خود ص 

�e �0 «نوشته است:  29الفهرست ص �h 9��M D�C��zZ�	 �����	 �$K ����` /$ G�j	'$`
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�Z�� e :z42 �q��p«P  9 «دوم نوشته است:  198عالمه در خالصه ص�M PP¤��	 /$ G�j	'$	
e "�0�h Z��e� � � ²�01�	 ��jy2K @ �=4� n'2K ! ��! �� �¨ PP���'� .«  او هم در حـديث

ضعيف و هم در دين متهم و هم در مذهبش ارتفاع و غلو است و امر او در هم و بـرهم  
  كنم. كند عمل نمي است و من بدان چه او روايت مي

!�� 	d «فرمايد:  او مي كند: ابن الغضائري درباره ابراهيم از عبداهللا بن حماد روايت مي
{'>K '5Z�� ���1 
'� �q��p� 6��)	 /2 �pK /! �'� ¢ G( [_C D���C)	 ��¥ �$K ��� /$«P 

كند و حديث او  يعني: ابو محمد انصاري بقم نزول كرد از هيچ يك از امامان روايت نمي
دار روايـت   گاهي خوب و گاهي زشت است، عبداهللا بن حماد از عبداهللا بن سنان خزانه

   .دار منصور در امتعه است كند وي خزانه مي
است كه روز قيامت حساب شيعيان بـا ماسـت     مضمون آن حديث آيت اهللا العظمي 

  است. 54در چاپ حديث 
با همين سند تا عبداهللا بن حماد از محمد بن جعفـر از حضـرت    حديث چهل دوم:

 ؛فر فرزند حضـرت صـادق  شناختيم و ناشناخته محمد بن جعفر است محمد بن جع
است شيخ معبد در ارشاد فرموده است: كه او نقل به مذهب زيديه بوده و عقيده داشـته  
است امام زمان كسي است كه با شمشير خروج كند و خود او در زمان مـأمون در سـنه   

خروج كرد و زيديه او را متابعت كردند او مردم با بخود خواند و ادعـاي خالفـت    199
شف الغمه گفته است: از كسانيكه درباره حضرت موسي بن حعفـر شـكايت   كرد و در ك

در نزد هارون كرد از خويشان او بود كه برادر آنجناب بود. و در عيون اخبار الرضا آمده 
شـد حضـرت    نام محمد بن جعفـر بـرده مـي    ؛است كه هر گاه در نزد حضرت رضا

مـن و او سـايه افگنـد ننشـينم.      فرمود: من عهد كردم بر خود كه در زير سقفي كه بر مي
محمد بن جعفر بر هارون وارد شـده و بـر او بخالفـت سـالم داد و گفـت: مـن خيـال        

كردم كه در زمين دو خليفه باشد تا اينكه ديدم برادرم موسي بن جعفر را كـه بـر او    نمي
دادند.. در كتاب عيون اخبار الرضا آمده است كه او خروج كـرد و   هم بخالفت سالم مي
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ود را امي المؤمنين خواند حضرت رضا به او فرمود با اين عمل تكذيب پـدر و بـرادر   خ
  خود را مكن، و زشتي داستان خالفت او در تاريخ مسطور است.

از محمد بن سنان و او از ابن مسكان روايت كرده است: چون  حديث چهل و سوم:
شد كـه او ضـعيف و    معرفي  محمد بن سنان را در ذيل حديث منتخب آيت اهللا العظمي

در  .ك غالي است بهمان اكتفاء كرديم. مضمون حديث او آن است كه حضرت فاطمـه 
  چاپ جديد. 58دهد. حديث  ايستد و محبان و دوستان خود را نجات مي كنار جهنم مي

از سهل بن احمد روايت شده است و سهل بن احمد همـان   حديث چهل و چهارم:
!�/  g��� 9��M�'�� � £����pD 	(«فرموده اسـت: كـه    است كه ابن الغضائري درباره او

��j���	 ) .« )��0�" «) و عقيقي نيز او را چنين معرفي كرده است:  2/74تنقيح المقال	9 ��M 
 "����k .« او واقفي بوده است يعني ائمه بعد از او حضرت كاظم را قبول نداشته است و هم

چگونـه منبرهـاي نـور بـراي      غالي بوده است. مضمون حديث آنست كه در روز قيامت
 كشود و فاطمـه زهـرا    رسول اهللا و امير المؤمنين و اوالد پيغمبران و حسنين نصب مي

كنـد كـه چـرا     شود و درب بهشت خدا به او چگونه خطاب مـي  چگونه وارد محشر مي
خواهد كه محبان خود را داخل بهشت كند و سر انجام  معطلي داخل بهشت شو و او مي

جز از سهل نيست و سـهل را    كند. در اين روايت در بحار نامي بهشت ميخود را داخل 
در قسـم ضـعفا.    460اند. رجال ابن داود ص  در تمام كتب رجال ضعيف و غالي شمرده

او كسي است كه تفسير امامرا نيز وضع كرده است. قاموس الرجال  164نقد الرجال ص 
5/32.  

اس بن الفضل بن عبدالملك روايت شده از تفليسي از ابو العب حديث چهل و پنجم:
 20مجهول و در ص  1/172است. تفليسي لقب بشر بن بيان است و او در تنقيح المقال 

(الوجود له) است و اگر مراد از تفليسي بيان بن حموان باشد حال او مجهول است 
تنقيح المقال. و اگر مراد شريف بن سابق باشد وي بقول غضائري ضعيف و  1/185

µ « 2/84رب االمر است و بقول صاحب تنقيح المقال مضطh Ù=! 9����4� Gz=M
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�b'�	 .«ي رجال در ضعيف بودن اين مرد موافق هستند). مضمون  يعني: همه أئمه
كند از دوست خود و  حديث آنست كه دشمان وقتي به بينند يكي از شما شفاعت مي

$Öگويند:  مي yϑsù $ uΖs9 ÏΒ tÏè Ï�≈ x© ∩⊇⊃⊃∪  Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8ΛÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪×.  

داراي مضمون صحيح است كه موافـق قـرآن اسـت. و او آن     حديث چهل و ششم:
�	!=��	 �� /2 G5Z! iZ<� I	��J=> /�2 ��pK d «فرمايد:  مي ؛است كه حضرت صادق

@� ��'2 i�C @� 3'J2 O=2 @ �+�, O�m 9�� /2«P   چنانكه قبالً گذشت (يعني بدانيد كـه
كند نه فرشته مقرب و نـه پيغمبـر    قات الهي شما را از خدا كفايت نميهيچكس از مخلو

  مرسل و نه كس ديگر). 
بدون سند از ابن عباس روايت شده است و چون سـابقاً ابـن    حديث چهل و هفتم:

  ايم و اين حديث نيز بدون سند است لذا متروك است. عباس را شناخته
روايت شده است حنان بن سدير  از احمد بن ادريس از حنان حديث چهل و هشتم:

) رجـال ابـن   465بر طبق معرفي كتب رجال واقفي مذهب بوده است (رجال كشي ص 
در رجال عالمه ص ». �C`i �	)0. «450داود در رديف مجهولين و مجرحين و ضعفاء ص 

او را واقفي شمرده است و از قول شيخ طوسي آورده است كه شـيخ گفتـه اسـت:     218
»�Z!� 6JH �C`D e µ(�1 �4�	�� .«..ي خود  كه معلوم نيست اين عقيده شيخ است. يا عقيده

عالمه كه در روايت او توقف دارد هر چند ظاهر آن است كه اين عقيـده شـيخ طوسـي    
او را غير ثبت خوانده است و بقـول   113است، نجاشي عليه الرحمه در رجال خود ص 

�Zp����M �C) µ�«صاحب تنقيح گفته است:  1/381تنقيح المقال h 9 .« و تمام علماي
را درك نكرده است معهذا او اين حـديث را از   ؛اند كه او حضرت باقر رجال نوشته

شـود   ) كه معلوم مـي ؛گويد: (سمعت أبا جعفر آن حضرت روايت كرده است كه مي
  حديث از بيخ دروغ است. 
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اهيد تا فرمود: از مخالفين حاجت مخو ؛مضمون حديث اينست كه حضرت باقر 
اي شود براي آنها در روز قيامت تا برسول خدا متوسل شوند، يا بما متوسل شوند  وسيله

  و ما را بزحمت اندازند. 
  نيز با همين سند و نزد يك بهمين مضمون است و اعتبار ندارد. حديث چهل و نهم:

قال از ابن عبدون (احمد بن عبدالواحد است) درباره او در تنقيح الم حديث پنجاهم:
يعني: از هيچ يـك از علمـاي رجـال در    ». 	�'1 �b�e �'� ¢ r�³ ¤�H«گفته است:  1/66

باره او توثيق صريحي صادر نشده است. او از ابن زبير روايت كرده است كه او را وحيد 
بهبهاني غالي خوانده است. او از علي بن فضال روايت كرده است. علـي بـن فضـال از    

ايم و ساير رجال اين حـديث   ست كه ما قبالً او را معرفي كردهبدنامترين رجال حديث ا
از آنها در كتب رجال نيست. پس حديث ازحيث سند از بي اعتبارترين احاديث   كه نامي

  است.
مضمون حديث آنست كه شيعيان علي را سبك مشماريد كه يكـي از آنهـا شـفاعت    

  تأويلي درست آيد.كند بعدد قبيله معد ومضر. و اين معني ممكن است با  مي
است و آن از تفسير فـرات روايـت كـرده اسـت       از تفسير قمي حديث پنجاه ويكم:

اين حديث سند دارد و در تفسير   بدون سند ولي ظاهراً اين اشتباه است و در تفسير قمي
چاپ قديم اين حديث از ابراهيم بن هاشم  473ص   سند است. در تفسير قمي فرات بي

روايت شده اسـت. در ايـن    ؛از أبي أسامه از امام جعفر صادقاز حسن بن محبوب 
روايت ابي اسامه زيد الشحام است كه هر چند در نزد اكثر ارباب رجال ممـدوح اسـت   

اند ضعيف دانسته اسـت و چـون ايـن     لكن غضائري او را در حديثي كه ممدوح شمرده
سـياري از علمـاي   حديث را علي بن ابراهيم بن هاشم روايت كرده اسـت كـه در نـزد ب   

  رجال توثيق نشده است.
و مضمون حديث نيز آن است ابراهيم در نزد بسيارى از علماي رجال توثيـق نشـده   
است. و مضمون حديث نيز آن است كه در روز قيامت چون ما و شـيعيان مـا شـفاعت    
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$Ö كننـد:  كنند ديگران نيز آرزو مي مي yϑsù $ uΖ s9 ÏΒ t Ïè Ï�≈ x© ∩⊇⊃⊃∪  Ÿωuρ @,ƒ Ï‰|¹ 8ΛÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪×  يعنـي .
  چرا براي ما كسي از شفاعت كنندگان نيست؟). 

يكي از رواتش علي بن فضال است كه مـا او را قـبالً معرفـي     حديث پنجاه و دوم:
  اند. ايم و باقي رواتش نيز مجهول ومهمل كرده

گوينـد:   روند و ناصبين بـر مـا مـي    مضمون حديث آنست كه محبان ما به بهشت مي
Ö$ yϑsù $ uΖ s9 ÏΒ t Ïè Ï�≈ x© ∩⊇⊃⊃∪  Ÿωuρ @,ƒ Ï‰|¹ 8ΛÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪×    كه با شرحي كـه در خصـوص شـفاعت .

  خواهد آمد صحيح است. 
آنـرا انتخـاب     همان حديث رسوائي است كه آيـت اهللا العظمـي   حديث پنجاه سوم:

  كرده است و ما در صفحات قبلي سند ضعيف آنرا آورديم. 
القاسم و او معنعناً از بشر بـن شـريح البصـري    از محمد بن  حديث پنچاه و چهارم:

روايت كرده است. اگر محمد بن القاسم االسترابادي باشد محمد بن القاسم را بنا بر نقل 
�y�M µ	3«تنقيح المقال غضائري در رجال خود چنين تعريف كـرده اسـت:   �h .« و او

لقاسم بن عبيـد  همان است كه تفسير امام را وضع و جعل كرده است، اگر نه محمد بن ا
نيست و حـديث مجهـول و نـامقبول      و بشر بن شريح هيچكدام را در كتب رجال نامي

  است. در تفسير فرات نام بشر نشر است. و بهر صورت مجهول است.
Öt∃öθ: مضمون حديث تفسير آيه شريفه |¡s9uρ y�‹ÏÜ÷è ãƒ y7 •/ u‘ # yÌ÷� tIsù ∩∈∪× /كه 5(ضحي .(

  مراد از آن شفاعت است.
اعتباري  از تفسير امام نقل شده است و ما در صفحات قبل بي نجاه و پنجم:حديث پ

  اين تفسير ننگين را آورديم. 
عمار ساباطي روايت شده است عمار ساباطي فطحي مـذهب   حديث پنجاه و ششم:

(يعني عمـار فطحـي   ». !:� Ù=! ��!K @ Ù�v8 ��	��4«است. كاشف الرموز فرمود است: 
كـنم). و شـيخ طوسـي در روايـت سـهو در نمـاز        ت او عمل نميمذهب كه من بر رواي
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8�Q�v «مغرب فرموده است:  � Sji ����Sv��	 Q3���5Q�	 �/ Q2 �9�S= �يعنـي او از سـگان بـاران    ». 2
  خورده است.

  كنند. مثل ربيعه و مصر (دو قبيله عرب). مضمون حديث يكي از شيعيان شفاعت مي 
از سماعه بن مهران روايـت شـده اسـت و    از دعوت رواندي  حديث پنجاه و هفتم:

دهم و با اينكه او در زمان حضـرت   شيخ صدوق گفته است من بروايت سماعه فتوا نمي
  ولي وي اين روايت را از حضرت كاظم آورده است. 145صادق فوت نموده در سال 

مضمون حديث آن است كه در روز قيامت هيچ ملك مقرب و نبي مرسـل و مـومن   
  است. �و علي  صگر اينكه محتاج شفاعت محمد ممتحني نيست م

اعتباري آن را كراراً يـادآور شـديم.    از تفسير امام است كه ما بي حديث پنجاه هشتم:
آيـد در   گوينـد شـيعه علـي در روز قيامـت مـي      مضمون حديث نيز چرند است زيرا مي

گناهـان او  حاليكه كفه سيئات او از كوههاي بلند و درياهاي سيار بزرگتـر اسـت آنگـاه    
خوابيده  صكه در فراش رسول اهللا  �شود به ثواب نفسي از نفسهاي علي بخشيده مي

  است او چيزهاي ديگر كه از چنين تفسير مجعول و دروغي بايد انتظار داشت.
  از تفسير عياشي است كه ضعف آن قبالً مذكور شد. حديث پنجاه و نهم:

صرف و عدل و نافلـه و فريضـه   مضمون آن نيز مربوط به موضوع نيست و سخن از 
  شود. است كه قبول نمي
  نيز از تفسير عياشي است و سندي ندارد. حديث شصتم:

شـنيدم كـه    ؛مضمون آنهم اينست كه ابان بن تغلب گفته است از حضرت صادق
كند در اهل بيت خـود حتـي در خـادم خـود. و در بحـث حقيقـت و        مؤمن شفاعت مي

كه اگر مؤمن در حيات خود درباره كسي اسـتغفار  شفاعت اين معني روشن خواهد شد 
  نمود همين استغفار در قيامت شفاعت مجسم خواهد شد.

اين شصت حديث است كه عالمه مجلسي آن را در بحار االنـوار در بـاب شـفاعت    
جمع آوري كرده است. و چنانكه مالحظه فرموديد حتي يك حديث صحيح هم در ميان 
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ند اگر شصـت حـديث آن هـم صـحيح بـود چـون       تمام اين شصت حديث نبود هر چ
ن اكثر آنها مخالف قرآن است اصالً قابل اعتبار نبود معهذا ببينيـد كـه مضـلين و     مضامي

هـا و   هـا و بچـه حـديث    اند؟ و چه حديث دجاالن به اغواي شيطان در اين موضوع چه كرده
دا را چگونـه  انـد و كتـاب خـدا و ديـن خـ      ها از آن ساخته ها و خيال ها و خواب داستان

اثـر كـرده و از كـار     را چگونـه بـي   صمتروك و مهجور كرده و بيم و انذار رسول اهللا 
اند؟ توضيح اينكه در باب شفاعت در چاپ جديد بحـار پـيش از رقـم شصـت      انداخته

سند است لـذا   اند ليكن بعض از آن رقمها حديث نيست و بعضي حديث بي رديف كرده
  ما بدين شصت حديث پرداختيم. 





 

  شفاعت و حقيقت آن

قبالً از نظر مطالعه كننده محترم گذشت كه شفاعت به اين معني كه شخص مقربي در درِ 
شفاعت كند كه در كيفر او تخفيـف داده شـود يـا از گنـاه او       بزرگي از شخص مجرمي

صرف نظر كنند يك عادتي بوده كه از دوران سالطين جبار و متكبرين روزگـار بيادگـار   
و هرگز با نظام جهان هستي كه در تحت اراده و مشيت پروردگار عليم اداره مانده است 

شود مناسب و سازگار نيست. بلكه نسبت بساحت اقدس ربوبي يك نوع جسارت و  مي
تر خدانشناسي است، زيرا قياس آن مع الفارق و نامربوط اسـت.   جهالت و بعبارت ساده

ار عالمه يك نوع جسـارت و گسـتاخي   در شفاعت خواستن از پيغمبر و امام به پروردگ
	���	�� 6	�K 6��zZ$� است كه شريعت مطهره اسالم از آن منع فرمود است چنانكه در كتاب 

 �	�0�	�Ï�ÎU  ...چنين آمده است» n��b /�! ���$K /�! Gv2 /$ #�b /$ ��¥ /$ #�b /!
1K :[�(E d	 [��� ��:[�J8 Y	'!K d	 [���! �	 *!�b� I0C)	 &�zb [	��2)	 *5F� [��

 d	 [���� [��( ,O��=! d��$ g0��4�C� d	  ! O$ g0�4�C �Cª8 �Z$ d	 ¤4��8 ��C)	 *5=j�

 �b� e O��m�n ص'�! E�4p r���� [	A :�8 d	 [���� r���� ?[��J1 �2 D��1K OT� :

O��m /2 G�!K d	 9~, �J=> /2 �pK  ! d�$ g0�4�� @ �CK OT� :[�( GH �$��|K«P عنـي:  ي
كند كه اعرابي خـدمت   جبير بن محمد بن جبير بن مطعم از پدرش از جدش روايت مي

هـا گرسـنه    جانها بجـان آمـد و خـانواده    صرسول اهللا آمد و عرض كرد: يا رسول اهللا 
ماندند و اموال نابود شد و چهارپايان هالك شدند پس تو از خدا براي ما بـاران بخـواه   

كنيم، رسول خدا فرمود: واي بـر   گرفته و خدا را بتو شفيع ميزيرا ما تو را شفيع بر خدا 
گوي؟ و رسول خدا به بتسبيح پرداخت و همواره خدا را تسـبيح   چه مي  فهمي تو آيا مي

شد آنگاه فرمود: واي بـر   هاي اصحاب شناخته مي گفت تا جائيكه اين معني در چهره مي
توان آورد شـأن خـدا خيلـي بزرگتـر     هاي او شفيع ن تو خدا را در نزد هيچيك از آفريده

است از اين چيزها. شفاعتي كه در زمان سالطين جبار متكبـرين روزگـار در دربارشـان    
  گرفت چند جهت داشت: انجام مي
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مجرم عملي كه انجام داده بود در عيب آن سـلطان علـم نداشـت و از وقـوع آن      -1
  جرم اطالعي نداشت.

كشـيد كيفـر آن از طـرف     سـلطان مـي   شد و بمحضـر  جرم مجرم هرگاه فاش مي -2
ي صـحيحي نداشـت و قـانون     شـد و قاعـده   سلطان بر طبق نظر و دلخواه او تعيين مـي 

  نبود!  معلومي
توانسـت خـود از    يافت زيرا نمي ي خود نمي اي براي تبرئه مجرم هيچگونه وسيله -3

نـه  خويشتن دفاع كند براي آنكه قدرت و حشمت و غضب سلطان به او اجـازه هيچگو 
ي دفـاع نداشـت    شـد و چـون وسـيله    گناهي بجرم متهم مـي  داد و بسا كه بي دفاعي نمي

  شد. محبوس و يا مقتول مي
يافـت و آن   اگر مجرم بصاحب جاهي كه در نزد سلطان مقـرب بـود دسـت مـي     -4

كرد كه ارزش آن بيش از سـنگيني   صاحب جاه در شفاعت او براي خود نفعي تصور مي
كـرد و اگـر چنـين ارزشـي      در نزد سلطان از مجرم شفاعت مـي خواهش از سلطان بود 

  كرد. نداشت (ارزش مادي يا معنوي) شفاعت نمي
شد از قبيل اينكـه ايـن شـخص چنـين      شفيع در نزد سلطان متعذر بعذرهائي مي -5

را مرتكب نشده و قضيه بر خالف واقع بعرض سـلطان رسـيده اسـت يـا اينكـه        جرمي
ز روي جهل و ناداني يا بدون اراده اين جرم از او صادر مجرم شخص مغرضي نبوده و ا

شده، يا اين كه از اين مجرم براي شخص سلطان يـا مملكـت در آينـده منـافعي انتظـار      
 نمود. رود، سلطان را قانع و راضي بشفاعت خود مي مي

كرد از جهت آن بود كه اطالع كامـل   سلطان اگر از شفيع اين شفاعت را قبول مي -6
گويـد   گنـاهي مجـرم مـي    نداشت و احتمال يا يقين داشت كه آنچه شفيع در بي بر قضيه

كرد كه اگر شفاعت شـفيع را   صحيح است و مجرم واقعاً گناهي ندارد يا اينكه تصور مي
قبول نكند او را از خود دلخور و ناراضي كرده اسـت و ممكـن اسـت نارضـايتي او بـر      

از شفيع انتظار دارد بدست نيايد يا ضرري از سلطان گران تمام شود و در آينده نفعي كه 
  پذيرفت. طرف او متوجه سلطان شود لذا ناچار شفاعت او را مي
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شد كه مجرم از كيفـر نجـات ميافـت و در نتيجـه ايـن       نتيجه اين شفاعت آن مي -7
شد  شفاعت مقوله آن شخص مقرب كه شفيع شده بود احترامش در نزد مردم زيادتر مي

كردند اما بهمان اندازه عظمت و قـدرت سـلطان در نـزد مـردم      شتر ميو به او كرنش بي
شد كه سلطان در كشور خود مبسـوط اليـد بتمـام معنـي      يافت زيرا معلوم مي كاهش مي

  شود... نيست و قدرت نهائي هم هست كه مانع قدرت مستقله او مي
حبت شفيع شدند تا از سلطان و م با اين كيفيت مجرمين هم از شفيع بيشتر راضي مي

گرفت. زيـرا آنچـه مـانع كيفـر ايشـان شـد        شان بيش از محبت سلطان جاي مي در قلب
قدرت شفيع بود به قدرت سلطان. شما پيش خود اين هفت جهت را در شفاعت با اراده 
و مشيت و قدرت خالق عالم بسنجيد و ببينيد آيا ممكن است يكي از آن جهت در دربار 

  خداوندي راه داشته باشد.؟!
خبر است؟ يا دستگاه خلقت بدون حساب و كتاب است يا  آيا خدا از وقوع جرم بي

Ö’ÎoΤ فرمايد: مجرم و گناهگار خود بدربار پروردگار راه ندارد؟ در حاليكه مي Î*sù ë=ƒÌ� s% ( 
Ü=‹Å_é& nοuθ ôãyŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$ tãyŠ× /اي مرا بخواند او را  همينكه خواننده«). يعني: 186(بقره

  ». كنم دي اجابت ميبزو
اند احتياجي بمجرمين دارنـد   يا شفاعتي كه غاليان و جاهالن براي روز قيامت ساخته

و علي  صيا آنان نسبت به خلق خدا از خدا مهر بان تراند!؟ در صورتيكه حتي محمد 
كه بعقيده اينان بمردم با شيعيان خود عالقه زيادي دارند آن عالقه و محبـت نسـبت    �

اي در مقابـل دريـائي    كه خدا به بندگان خود دارد هر چه باشد كمتـر از قطـره   اي بعالقه
داند حالي كنند؟ يا خدا  توانند قضيه را بخدا بر خالف آنچه خدا مي است يا شفيعاني مي

برد و به آنان احتياجي دارد!؟ يا از ملولي آنها بخود ضرري متوجه  از شفيعان حسابي مي
دهـد؟ يـا در آن حكمتـي     است و ناچار بشفاعت آنها تن در مي ناك بيند؟ و از آن بيم مي

1�� Ù	J� :! d� [	j�w=�9«است!؟ هر چه در اين باره بخدا نسبت داده شود كفر است «P  
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اند نتيجه شفاعت نجات  ي شفاعت آن است كه تصور كرده يك اشتباه ديگر در مسأله
را كـه    ياسـت كـه گـاهي مجرمـي    از عذاب جهنم و دخول در بهشت است مثالً مانند دن

دانند همينكه شفيع صاحب منزَِلتي او را در نزد صـاحب قـدرتي    مستحق كيفر گناهي مي
يابـد بلكـه    كه در صدد اجراي مجازات اوست شفاعت كرد نه تنها از كيفـر نجـات مـي   

شود كه بسا باشد كه از پـاي دار   رود آنقدر عزيز و مقرب مي گاهي فوق آنچه تصور مي
شـود. وقـوع    قصر سلطنتي شده با مقربان آن صاحب قدرت قرين و همنشين مـي  داخل

بدين كيفيت  چنين پيش آمدي هر چند در دنيا كم است ولي ممكن است. گاهي مجرمي
بقصر سلطنتي راه يابد و از نزديكان و مقربان سلطان گردد و حتـي بصـدرات و وزارت   

جرم گناهي را مرتكب شده است كه هم برسد و اين بدان جهت است كه اگر فرضا آن م
بنظر سلطان جرم بوده است لكن بهر صورت آن مجرم داراي لياقت و شخصـيت ديگـر   
بوده است كه همينكه بدستگاه سلطنت راه يافت و براي ابراز لياقت و شخصـيت خـود   
محل مناسبي پيدا كرد شخصيت خود را بظهـور رسـانيد و لياقـت خـود را بـه سـلطان       

آن را پيدا كرد كه تا قصر سلطنتي بلكه تا حرمسـراي سـلطان راه يابـد و    فهمانيد ارزش 
خود را تا منصب وزارت و صدرات ارتقاء دهد. اما اين تصور در شفاعت شـافعان روز  
محشر هيچگونه راه ندارد زيرا آنجا عذاب و ثواب بر حسب لياقت و شخصيت محصله 

ايسـت   ست براي ملكات خبيثههر كس است، يعني ترقي كمال روحي اگر كسي معذب ا
گونـه لـذتي    كه در نفس او حاصل شده است. فرضاً كه او را بباغ بهشت برند از آن هيچ

نخواهد يافت و مانند مريضي است كه تمام جهاز هاضمه و دسـتگاه گـوارش و مـذاق    
خود را از دست داده باشد، چنين كسـي از ديـدن غـذاهاي لذيـذ و مطبـوخ كـه بـراي        

ين و پيري كه تمـام  گلذت بخش است چه لذتي خواهد برد!؟ و مرد غم تندرستان سالم
قواي جنسي خود را از دست داده، حتي لمس و بصري هم براي او باقي نمانـده اسـت   

شـود؟ در قيامـت سـنت خداونـد هـيچ       چه لذتي از ديدن چيزهاي قشنگ به حاصل مي
ه تمام مـذاق معنـوي او   را كه گنا  بخشد كه مجرمي كمالي آني و خلق الساعه بكسي نمي

را از بين برده است و بجاي آن ملكاتي زشت جانشين شده است فـوراً او را تبـديل بـه    
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يك شخص متقي داراي كماالت معنوي كند كه در طي ساليان دراز با عبادت و رياضت 
ي روحش براي بلعيدين غذاهاي معنوي بهشتي آماده و حريص و پر اشتها  جهاز هاضمه

��*S «گفت:  وف بابا طاهر شود كه مياست. مثل معر��|�	 �� �� Ü�Q�' SM S*��2�	 ���Q$ �' �يعنـي:  ». !
اي در طبيعـت   شبانه كُرد بودم و صبح كردم در حاليكه عرب بودم)! نه خير: چنين طفره

عالم نيست. براي درك و حيازت آن مقام عبادت و رياضت الزم است و تحصيل چنين 
@��k� 3���p	 «فرمود:  ؛مير المؤمنينكماالت فقط دار دنياست چنانكه ا �� �� �! �� �����	

�� �! �@� 3��X	 .« :امروز در دنيا عمل است و حسـابي نيسـت و فـردا (قيامـت)     «يعني
نهج البالغه). دين اسالم دين بـود او   42خطبه ». حساب است و ديگر جاي عمل نيست

و معنويـت قائـل بـه    برهما نيست كه براي تحصيل مقام قرب و عروج بمعارج انسانيت 
نسخ و عودت باشد كه انسان براي رسيدن به آن مقام چندين بار بدنيا بيايد و بر گـردد!  

شـود   تا سر انجام اليق مقام قرب بوسيله رياضتها و مشقتها كه در اين عالم متحمـل مـي  
بگردد. نه خير چنين نيست زندگي در دنيا همين يكدفعه و تحصيل كمـاالت در همـين   

  است. هر چه شدي، شد.  چند روزه
  چه رفتي از جهان يكباره رفتي        دگـر هرگـز بعـالم در نيفتي

كند اما افسوس كه ديگري جاي حسرت است و كار  روزي است كه انسان آرزو مي 
‘ÖóΟèδö تمام: É‹Ρ r&uρ tΠöθ tƒ Íοu�ô£pt ø:$# øŒÎ) z ÅÓè% ã� øΒF{$# × /يعني: . )39(مريم»Wا اي محمد)، اين مردم ر

Ö#». از روز حسرت بترسان از آن وقتي كه ديگر كار از كار گذشته است ¨L ym #sŒÎ) u!%ỳ 
ãΝèδy‰tnr& ßN öθ yϑ ø9$# tΑ$ s% Éb>u‘ Èβθ ãèÅ_ö‘$# ∩∪   þ’Ìj? yè s9 ã≅yϑ ôã r& $ [sÎ=≈ |¹ $yϑŠ Ïù àM ø. t�s? 4 Hξ x. 4 $ yγ‾Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ 
$ yγè= Í←!$ s%× /يكي آنها موت آيد [آن شخص مقصر]  وقتيكه به«) يعني: 99- 98(مؤمنون

خواهد گفت: پروردگار من مرا برگردان بدنيا شايد كار خوبي كنم! نه چنين است، اين 
ايست كه انسان در اين  مقامات اخروي به همان درجه». گويد سخني است كه فقط او مي

  عالم تحصيل كرده است و خلق الساعه نيست كه بشفاعت حاصل شود.
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ت و درجات اخروي خيلـي مشـكلتر از وصـول بمقامـات و مناصـب      آري نيل مقاما
بـه كسـي    $>6�4" تـوان آنـاً و    كه آن را نمي  دينوي است. همچون مقامات و ترقيات علمي

آري  .تفويض كرد بلكه بايد سالها زحمت كشيد و خون دل خـورد تـا بـدان نائـل شـد     
معرفـت و مقامـات   تـوان ب  درجات اخروي چنين است كه با سالها عبادت و رياضت مي

  .معنوي ارتقا يافت

‘Ö9e≅à6Ï9uρ ×M≈y_u: فرمايد چنانكه مي yŠ $ £ϑÏiΒ (#θ è= Ïϑtã× /براي هر كسي «يعني: . )132(انعام
≈Öβr&uρ }§øŠ©9 Ç .»ايست كه بوسيله عمل نايل شده است كند همان درجه |¡ΣM∼ Ï9 āωÎ) $ tΒ 4 tëy™× 

‘ÖôtΒuρ yŠ#u». ه كوشش كندو اينكه انسان را نيست جز آنچ«يعني:  )39(نجم/ r& nοt� ÅzFψ$# 

4 tëy™ uρ $ oλm; $ yγuŠ ÷èy™ uθ èδuρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé'sù tβ%Ÿ2 Οßγã‹ ÷è y™ #Y‘θ ä3ô±̈Β ∩⊇∪ yξ ä. ‘‰Ïϑ œΡ ÏIωàσ ‾≈ yδ ÏIωàσ ‾≈ yδuρ ôÏΒ 
Ï!$ sÜtã y7 În/ u‘ 4 $ tΒuρ tβ%x. â!$ sÜtã š�În/ u‘ #�‘θ Ýàøt xΧ ∩⊄⊃∪  ö� ÝàΡ$# y#ø‹ x. $ oΨù= āÒ sù öΝåκ |Õ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ 4 äοt� ÅzEζs9uρ 

ç� t9ø.r& ;M≈y_u‘ yŠ ç�y9ø. r&uρ Wξ‹ÅÒ ø�s? ∩⊄⊇∪× /و آن كس كه سراى آخرت را بطلبد، «). 21 -19(اسراء
سعى و تالش او، (از  -در حالى كه ايمان داشته باشد - و براى آن سعى و كوشش كند

گروه را از عطاى پروردگارت،  سوى خدا) پاداش داده خواهد شد. هر يك از اين دو
ببين . دهيم و عطاى پروردگارت هرگز (از كسى) منع نشده است بهره و كمك مى

ايم درجات  چگونه بعضى را (در دنيا بخاطر تالششان) بر بعضى ديگر برترى بخشيده
‘Ö9e≅à6Ï9uρ ×M≈y_u .»آخرت و برتريهايش، از اين هم بيشتر است! yŠ $ −ΙÊeΕ (#θ è= ÏΗ xå ( öΝåκ u�Ïjùuθ ã‹Ï9uρ 

öΝßγn=≈ uΗ ùår& öΝèδuρ Ÿω tβθçΗ s> ôàãƒ ∩⊇∪× /و همه را براي اعمال كه كردند «(يعني:  )19(احقاف
�Öìsùö». درجاتي است و [خدا پاداش] كارهاي آنان را تمام دهد tƒ ª!$# tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3Ζ ÏΒ 

tÏ%©! $#uρ (#θ è?ρé& zΟ ù= Ïèø9$# ;M≈y_u‘ yŠ × /11(مجادله .(ÖtΒuρ Ïµ Ï? ù'tƒ $YΨÏΒ÷σ ãΒ ô‰s% Ÿ≅ÏΗ xå ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù 

ãΝçλm; àM≈ y_u‘¤$!$# 4’ n? ãèø9$# ∩∠∈∪ àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã “Ì� øgrB ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã�≈pκ ÷ΞF{$# tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 y7Ï9≡ sŒuρ â!#t“y_ tΒ 
4’ª1t“s? ∩∠∉∪× /شود درحاليكه  ر ميكسيكه در محضر عدل الهي حاض«). يعني:  76-75(طه
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مؤمن باشد و كارهاي خوب انجام داده باشد چنين كساني براي ايشان درجاتي بسيار 
عالي است بهشتاني كه از زير قصرها و درختهاي آن نهرهاي جاري است كه در آن 
هميشه جاويدانند اينگونه كرامتها پاداش كساني است كه خود را پاكيزه و شايسته كرده 

  ».باشد
ديگري كه مفهوم اين معني است كه درجات بهشت و درك لذات آن بقدر و آيات 

استعدادات و كماالتي است كه انسان آن را در دنيا كسب كرده است. اين آيات بروشني 
رساند كه در دستگاه آفرينش گزاف و طفره نيست و حساب آخرت خيلي دقيقتر از  مي

ر خدا است اما در آن دنيا هر كس حساب دنياست. اگر در اين دنيا تقسيم روزي بتقدي
∆Ö≅ä. ¤›Í÷öدر گرو اعمال خود است.  $# $ oÿ Ï3 |=|¡x. ×Ïδu‘× /هر شخصي در «يعني: . )21(طور

$ Ö‘≅ä. ¤§ø�tΡ». خور وگرو كار كرد خود است yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹ Ïδu‘× /هر «) يعني: 38(مدثر
ي شفاعت  بوسيلهفرضا كه شفاعتي باشد ». نفسي بدانچه كسب كرده مرهون است

ي عبادت است راه  توان بدرجات عالي جنّت كه فقط بطّي مقامات انسانيت بوسيله نمي
ي علم و عرفان و عبادت و احسان حاصل  يافت. اين كمال بايد در نفس انسان بوسيله

شده باشد و خلق الساعه نيست. واقعاً جاي تعجب است كه چگونه شخص عاقل از 
رسد به آن قانع  كه مي  فل باشد با اينكه در دنيا بهر مقاميخود و هدف خلقت خود غا

نشده در صدد احراز مقام ديگر و باالتر است. با اينكه مقامات دنيا هر چه باشد فاني و 
هيچ است اما در كسب مقامات اخروي كه ابدي و جاويد است مغرور بشفاعت آنچناني 

رد و ساخته و پرداخته اوهام و اي از نظر عقل و شرع ندا شود كه هيچ اصل و پايه
خياالت غافالن با مكر و شيطنت دشمنان اسالم است كه مسلمين را به چنين روز 
سياهي بنشانند چنانكه مشهود است كه امروز هيچيك از احكام حيات بخش اسالم در 

در ميان مسلمين نيست. چون   بين مسلمين نه تنها عملي نيست بلكه از آن حتي نامي
گيرد ساخته  اع، و جهاد، و حكومت، و اتحاد، و اكثر آنچه بنام دين صورت مياحكام دف

Öö≅è% ö≅yδ Λبينند:  و پرداخته غاليان و دجاالن است و با انجام آنگونه بدعتها تصور مي älã⁄ Îm7 t⊥çΡ 
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tÎ�y£÷z F{$$Î/ ¸ξ≈uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ% ©!$# ¨≅|Ê öΝåκ ß�÷è y™ ’ Îû Íο4θ uŠ pt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# öΝèδuρ tβθ ç7 |¡øt s† öΝåκ ¨Ξr& tβθ ãΖÅ¡øt ä† $�è ÷Ψß¹ 

بگو: [اي محمد] آيا شما را خبر بدهيم برزيانكارترين «). يعني: 104 -103(كهف/ ×∪⊇⊂⊆∩
دهند؟ آنان كسانيند كه نتيجه اعمالشان در همين  كسان؟ كسانيكه كارهاي انجام مي

ين كارها انجام پندارند كه بهتر فائده است و معهذا مي زندگي دنيا هم هيچ و بي
  »!!دهند مي

حقيت شفاعت همان است كه قبالً عرض شد كه فرشتگان مجول بخير براي مؤمنين و 
�Ötβρãفرمايد:  ي غافر مي كشد و در سوره اي براي تمام اهل زمين مي پاره Ï�øó tG ó¡o„ uρ tÏ% ©# Ï9 

(#θ ãΖ tΒ#u× /فرمايد:  ي شوري مي ) و در سوره7(غافرÖèπ s3Í× ‾≈ n=yϑ ø9$#uρ tβθ ßsÎm7|¡ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝÍκ Íh5 u‘ 

šχρã�Ï�øó tF ó¡o„ uρ yϑÏ9 ’Îû ÇÚ ö‘F{$#× /اما اين استغفار و شفاعت آنان در حق تمام 5(شوري .(
مردم جهان نفعي نخواهد داشت جز براي كساني كه پروردگار مهربان از ايشان راضي 

/Öفرمايد:  ي نجم مي سوره 26ي شريفه  باشد چنانكه آيه x. uρ ÏiΒ 77n= ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω  Í_ øóè? 

öΝåκ çJ yè≈x�x© $ º↔ ø‹x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ βr& tβsŒù'tƒ ª!$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ # yÌö� tƒ uρ ∩⊄∉∪×  :چه بسيار از فرشتگان «يعني
بخشد مگر پس از آنكه خدا اذن دهد براي  شان سودي نمي كه در آسمانند كه شفاعت

شود  . و اين شفاعت حتي شامل پيغمبران هم مي»كسيكه بخواهد و از او راضي باشد
Öyϑزيرا آنان نيز  Ï9 ’Îû ÇÚ ö‘F{$#×  اند. و خود آن حضرت از امت چنين خواهش داشت كه

� i42K«فرمود:  مي�!�$ @` [�Z1 @ 6b�� ��!� �( Y� 9`« و چون چنانكه ديديم و قبال هم .
كنند چنانكه در  ي و استغفار ميآورديم فرشتگان آسمان براي عموم اهل زمين خير خواه

Öèπفرمايد:  ي شوري مي سوره 5ي  آيه s3Í×‾≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝÍκÍh5 u‘ šχρã� Ï�øó tFó¡o„ uρ yϑ Ï9 ’ Îû 
ÇÚö‘ F{$#× /كنند چنانكه در  ). خبر حمله عرش كه فقط براي مؤمنين استغفار مي5(شوراي
!©%ÖtÏفرمايد:  مي 8و 7ي  ي غافر آيه سوره $# tβθè= Ïϑ øt s† z̧ ö� yèø9$# ôtΒuρ … çµs9öθ ym tβθ ßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 

öΝÍκ Íh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ uρ Ïµ Î/ tβρã� Ï�øó tGó¡o„ uρ tÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ uΖ−/ u‘ |M÷è Å™ uρ ¨≅à2 &ó x« Zπ yϑôm§‘ $ Vϑù= Ïã uρ ö� Ï�øî $$ sù 
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tÏ%©# Ï9 (#θ ç/$ s? (#θ ãè t7 ¨?$#uρ y7 n=‹Î6 y™ öΝÎγÏ% uρ z>#x‹tã ËΛÅspgø:$# ∩∠∪ $ uΖ−/ u‘ óΟßγù= Åz ÷Šr&uρ ÏM≈̈Ζ y_ Aβô‰tã  ÉL ©9$# öΝßγ̈?‰tã uρ 

tΒuρ yx n=|¹ ôÏΒ öΝÎγÍ←!$ t/#u öΝÎγÅ_≡ uρø— r&uρ óΟ ÎγÏG≈−ƒ Íh‘ èŒuρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ“yèø9$# ÞΟ‹Å3ysø9$# ∩∇∪× /8-7(غافر .(
پيرامون عرش هستند كنند و فرشتگاني كه در  فرشتگان كه عرش خدا را حمل مي«يعني: 

اند [بدين بيان كه] پروردگار تو هر  كنند از براي كسانيكه ايمان آورده طلب آمرزش مي
چيزي را از حيث علم وسعت بخشيدي و همچنين از حيث رحمت، خدايا بيامرز 
كساني را كه توبه كردند و پيروي راه [دين] تو را كردند و آنانرا از عذاب دوزخ نجات 

اي در  زوال كه به ايشان وعده فرموده ر، پروردگارا! آنانرا به بهشتهاي بيبخش و نگاهدا
آور و نيز هر كس كه راه اصالح گرفت از پدران ايشان و ذريات ايشان، همانا كه تو 

  ».قدرتمند و حكمت مداري
پس شفاعت و خير خواهي و دعاي فرشتگان غير حمله عرش كه براي عمـوم اهـل   

زه امر بعد الحضر نيست وقتـي شـامل كسـاني از اهـل زمـين      زمين است موقوف به اجا
كـرده    شود كه آن كس خود قابل و مستحق و اليـق آن شـفاعت و اسـتغفار عمـومي     مي

باشد. و چون اين كيفيت با پيدايش وجود آمدن افراد وطي آن مقامات بتدريج و تنـاوب  
كـه آن شـفاعت   گيرد و علي الدوام در وقوع انجام است بهمين جهت است  صورت مي

شود كه پروردگار جهان به آن وعد كه يكي بعد از ديگري طي آن مقـام   نافع مي  هنگامي
ي (يسـتغفرون) بصـورت مضـارع آمـده      دهد لذا كلمه كنند اجازه انتفاع و استفاده مي مي

  سازد.  است كه تدريج و توالي را مي
استغفار و حقيقت شفاعت همان است كه در صفحات قبل بعرض رسيد كه همان 

. و 1كنند ي يكديگرمي طلب آمرزشي است كه فرشتگان و پيغمبران يا مؤمنين درباره

                                           
مأمور بشفاعت براي امت است. امت نيز  صيادآوري اين نكته الزم است كه چنانچه كه پيغمبر − −�

است، كه به پيغمبر خود هم طلب شفاعت كند. زيرا خود رسول اهللا  صمأمور بشفاعت براي پيغمبر 
 P»ء أمتيإن ربي قد وعدني درجة ال تنال إال بدعا«فرموده اند:  ص
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×Ö7‹Í: فرمايد چون انجام شفاعت باذن پروردگار است كه خدا مي tΒöθ tƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈ x�¤±9$# āωÎ) 
ôtΒ tβÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# z ÅÌu‘uρ … çµs9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪× /آن اين است كه خدا  ). پس شرط مهم109(طه

قبالً يعني در دنيا به فرشته يا پيغمبر يا مؤمن اذن شفاعت (طلب آمرزش) داده باشد و 
 ÖāωÎ) ôtΒفرمايد:  ي ماضي مي گرنه شفاعت در روز قيامت نفع نخواهد داد لذا با صيغه

tβÏŒr& ã& s!× يد: فرما خدا چنين اذني را به فرشتگان داده است چنانكه در سوره غافر مي
Ötβρã� Ï�øó tGó¡o„ uρ tÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u× اي داده است  و به پيغمبران خود نير چنين اذن و اجازه

=ÖóΟnفرمايد:  مي 19ي  ي محمد آيه چنانكه در سوره ÷æ $$ sù … çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) ª!$# ö�Ï�øó tG ó™ $#uρ 

š�Î7 /Ρ s%Î! tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ∩⊇∪×  :بدان كه جز ذات احديت خدا نيست و  پس«يعني
اين همان اذن بلكه امري ». براي گناهان خود و براي مؤمنين و مؤمنات آمرزش بخواه

  است كه پروردگار براي شفاعت به پيغمبرش داده است. 
Ööö: فرمايد مي 62ي  ي نور آيه و در سوره öö� Ï�øó tGó™ $#uρ ãΝçλm; ©!$# 4 āχÎ) ©!$# Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∉⊄∪× 

و ». براي ايشان [مومنين] آمرزش بخواه از خدا زيرا خداوند غفور و رحيم است«يعني: 
Öß#ôã فرمايد: مي 159ي  ي آل عمران آيه در سوره $$sù öΝåκ ÷]tã ö� Ï�øó tG ó™$#uρ öΝçλm;  ∩⊇∈∪×  :از «يعني

فرمايد:  مي 12ي  و در سوره ممتحنه آيه». ايشان عفو كن و براي ايشان آمرزش بخواه
Ö£ßγ÷èÎƒ$ t6 sù ö� Ï�øó tG ó™$#uρ £çλ m; ©!$# ( ∩⊇⊄∪× » با زنان مؤمنه بيعت كن و براي ايشان آمرزش بخواه از

$Öكند:  و حضرت ابراهيم بخداوند عرض مي». خدا oΨ−/ u‘ ö� Ï�øî $# ’Í< £“ t$Î!≡ uθÏ9uρ tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9uρ tΠöθ tƒ 

ãΠθ à)tƒ Ü>$|¡Åsø9$# ∩⊆⊇∪× /ما: مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنين را پروردگار «يعني:  )41(ابراهيم
  »!شود بيامرز در روزي كه حساب بر پا مي

ي او بوده و  براي خود و پدر و مادر و مؤمنيني كه جزو خانواده ؛و حضرت نوح
�ÖÉb>§‘ öكند:  بر جميع مؤمنين و مؤمنات دعا كرده بخدا عرض مي Ï�øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9uρ yϑ Ï9uρ 

Ÿ≅yz yŠ š_ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ÷σ ãΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ∩⊄∇∪× /28(نوح .(  
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پس همچنانكه در صفحات قبل توضيح داديم استغفار و طلب آمرزش كه همان شفاعت 
اي در  ي مؤمنيني كه مرضي خدا باشند و بتوان گفته است پس از اذن خدا جز درباره

ري كه فرشتگان و پيغمبران در ي آنان پذيرفت سودي ندارد. چنانكه همين استغفا باره
ي كفار و منافقين و كسانيكه با معصيت زياد  ي مؤمنين مأذونند بر فرض انجام درباره باره

اند هيچ سودي ندارد و دعاي پيغمبران و شفاعت ايشان هيچ  ي خود ظلم كرده درباره
 ?ÖÉŸωuρ ÏŠÌ“s: فرمايد ي نوح مي سوره 28ي شريفه  بخشد چنانكه در آخر همين آيه نفعي نمي

tÏΗ Í>≈ ©à9$# āωÎ) #I‘$t7 s? ∩⊄∇∪× فرمايد و بر رسول خدا مي :Ö!#uθ y™ óΟÎγøŠ n= tæ |Nö� x�øó tG ó™ r& óΟßγs9 ÷Πr& öΝs9 
ö� Ï�øó tGó¡n@ öΝçλ m; s9 t� Ï�øó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9$# šÉ)Å¡≈ x�ø9$# ∩∉∪× /و نيز  ).6(منافقون

�ÖöβÎ) ö: فرمايد مي Ï�øó tG ó¡n@ öΝçλ m; tÏèö7 y™ Zο§÷s∆ n= sù t�Ï�øó tƒ ª!$# öΝçλm;× /اگر آمزرش خواهي ). «80(توبه
پس شفاعت جز در ». كند براي آنها براي آنها هفتاد مرتبه هم هرگز خداوند آمرزش نمي

ي مؤمنين كه مرضي خدا باشند و خدا قبالً بر رسول خود و فرشتگان و مؤمنين اذن  باره
بام و دري كه  ي آنان استغفار نمايند سودي ندارد و اين شفاعت بي ده باشد كه در بارهدا

$Ö: گشوده شده است جز غرور شيطاني نيست كه tΒuρ ãΝèδß‰Ïè tƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# āωÎ) #�‘ρá�äî ∩⊇⊄⊃∪× 
اي از مثبتين شفاعت از تنگي قافيه و نبودن دليل روشني در قرآن مجيد  ). پاره120(نساء/

ي  اي از توهمات از مفاهيم آياتي مانند اين آيه اند، بپاره وضوع شفاعت متثبت شدهدر م
$Öفرمايد:  ي مدثر كه مي سوره 48ي  شريفه yϑsù óΟßγãè x�Ζ s? èπ yè≈x�x© tÏè Ï�≈ آن روز « ×∪∇⊇∩ ¤±9$#

ي  سوره 101-100ي ( ي شريفه يا آيه» دهد شفاعت شافعين [كافران] را سودي نمي
$Öشعراء).  yϑsù $ uΖs9 ÏΒ tÏè Ï�≈ x© ∩⊇⊃⊃∪  Ÿωuρ @,ƒ Ï‰|¹ 8ΛÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪×.  :براي ما از «يعني

  ».نداريم  كنندگان كسي نيست و دوست گرمي شفاعت
كنند باينكه پس شفاعتي در روز قيامت هست لكن براي كفـار   كه از آنها استدالل مي

ذشته داديم كه در آن از آن نفعي نيست با اينكه جواب اينگونه پندارها را در صفحات گ
نيست نه براي غير آنها كه همچنين شفاعتي نه براي كفار نه براي   روز صديق و حميمي
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Ö×Πöθ: غير آنها كه tƒ āω ÓìøŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿωuρ ×' ©# äz Ÿωuρ ×π yè≈ x�x©× /روزي كه نـه خلتـي   «). يعني 254(بقره
ي نكره  ي شريفه بايد توجه داشت كه كلمه شفاعت در آيه». دوستي و نه شفاعتي هست

در سياق نفي است كه شامل تعميم جميـع انـواع شـفاعت اسـت يعنـي در روز قيامـت       
اي از آيات قرآن اثبات شفاعت حتي بطور كنايـه   هيچگونه شفاعتي نيست. و در هيچ آيه

خواهنـد از   هم در روز قيامت براي هيچكس نشده است. اما چون عاشـقان كـذائي مـي   
گوئيم. مگر آنجا كـه خـدا در وصـف     بات شفاعت نمايند ميمفهوم مخالف اين آيات اث

ÖtΠöθفرمايـد:   قيامت مـي  tƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪×  /روز قيامـت روزي  «. )88(شـعراء
مگر در آن روز مـالي  ». دهند است كه در آن روز هيچ مال و فرزنداني نفع نداشته و نمي

وجود ندارد كه نفعي بدهد يا ندهد يا در آنجا دهند؟ مالي  يا فرزنداني هست كه نفع نمي
ÖŸωuρ ä‹s{÷σ فرمايـد:  كه مي ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰tã×  /يعنـي [در روز قيامـت از هـيچكس]     ). 48(بقـره

اي يـا قربـاني يـا عوضـي      مگر در آن روز فديه». كنند فديه و قرباني و عوض قبول نمي«
Ö–Šuθ: فرمايـد  هست كه قبول كنند يا نكنند؟ يـا اينكـه مـي    tƒ ãΠÌ� ôfßϑ ø9$# öθ s9 “ Ï‰tF ø�tƒ ôÏΒ É>#x‹tã 

¥‹Í× ÏΒöθ tƒ ÏµŠ Ï⊥t6 Î/× /دارد  گناهگار دوسـت مـي  «يعني: روز قيامت روزي است كه  ).11(معارج
مگـر در آنـروز بـراي كسـي     ». كه براي نجات از عذاب آن پسران خود را بفديه بپردازد

پذيرنـد كـه از مجـرم     مـي توان بفديه داد؟ و مگـر از كسـي فديـه     پسراني هست كه مي
ي بانتفاء موضوع است. شفاعتي نيست كه نفع بدهـد   پذيرند؟ پس در حقيقت سالبه نمي

يا ندهد چنانكه مالي نيست تا اينكه نفعي بدهد يا ندهد. فرزندي در اختيار كسي نيست 
براي هيچكس نيسـت.   كه آنرا فديه كند تا اينكه فديه قبول كنند يا نكنند. صديق حميمي

تنها براي كفار نيست. همچنين شافع براي هيچكس نيست تا بـراي كفـار و گناهگـار     نه
باشد يا نباشد. اما از آنجا كه روح طمع در انسان قوي است از داغ كردن خر بوي كباب 

بـام و در   شنود.. و از شنيدن نام شفيع بطمع شـفاعت آن هـم آن چنـان شـفاعت بـي      مي
كند پس اينگونه آيات در بيان شـدت عـذاب    مي افتند. خصوصا كه شيطان هم كمك مي

  روز قيامت و بيچارگي انسان است نه اثبات شفاعت.
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اي در خصوصي شـفاعت در دنيـا و آخـرت بـراي      ي و اشاره در قرآن مجيد هيچ آيه
  انبياء جز استغفار براي مؤمنين نيست.

ي نوح و  هو شفاعت براي قوم لوط يا آن چه در بار ؛ي ابراهيم مگر آنچه در باره
’Öš†Çpρé&uρ 4: ببعد 36ي  فرمايد از آيه ي هود آمده است كه مي پسرش در سوره n< Î) ?yθçΡ 

… çµ‾Ρ r& s9 š∅ÏΒ÷σ ãƒ ÏΒ y7 ÏΒöθs% āωÎ) tΒ ô‰s% ztΒ#u Ÿξ sù ó§Í≥tF ö;s? $ yϑ Î/ (#θ çΡ%x. šχθè= yè ø�tƒ ∩⊂∉∪   ÆìoΨô¹ $#uρ 

y7ù= à�ø9$# $ uΖÏ⊥ã‹ ôã r'Î/ $ oΨÍŠ ômuρuρ Ÿωuρ Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒéB ’Îû tÏ% ©! $# (#þθ ßϑn= sß 4 Νåκ ¨ΞÎ) tβθ è% t�øó •Β ∩⊂∠∪× /37- 36(هود  .(
بنوح وحي شد كه ديگر از قوم تو هيچكس ايمان نخواهد آورد جز كساني كه «يعني: 

كنند [از تكذيب رسالت و  اند. پس اندوهگين مباش بدانچه آنان مي قبالً ايمان آورده
رت و مراقبت ما و دستور ما كشتي بساز و در باره اهانت و اذيت تو] و در تحت نظا

اند مرا مورد مخاطبه [و تضرع و التماس شفاعت] مكن زيرا اينان  كساني كه ظلم كرده
يعني حجت خدا بر اينان تمام است و ديگر شفاعت و دعا و استغفار ». غرق شده گانند

مسخره و استهزاء قوم  ي آنان مؤثر نخواهد بود. آنگاه داستان ساختن كشتي و در باره
“ Ö}‘Éδuρ فرمايد: مي 42ي  كند در آيه را بيان مي ؛نوح Ì�øgrB óΟÎγÎ/ ’Îû 8l öθtΒ ÉΑ$ t6Éfø9$$ x. 

3“yŠ$ tΡ uρ îyθçΡ … çµ oΨö/ $# šχ%Ÿ2uρ ’Îû 5ΑÌ“÷ètΒ ¢ o_ç6≈ tƒ =Ÿ2ö‘$# $ oΨyè ¨Β Ÿωuρ ä3s? yì̈Β tÍ� Ï�≈ s3ø9$# ∩⊆⊄∪   tΑ$ s% 

ü“Íρ$ t↔ y™ 4’ n<Î) 9≅t6 y_  Í_ßϑ ÅÁ ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï!$ yϑ ø9$# 4 tΑ$ s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã tΠöθ u‹ ø9$# ôÏΒ Ì� øΒr& «!$# āωÎ) tΒ zΟ Ïm§‘ 4 tΑ%tnuρ 

$ yϑ åκs]÷�t/ ßlöθ yϑ ø9$# šχ%s3sù zÏΒ šÏ% t� øóßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪   Ÿ≅Š Ï% uρ ÞÚö‘ r'‾≈ tƒ Éën= ö/ $# Ï8u!$ tΒ â!$ yϑ|¡≈ tƒ uρ  ÉëÎ= ø% r& uÙ‹Ïî uρ 

â!$ yϑ ø9$# z ÅÓè% uρ ã�øΒF{$# ôN uθ tFó™ $#uρ ’n? tã Äd“ ÏŠθègø:$# ( Ÿ≅Š Ï% uρ #Y‰÷èç/ ÏΘöθ s)ù= Ïj9 tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ × /44-42(هود ( 
و آن كشتي با جميعتي كه در آن بود در جريان است در امواجي كه مانند كوهها «يعني: 

اي بود كه: اي  پسر خود را صدا زد در حاليكه او در كناره ؛بود در اينحال نوح
يا با ما سوار كشتي شو و با كفار مباش گفت: بزودي جاي در كوهي پسرك من ب

اي از امر الهي  گفت: امروز نگهدارنده ؛گيرم كه مرا از آب نگهداري كند نوح مي
نيست مگر آنكه را كه خدا رحم كند و موج بين ايشان [كشتي نشستگان و آنانكه بيرون 
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بزمين گفته شد: كه آبهاي خود را  بودند] حائل شد و آن پسر از غرق شدگان گرديد. و
ببلع و بر آسمان گفته شد: كه باران را قطع كن و آب در زمين فرو رفت و كشتي در 
كوه جودي قرار گرفت و گفته شد: [از مصدر جالل] دوري و هالكت سزاي گروه 

$Ö3“yŠ .45ي  ستمگاران است. در آيه tΡ uρ ÓyθçΡ … çµ−/ §‘ tΑ$ s)sù Å_Uu‘ ¨βÎ) Í_ ö/ $# ôÏΒ ’ Í?÷δr& ¨βÎ) uρ x8y‰ôã uρ 

‘, ysø9$# |MΡr&uρ ãΝs3ômr& tÏϑ Å3≈ pt ø:$# ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ßyθãΖ≈tƒ … çµ ‾ΡÎ) }§øŠ s9 ôÏΒ š�Î= ÷δr& ( …çµ ‾Ρ Î) î≅uΗ xå ç�ö� xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξ sù 
Çù= t↔ó¡n@ $ tΒ }§øŠ s9 y7s9 ÏµÎ/ íΝù=Ïæ ( þ’ÎoΤ Î) y7Ýà Ïãr& βr& tβθä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9$# ∩⊆∉∪   tΑ$ s% Éb> u‘ þ’ÎoΤ Î) èŒθ ãã r& š�Î/ 

÷βr& š�n= t↔ ó™r& $ tΒ }§øŠ s9 ’Í< ÏµÎ/ ÖΝù= Ïã ( āωÎ) uρ ö� Ï�øó s? ’Í< ûÍ_ ôϑymö� s? uρ à2r& zÏiΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ø9$# ∩⊆∠∪× 
پروردگار خود را ندا داده عرض كرد پروردگارا! من  ؛نوح«). يعني: 47-45(هود/

ي تو [در  تحق نجات است] و همانا وعدهي من است [كه مس همانا پسر من از خانواده
ي من] حق است و تو بهترين حكم كنندگاني [خدا] گفت: اي نوح او از  نجات خانواده

نيست از من   اهل تو نيست او بد كردار است پس در چيزي كه تو را بدان علمي
] گفت: پروردگارا ؛كنيم تا جاهل نباشي [نوح ي مي درخواست مكن من تو را موعظه

نيست و   برم از اينكه از تو درخواست كنم چيزي را كه بدان مرا علمي بتو پناه مي من
  »!اگر تو مرا نيامرزي و رحم نكني همانا من از زيانكارانم

رساند كه: اوالد در دربار عزت و جالل الهي هيچ قربت  اين حقيقت قرآني بخوبي مي
زادگي هرگاه تقواي نباشد  و قرابتي جز ايمان و تقوي نيست و اصل و نسب و پيغمر
يا كافري كمترين   ي مجرمي كمترين ارزشي را ندارد، ثانيا: شفاعت هيچ پيغمبري در باره

لوط در   براي قومي ؛ي شفاعت ابراهيم فائده را نخواهد داشت چنانكه در باره
$ Ö. 75ي  ي هود آيه سوره £ϑn= sù |= yδsŒ ôtã tΛÏδ≡ t� ö/Î) äí÷ρ§�9$# çµ ø? u!%ỳ uρ 3“u�ô³ç6 ø9$# $ uΖä9Ï‰≈ pgä† ’ Îû ÏΘöθ s% >Þθ ä9 

∩∠⊆∪ ¨βÎ) tΛÏδ≡ t� ö/Î) îΛÎ= y⇔s9 ×ν≡ ¨ρr& Ò=ŠÏΨ•Β ∩∠∈∪   ãΛÏδ≡ t� ö/Î* ‾≈ tƒ óÚ Í�ôãr& ôtã !#x‹≈ yδ ( …çµ ‾Ρ Î) ô‰s% u!%ỳ â÷ö∆ r& y7 În/u‘ ( öΝåκ̈ΞÎ) uρ 

öΝÍκ�Ï?#u ë>#x‹tã ç� ö� xî 7ŠρßŠó÷s∆ ∩∠∉∪ × /ي آنان پذير  درباره ؛اهيم). كه شفاعت ابر76 74(هود



  375      آن قتيشفاعت و حق
  

  

رفته نشد بلكه اصالً در هيچ پيغمبري شفاعت باين معني وجود ندارد. و اگر استغفار و 
  ي افراد شايسته اثري نخواهد بخشيد. دعا را شفاعت بدانيم جز درباره

ي اشخاصي باشد كه علم به ايمان و  ثالثا: استغفار كه همان شفاعت است بايد درباره
ي كساني كه علم به  في الجمله داشته باشد و گرنه دعا و شفاعت درباره عمل صالح او

نيكي ايشان نداريم يا ببدي آنان تا حدي واقفيم عمل خطاست و مورد مالمت پروردگار 
پندارند هيچكدام با احوال امت  دانيم شفيعاني كه مغرورين مي عالم است و چنانكه مي

 109ي  ي مائده آيه شفاعت كنند چنانكه در سوره خود علم ندارند تا روز قيامت از آنان
ÖtΠöθفرمايد:  مي tƒ ßìyϑ øgs† ª!$# Ÿ≅ß™ ”�9$# ãΑθ à)uŠ sù !#sŒ$ tΒ óΟ çGö6 Å_é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟ ù= Ïã !$ uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ÞΟ≈‾= tã 

É>θã‹ äóø9$# ∩⊇⊃∪×  :فرمايد: شما  كند مي در روز قيامت كه خدا پيغمبران را جمع مي«يعني
بران به چه نحو و به چه كيفيت اجابت شديد [و امتتان از شما تبعيت كردند]؟ پيغم
و در دنيا نيز ». بدان نداريم همانا تنها تو داناي غيبها هستي گويند: ما هيچ علمي مي

در داستان  111ي  ي شعرا آيه باعمال امت خود اطالعي نداشته چنانكه در سوره
Ö* (#þθ: فرمايد مي ؛نوح ä9$ s% ßÏΒ÷σçΡ r& y7 s9 y7yè t7̈? $#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ tΑ$ s% $ tΒuρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. 

šχθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷βÎ) öΝåκ æ5$|¡Ïm āωÎ) 4’ n? tã ’În1u‘ ( öθ s9 tβρã� ãèô±n@ ∩⊇⊇⊂∪× /و در  ).113-111(شعراء
Ö≅è% Hω ãΑθ :گويد مي ؛نيز نوح 50ي  ي انعام آيه سوره è% r& óΟä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É!#t“yz «!$# Iωuρ 

ãΝn= ôãr& |=ø‹ tóø9$#× .ي  كند از اعمال امت. و خدائي متعال در سوره پس او از خود نفي علم مي
ÖôÏΒuρ È≅÷δr& Ïπ: فرمايد به پيغمبر اسالم مي 102ي  توبه آيه uΖƒÏ‰yϑ ø9$# ( (#ρßŠt� tΒ ’ n?tã É−$ x�ÏiΖ9$# Ÿω 

ö/àS ßϑn= ÷ès? ( ßøt wΥ öΝßγßϑn= ÷è tΡ× ه منافقين مدينه علم ندارد و صالح و طالح را پس پيغمبر ب
$ ?ÖŸωuρ ß#ø)s فرمايد: شناسد و خدا نيز به او مي نمي tΒ }§øŠ s9 y7s9 ÏµÎ/ íΟ ù=Ïæ× /با  36(االسراء .(

شناسد از ايشان شفاعت كند؟ با صرف  اين كيفيت چگونه ممكن است كساني را كه نمي
از هيچ آيه از   ي پيغمبر و امامي دربارهنظر از اينكه اصالً شفاعتي نيست و اگر هست 
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اي نيست و اگر شفاعت همان استغفار است آن هم  آيات الهي صراحت حتي كنايه
  ي مؤمنين است نه فاسقين چنانكه شرح آن گذاشت! درباره



 

  ي بحث شفاعت خالصه

مسئله شفاعت كه در امت اسالم عموماً و در مذهب شيعه خصوصاً بشرحي كـه   -1
اي از شرع ندارد و يقيناً بدينصورت از امم و ملـل   اي از عقل و پايه هيچ مايهرايج است 

اند  ي اديان قبل از اسالم داخل شده است و يا دشمنان اسالم جعل كرده منسوخه و باطله
چنانكه شرح آن گذشت كتب ملل و نحل و تحقيق در مـذهب و كيشـهاي خـاموش و    

  فراموش ضامن بيان حقيقت اين مطلب است.
صورت و كيفيت از طرز شفاعت مقربان سالطين جبـار كـه امـر و     شفاعت بدين -2
شان دائر مدار خود خواهي و اجراي خشم و شهوت ظالمانه و جاهالنه  ي مستبدانه اراده

ي حكيمانه و مشيت عالمانه پروردگار جهـان و   آنان بود كپيه شده است و هرگز با اراده
نه آن موافق نيست و چنين تصور و نسـبتي بخـالق و   ي عالم امكان و سنت عادال آفرينده

  ايم. صانع حكيم منتهاي جهل و خدانشناسي است بتوضيح و تفصيلي كه قبالً آورده
ايست كه قبل  اكثر آيات شفاعتي كه در قرآن كريم است رد و دفع عقائد جاهالنه -3

ركين و مجوس و پرستان جاهليت شايع بود زيرا مش از اسالم در بين مردم مخصوصاً بت
ي يونان و هند قائل به ارباب انواعي بودند كه در دسـتگاه خلقـت داراي    تابعيون فالسفه

قدرت و مشيتي هستند و خدايان باد و بـاران و جنـگ و صـلح و قطحـي و فراوانـي و      
مرض و صحت و امشاسپندان هر يك را در پست مخصـوص خـود داراي حكومـت و    

دانستند كه از طرف خـداي بـزرگ بـه جهـت تقـرب و       مي  استقاللي و عزت و احترامي
توانند از خدا بخواهند كه نفعي براي عبد خود جلب و يـا ضـرري    كه دارند مي  احترامي

خواستند كه نفعـي را بشـفاعت بـراي     را دفع كند لذا اين فرق ضاله از معبودان خود مي
اصـالً بـه آخـرت    ايشان و ضرري دفع نمايند و خصوصاً مشركين محبط نزول قرآن كه 

خواستند بلكـه منظورشـان منـافع     ايمان نداشتند هرگز شفاعت اخروي را از شافعان نمي
كنـد   دنيا بود. دقت در آيات شريفه قرآن اين معني را بطور روشن بر طالبان واضـح مـي  

  چنانكه پاره از آن اشارت رفت.
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شـفاعتي اسـت    آيات شفاعتي كه در آن اشاره بنافع بودن آن در روز قيامت است -4
ي مسـتحقين آن انجـام    ي استغفار دربـاره  كه فرشتگان آسمان و پيغمبر و مؤمنان بوسيله

ايم داراي اصول و شرائطي است كـه   دهند و اين گونه شفاعت چنانكه قبالً شرح داده مي
اوال شخص مشفوع له لياقت و استحقاق شفاعت و استغفار مالئكه و پيغمبر و مؤمنان را 

  ، يعني مؤمن و مرضي خدا باشد.داشته باشد
�Ööثانياً: خداي متعال اذن و اجازه براي استغفار و شفاعت او بدهد چون:   Ï�øó tG ó™ $# öΝçλ m;× 
�Ötβρã و يا Ï�øó tG ó¡o„ uρ tÏ% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ#uP× 
ثالثاً: اين شفاعت و استغفار در همين عالم صورت گيرد وگرنه در قيامت شفاعتي  

Ö×Πöθنيست  tƒ āω ÓìøŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿωuρ ×'©# äz Ÿωuρ ×π yè≈x�x©× /و شفاعت و استغفار فرشتگان و 254(بقره .(
ي او استغفار شده  پيغمبر و مؤمنين در دنياست كه در روز قيامت بحال آن كسيكه درباره

×Ö7‹Íي:  ي شريفه بخشد و آيه است نفع مي tΒöθ tƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈x�¤±9$# āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# 

z ÅÌu‘uρ … çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪× /متضمن اين حقيقت است و در آيات شريفه اصالً 109(طه .(
  اي بوقوع شفاعت در قيامت نيست بلكه سخن از نافع بودند و نبودن آن است.  اشاره
احاديثي كه در كتب اخبار در باب شفاعت آمده است جميعـا از درجـه اعتبـار و     -5

  رح آن گذشت.صحت خالي است چنانكه ش
ي وسعت و گسترش موضوع شفاعت بدين كيفيت كه رايـج اسـت بطـور     انگيزه -6

حتم از ناحيه غاليان و دشمنان اسالم است تا بدين وسيله مسلمانان را از توجه بقـرآن و  
انذارات آن غافل كرده و در فسق و فجور و اجراي شهوات منهمك نموده از فعاليـت و  

حتياط از معاصي باز دارند تا از جهـاد و جانبـازي بـاز داشـته از     فداكاري و اجتناب و ا
يكطرف آنان را از ترويج دين مبين متوقف كرده و از طرف ديگر بـه تنبلـي و تبـاهي و    

  غرور به فساد و اضمحالل تشويق نمايند چنانكه اين مقصود براي ايشان حاصل است!
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نسته از شفاعت چنينـي تبليـغ و   مبلغين سوء از طرف دشمنان اسالم دانسته يا ندا -7
كند و گرنه اندك  وري مي تائيد كرده و روح طمع و طبيعت حيواني از آن استقبال و بهره

  كند. تعقل و تفكر و تدبر در آيات قرآني مراتب معروضه را تصديق مي

  شفاعتي در قرآن است

انگيـز  شفاعتي كه قرآن كريم ضامن بيان آن است نه تنها چون شـفاعت مشـهور غـرور    
ي تربيت و تعالي و خشيت خيز است و موجب و مشوق  نيست بلكه خود بهترين وسيله

  حسن اعمال و صالح افعال است بدين شرح: 
ي و مشيت علي  ي حول و قوت و اراده در كتاب مجيد آسماني دين توحيد همه

الخصوص در روز قيامت خاص خداي رب العالمين مالك يوم الدين است و هيچيك از 
ي مقربين و انبياي مرسلين و اولياي صالحين را در آن روز آن نيرو و  ريدگان از مالئكهآف

ÖtΠöθ: اي بزبان آورند توان نيست كه كلمه tƒ ãΠθà)tƒ ßyρ”�9$# èπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$#uρ $ y�|¹ ( āω šχθßϑ ‾= s3tG tƒ āωÎ) 
ôtΒ tβÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ÷q§�9$# tΑ$ s% uρ $ \/#uθ ي است كه روح و فرشتگان بحالت روز« ).38(نبأ/ ×∪∇⊃∩ ¹|

صف برخيزند و سخن نگويند مگر آنكه خداي رحمن باو قبالً اجازه داده و او سخن 
ÖtΠöθ»! بصواب گفته باشد u‹ø9$# ÞΟÏF øƒ wΥ #’n? tã öΝÎγÏδ≡uθ øùr& !$ uΖßϑ Ïk= s3è? uρ öΝÍκ‰ É‰÷ƒr& ß‰pκ ô¶s? uρ Νßγè= ã_ö‘r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ%x. 

tβθ ç6 Å¡õ3tƒ× /شان مهر زنيم و دستهايشان با ما سخن  كه بر دهانهايروزي ). «65(يس
  ».اند گواهي دهند گويند و پاهايشان بدانچه كه كرده

ي  در منطق قرآن به هيچيك از بندگان خدا از پيغمبران و پيشوايان و صـالحان وعـده  
اي از انبيا حتي بـراي نزديكـان و    شفاعت داده نشده است سهل است بلكه شفاعت پاره

 ؛براي پسرش و شفاعت ابراهيم ؛يشان رد شده است چون شفاعت نوحاقرباي ا
براي قوم لوط و شفاعت رسول اكـرم بـراي    ؛حضرت براي پدرش و نيز شفاعت آن

  اي از اقوام و يارانش. پاره
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اي از فرشتگان  شفاعتي كه قرآن بدان صراحت دارد عبارت است از اموري كه به پاره
دگار داده شده است كه نظام طبيعت را تدبير و كارگاه ي عالم باذن پرور و قواي مدبره

اي از آنان  كنند و همين قواي خيره هستند كه پاره خلقت را بدستور رب قدير تقدير مي
كنند و  ي عرش براي مؤمنين خير خواهي كرده و براي ايشان استغفار مي چون حمله

كنند هر چند  شفاعت ميي استغفار و  فرشتگان ديگر كه براي عموم اهل زمين بوسيله
آنان در اين عالم روي طبيعت ملكوتي خود خير و خوبي و شفاعت و آمرزش براي 

خواهند و حتي انبياء واولياء هم شامل  ي اهل زمين بخصوص براي مؤمنين مي همه
است. اما آن استغفار و شفاعت فقط خاص مستحقان و صاحبان لياقت از بندگان خدا 

.Ö/x: شود مي uρ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿω  Í_ øóè? öΝåκçJ yè≈ x�x© $ º↔ø‹ x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ βr& tβsŒù'tƒ ª!$# yϑ Ï9 

â!$ t±o„ # yÌö� tƒ uρ× /و اي چه بسيار از جنس فرشته كه در آسمانها [براي «). يعني: 26(نجم
ي  كند، لكن شفاعت آن فرشتگان چيزي را كفايت نكند فائده اهل زمين] شفاعت مي

  ».نداشته باشد مگر پس از آنكه خد اجازه دهد براي كسانيكه بخواهد و بپسندد
شفاعتي كه قرآن براي آدميان قائل است همان استغفاري است كه فرشتگان و پيغمبر 

كنند آن چنانكه شرح آن گذشت  براي مؤمنين امت خود، مؤمنين براي يكديگر مي
�Öö است. چون:بدستور خداي رحمن و باذن پروردگار عالميان  Ï�øó tG ó™$#uρ š�Î7 /Ρ s% Î! 

tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ× /19(محمد.( Ö� Ï�øó tG ó™$#uρ £çλ m; ©!$#× /12(ممتحنه .(Ö$ uΖ −/ u‘ ö�Ï�øî $# $ oΨs9 
$ oΨÏΡ≡ uθ÷z \} uρ šÏ% ©!$# $ tΡθà)t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$ Î/× /10(حشر(.  

است فقـط در دنيـا كـه دار عمـل     و اينگونه شفاعت و استغفار كه بدستور پروردگار 
گـردد. نتيجـه اينگونـه     اش در قيامت عائـد مسـتحق آن مـي    شود و نتيجه است انجام مي

كننـد تـا بـا     شفاعت آنست كه مؤمنين بقرآن در زمان حيات و زندگي در دنيا سعي مـي 
اعمال حسنه و اخالق فاضله خود را مستحق استغفار پيغمبر و مؤمنين كننـد تـا مرضـي    

جهان و مشمول استغفار مالئكه و پيغمبـر و مؤمنـان گردنـد، نـه اينكـه بغـرور        خداوند
شفاعت كذائي در وادي فسق و فجـور و اجـراي شـهوات ارتكـاب محرمـات خـود را       
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مستحق عذاب ابدي الهي گردانند و آن همه نكبت و ذلت در دنيا و آخرت نصيب خود 
  و ملت نمايند چنانكه مشهود است!

فاعت آن است كه در عالم وجود و جهان بود و سجود جز به يك ي اينگونه ش نتيجه
معبود كه پروردگاري و آمرزگاري خاص اوست روي نياورند و انداد و شركائي خيـالي  

  پرستان براي خود و خدا نتراشند و موحد حقيقي باشند. همچون بت
ايـد  نتيجه اينگونه شفاعت آنست كه هر فردي سعي كند كه اوامر شـرع را چنانكـه ب  

رعايت كند و با مردم آنچنان رفتار نمايد كه پيغمبر و مـؤمنين از صـميم قلـب بـراي او     
طلب آمرزش كرده در معاشرت و معاملت از او راضـي بـوده در حيـات و ممـات او را     
بخير و خوبي ياد نمايند. باشد كه مشمول شفاعت و استغفار ايشان شود و نتيجه همـين  

شود و  نجات و تخفيف عذاب و رفع درجات او ميشفاعت است كه در آخرت موجب 
شـود. و در روز قيامـت آن    باز همين شفاعت است كه شامل حال مجرمين و كفار نمـي 

$Öهمه استغفار فرشتگان و شـايد آدميـان نـافع نيفتـد      yϑsù óΟ ßγãè x�Ζ s? èπ yè≈ x�x© t Ïè Ï�≈ ¤±9$# ∩⊆∇∪× 
  ).48(مدثر/

فس و علو روح مؤمن شده او را اليـق  آري، اينگونه شفاعت است كه موجب ترقي ن
كند و با منطق قرآن و عقـل و وجـدان سـازگار اسـت و      همنشيني مؤمنان و صالحان مي

  بغير آن جز القائات شيطان و فريب دشمنان نيست.
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آيـد   اند كه مطالبي كه در تأليفات مـا مـي   خوانندگان آثار ما اين كيفيت را درك كرده

ي زكات و خمس و حكومت و شـفاعت و زيـارت و    غالبا برخالف مشهور چون مسئله
ي مقابله و دفاع از عادات  واليت و امثال آن وهمين مسائل است كه مخالفين آن از عهده

انـد بـر    د كه بر خالف حق است و اينان آنها را اعتقادات خود قـرار داده و اعتيادات خو
آينـد. بـراي    آيند لذا در مخالفت تا سرحد سب و تهمت و ضرب و قتل مـا بـر مـي    نمي

روشن شدن حقيقت بر خوانندگان خود كه بر اين مطالب اطالع و تسلط كامـل ندارنـد   
پذيرنـد   شهرت را بجاي حقيقـت مـي  شوند و  گويم: كسانيكه دچار چنين شبهاتي مي مي

در يابند كه  �بايد پاسخ آن را از فرمايش حضرت متولي الموحدين امير المؤمنين علي 
در جواب كسيكه به آن حضرت در خصوص جنگ و قتال با طلحه و زبير اشـكال كـرد   

شـان حضـرت    كه چگونه با اين دو شخصيت كه حيث شـهرت و فضـيلت در آن زمـان   
اند به جدال پرداخـت؟ فرمـود: حـق بـه      شايد حتي ادعاي برتري داشتهادعاي برابري و 

ي حق شناخت، حق را بشناس تا اهل  شود بلكه رجال را بايد بوسيله رجال شناخته نمي
1'«حق را بشناسي  ¤X	 
'!	
 �=jK .« اگر حق را با ميزاني كه در اختيار داريد (عقل و

ناخت. در آن صـورت عـادت و شـهرت بـر     قرآن) بشناسيد آنگاه اهل حق را خواهيد ش
  شما حكومت نخواهد كرد

بينيـد چنـين برداشـتي كـه از آن معمـول و       ي شفاعت شما مـي  مثال در همين مسأله
ي حكـيم و مهربـان اسـت و در     مشهور است بر خالف نظام جهان و حكمت آفريننـده 

� ي  بلكه كلمهاى به وقوع شفاعت در قيامت نيامده است.  آيات شريفه قرآن حتي اشاره

آمده در صورت نكره در سياق نفي است كه تعميم در عدم انواع شفاعت اسـت   ������
ي كه قرآن باين موضوع عنايت دارد عـدم نفـع شـفاعت در قيامـت بـراي       و تنها مسئله

كسانيست كه از طرف خدا بدان قبال اذن داده نشـده اسـت و مشـفوع لـه مرضـي خـدا       
  فحات قبل حاوي شرح وتوضيح آن است. نيست. و اين حقيقت است كه ص

با مطالعه و دقت در اين مسئله و خالي داشتن ذهن از مشهورات و خرافات رايجه و 
ي حكومت عقل و وجدان در روشنايي هدايت قرآن حقيقت مطلب چـون آفتـاب    سلطه



  383      بحث شفاعت ي خالصه
  

  

در نصف النهار بر خواننده و جوينده حق آشكار خواهد شد. همچنين ساير مطـالبي كـه   
 ه آنها اشاره شد كه ما بتوفيق و هدايت الهي بتشريح و توضيح آن پرداختيم. فوق ب

  
» ÙJ�8�1 �2�`� *=M�1 ��=! d�$ @` ���K]�C.«  
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  مقدمه

ايم كه يـك بحـث آن موضـوع     پنج بحث به ميان آورده» راه نجات از شر غالت« در كتاب
ن در ادعاي خود به واليت تكويني و تصرف چهارده معصوم زيارت است زيرا غالياناين زما

: هها تمسـك جسـته انـد چـون فقـر      اي از فقرات زيارتنامه به ملكوت زمين و آسمان به پاره
»6v����	 n��� �'V�Z�	 d	 %! �� G5�=! ����	«  ترجمه: (سالم بر شما اي چشم بيناي خداوند
» زيـارت «ن، از اين رو ناگزيريم كه در اصل مسألة امثال آ گشايد.) و اي دستش كه آنرا مي و

  و مشروعيت آن به طريق علمي به تحقيق بپردازيم:
بدين كيفيت در دين مقدس اسالم حقيقتي ندارد و قطعاً از » زيارت«مسلم است كه 

نيست و هـيچ پيغمبـري در شـريعت خـود      »��� $� 	�'���]CK �2K_] $� 	�45�3 �« احكام
عبادتي به عنوان زيـارت   اورده و در هيچ ديني از اديان حق إلهي،حكمي براي زيارت ني

قبور تشريع نشده است. شاهد اين مطلب كتب موجـودة آسـماني و عـدم وجـود قبـور      
 در آنان است. و كتاب مجيد و فرقان حميـد نيـز نـه تنهـا     نوادگانانبياي بيشمار إلهي و 

   .شده است نيز مذمت اى اشاره بدين عمل ندارد بلكه از اين عمل هيچ آيـه
اگر روزي هم زيارت مرقد اولياء براي رضاي خدا بوده باري امروز اكثراً بـراي اعمـالي   
است مورد نهي شرع كه سبب مالمت و مذمت خداي اكبر و موجب حسـرت و نـدامت در   
روز محشر است زيرا چنانكه گفتم در كتاب خدا، زيارت از ابتداي بعثـت حضـرت ختمـي    

`� G54�F !�/ «: همتواتر هنفرت و كراهت شريعت بوده است .چنانچه فقرمورد  صمرتبت 
���J�	 ����A« .(من شما را نهي كردم از زيارت قبور):ترجمه  
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و اگر جملة بعد از آن مـورد اسـتناد    براين مدعي دليلي روشن و برهاني متقن است.
K@ «سـت كـه:   مدعي قرار گيرد كه مقام رسالت پس از نهـي امـر بعـد الحظـر فرمـوده ا     

U &��	 W �'>o	 GM'My1 �Fª8 �j���_81 «.  
   .وردآ مياكنون قبرستانها را زيارت كنيد كه آن آخرت (مرگ) را به ياد شما 

  گوييم: ميدر جواب 
افكند در ايـن   ميبديهي است اينگونه زيارت قبور كه انسان را به ياد مرگ و آخرت 

ه انواع زينتهـاي دنيـا از ضـرايح سـيمين و     زيارتگاههاي پر جالل و جبروت و آراسته ب
هاي زرين و ايوانهـاي طـال و آئينـه كـاري و فرشـهاي گرانبهـا و        گنبدها و نيز گلدسته

بلكـه   لوسترها و شمعدانهاي زيبا، نه تنها خاصيت تذكر آخـرت و يـاد مـرگ را نـدارد،    
ت. بـه  قوي براي جمع آوري زينتها و توجه شديد بـه دنياسـ   يتماشاي آنها خود محرك
اين مسأله منحصر به زيـارت قبرسـتانهاي مـؤمنين نيسـت بلكـه       عالوه دستور شارع در

انسان را به ياد مـرگ   هااين يزيارت قبور مؤمنين و كفار در آن مساوي است زيرا هر دو
ن كه از حد قبرستان تجاوز نكند و به سرحد عاليترين بناي آافكند به شرط  و آخرت مي

و اگر متشبثين، مفهوم مخالف آية شريفة  چنانكه رسيده است. با شكوه و عظمت نرسد،
﴿ωuρ Èe≅ |Áè? #’ n?tã 7‰ tnr& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/ r& Ÿωuρ öΝ à) s? 4’ n?tã ÿÍνÎ� ö9 s% ﴾. يكي از  بر ابداً« .]84 :ةالتوب[ا

را  صرا كه رسول خدا .»ايشان (منافقين) كه مرده است نماز مگذار و بر قبرش نايست
فرمايد، دليل بر مدعاي خود گيرند كـه بنـابراين    مير منافق و قيام بر قبر او نهي از نماز ب

دانند كـه   ميتوان بر قبر مؤمن قيام كرد! اگر طالب حق باشند و تشبث غريقانه نكنند،  مي
عملي است كه پس از انجـام نمـاز ميـت صـورت      ه،مراد از قيام بر قبر در اين آية شريف

                                           
) آمده است: 4/77بيهقي ( »سنن الكبري« اين حديث در فريقين درجة قبول يافته است چنانكه در  -١

d	 [��� [�(ص � %�	 g2�1 � ]=J�	 �'1 �F) �j���_8 } 	�$ GH ���J�	 ����A /! G54�F �` :
P	'�j 	���J1@� 	���_8  �'>o	 'My1  و در كتاب �D'Mm�  اندكي اختالف آمده است. شهيد اول با 



  389      مقدمه
  

  

كه باشد اصالً ناظر به زيارت نيست زيرا بال فاصله بعد از نمـاز   گيرد و به هر كيفيتي مي
قام علي األمر = : باشد، چنانكه گوئي ميميت قيام به قبر كه همان پرداختن به دفن است 

  به كار قدام كرد. 
و عـدم   1صرف نظر از نبودن چنين عملي در هيچ ديني و آئيني از شرايع حق الهـي 

سنت سني اسالمي، تاريخ مسـلمين صـدر اول و سـيرة    وجود چنين حكمي در كتاب و 
نبوي نيز از وجود چنين عملي خالي و بي خبر است تا جايي كه پس از گذشت بيش از 

در  صرسول خدا ي سي يا چهل سال از رحلت رسول بزرگوار همين كه عائشه زوجه
د رفـت مـور   »عبد الرحمن بـن ابـي بكـر   «زمان حكومت معاويه به زيارت قبر برادرش 

ى پيغمبر و مسلمانان قرار گرفت كه چرا مرتكب عملي شده است  مالمت و نهي صحابه
  .2ن نهي فرموده استآاز  صكه رسول خدا

عـامر بـن    پس اين عمل، در صدر اول هرگـز رخ نـداده اسـت و شـعبي (ابـوعمر،     
كه خود از دانشمندان بزرگ اسالمي است و بيش  هجري) 104شراحيل الكوفي متوفاي 

را ديده، و از آنان حـديث اخـذ كـرده،     ص ى رسول خدا و پنجاه تن از صحابهاز صد 
��A /! iF�� 	���J�� ��_�& )�  ص��@  9K��� [	d«گفت:  ميهمواره  »ابن بطال«بقول 

i�Z�	از زيارت قبور نهي فرموده است من قبـر   صگر نه اين بود كه رسول خداا« .»ص
  .3»را زيارت مي كردم صپيغمبر

                                           
 ىو زيارت قبور نيست، بلكه ساختن بنا ىبه مزار ساز ىا نيز نه تنها هيچگونه توصيه »انجيل« در  -١

آمده است كه  23باب  ىيادبود بر مرقد انبياء را كار مردم ريا كار دانسته است. از جمله در انجيل مت
كه  ىپيامبران ىريا كار، شما برا ىها يسو فر ىدين ىعلما ىفرمود: واي به حال شما ا ؛عيسي

 يادبود درست ميكنيد؟! ىاند، با دست خود بنا اجدادتان آنها را كشته

 ..4/78سنن الكبري بيهقي ، -٢

)در اين حديث به 3/569اثر عبد الرزاق الصنعاني (» المصنف«در پاره اي از كتب احاديث چون كتاب  -٣
 است كه در هر صورت متضمن نهي است!.آمده » ابنتي«لفظ » النبي«جاي كلمه:



    

  زيارت قبور بين حقيقت و خرافات      390 
 

 

ديگر نيز متضمن اين حقيقت است نه تنها زيارت قبور عبادت نيست بلكـه  روايات 
 مورد نهي شريعت است، چنانكه عبد الرزاق الصنعاني شـيعي در كتـاب گرانقـدر خـود    

2�' !/ ) 9K n��4���� [	d « چنين آورده است:» المنصف« /! �	A'�	 ��!�2/  ص :[��(
�Z2 I�=8 ���J�	 �	A.« 

  .1ت كند از ما نيستكسي كه قبرها را زيار-
زيارت فردي بدين كيفيت، وجود نداشـت. مـا    يعني تا گذشت صد سال از هجرت،

مسلمين شايع و در شيعه رايج گشته است؟ و ميان ر ي ددانيم اين بدعت در چه زمان مين
را در كـربال زيـارت كـرده اسـت      ؛اند اولين كسي كه اباعبد اهللا الحسـين  اينكه گفته

بوده است، با وجـود كثـرت    صصحابي بزرگوار رسول خدا »انصاريجابر بن عبداهللا «
توانيم چنين رواياتي را قبول كنـيم و مسـتند    يراويان كذاب و غاليانبي حد و حساب نم

سخن قرار دهيم و به فرض صحت اين خبر به هيچ وجه معلوم نيست كه آن جناب آن 
را در آن زمـان، مرقـد آن   قبر شريف را به عنوان يك عمل عبادي زيارت كرده باشد زيـ 

ن آبـوده و اعمـالي كـه امـروز زائـرين در بارگـاه        ...فاقد بنا و ضـريح و  ؛امام همام
، آن بزرگـوار   ... د از قبيل طواف و عرض حاجات و استشـفاع و نده ميحضرت انجام 

بـراي آن   ؛توان گفت جابر بر مرقـد سيدالشـهداء   ميبلكه حداكثر  انجام نداده است،
اه پرورگار حي قيوم دعـا كـرده اسـت. بـه هـر صـورت ايـن واقعـه را         حضرت به درگ

  محسوب كرد. قبور رحال به زيارت دتوان دليلي محكم و مدركي معتبر براي ش مين
 در نظر شرع اسـالم، » زيارت قبور«اينك، براي تأييد اين معني و اثبات اين مدعا كه 

، بلكه به داللت روايت وارده امري ممدوح و مورد توجه نبوده و از حقايق شرعي نيست
اصحاب بزرگوار آن حضرت در صدر  و صمورد انكار و برائت و بيزاري رسول مختار

بـه طـور   ثاري از كتب معتبـره  آاخبار و  أقل امري مأمور به نبوده است،حداسالم بوده و 
  گذرانيم: مينظر  خوانندگان منصف و صاحب مختصر از نظر

                                           
 .6705حديث ،3/569المنصف،  -١
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هـ) 126عبد الرزاق صنعاني (متولد  »المصنف«ف در كتاب شري چنانكه گذشت، -1
از زمـان حضـرت    ‡اخبار اسالمي و مؤلف آن معاصـر أئمـه   هايباكت قديمي ترينكه از 
  بوده آمده است: و به تصريح علماي رجال، شيعي مذهب، ؛جواد
 ».)�]: A /2	� 	��J��  9K� �Z2 I�=8��� [	�z=« عبد الرزاق عن معمر عن قتاده:«
  . » نيست! فرموده: هركه قبر ها را زيارت كند از ما ص رسول خدا -
كند كـه   روايت مي 1عبداهللا بن عمرو بن العاص«حاكم نيشاپوري به اسناد خود از -2

m` ,�$�$ �Z�A�p� �Z	 j�  /2 �C(º  :[��J8 �z8'! �ZV) �K'2�$��� [	d «گفت: b� :=8 �b�
�	 �jK /2 *+b :*��( ?*+b /�K /2 6���8 �� O�==8 :[�( ,Gz4�_!� Gz4�2 Gz�=! *�� *�

�5�	 Gz2 *<=${  �5�	 Gz2 �=$K 9K d	m�2 *��({  [��( P'My�1 ��2 ���8 'My1 O4�� �(�
º�5�	 Gz2 *<=$ �� :{ 4p 6Zw	 *�K� �2E '�{ O�$K �b «. 

مردي را كـه مـرده بـود در قبـر نهـاديم، چـون برگشـتيم و         صما با رسول خدا -
كنم رسول  ميخانة آن ميت رسيديم ناگاه با زني برخورد كرديم كه گمان  برو برا محاذي

ـ آ مـي او را شناخت، پس فرمود: اي فاطمه از كجـا   صخدا ي؟ آن زن گفـت: از نـزد   ي
فرمـود:   صاين ميت، براي ترحيم و تعزيت ايشان رفته بـودم، رسـول خـدا    ي خانواده

عاذاهللا كه من با ايشان تا قبرستان رفتـه  مبادا با ايشان به قبرستان رفته باشي؟ زن گفت: م
فرمود:  صباشم در حالي كه تو در اين باب آنچه را كه بايد، تذكر داده اي! رسول خدا

پدرت كه  ديدي!! تا آنگاه كه جد مياگر با ايشان به قبرستان رفته بودي ديگر بهشت را ن
  وي.يعني محال بود كه به بهشت وارد ش .»2بت پرست بود آن را ببيند

                                           
اجازة نوشتن احاديث حضرت را  صعبداهللا بن عمروبن عاص تنها كسي است كه از رسول خدا  -1

  داشت.
  ..1/371المستدرك علي الصحيحين ،  -2
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رساند كه زيارت قبور در ابتداي اسالم تا چـه حـد در    مي را اين حديث شريف اين
  نظر شارع مكروه ومنفور بوده است.

 پيـامبر روايات و احاديثي كه در نهي از زيارت قبور در ابتـداي بعثـت از جانـب    -3

 ».…`� ��A /! G54�F�� 	��J�� �_8 @K��j�« مأثور است، هرچند در آخر فرمود: ص
اين مطلب دركتب عامـه و خاصـه حتـي در مسـند      كه براي عبرت اجازت فرموده،

 -.»!/ ��A�� 	���J�� � �C�F��� [	�z=«منقول است كه:  ؛زيدبن علي از امير المؤمنين
  .1ما را از زيارت قبور نهي فرمود ص پيامبر
�/ 	d« فرمود: ص همچنين از طريق عامه و خاصه آمده است كه رسول خدا -4� 

���J�	 &	�	�A «2 - قبور را لعنت كرده است. ي كه زنان زائره  
@ �y�u41	 « :فرمود مكرراً مي صو نيز مورد اتفاق مسلمين است كه رسول خدا -5

 "	��! D(«.- .قبرم را محل آمد و شد قرار ندهيد  
  كه شرح بيشترآن إن شاءاهللا خواهد آمد.

راهت عظيم ايـن عمـل را متضـمن    احاديث لرزاننده اي است كه نهي شديد و ك -6
عجـز از   كه بارهـا بـا   صاز پيغمبر بزرگوار» بن يسار عطاء«است چون حديث شريف 

�� 	�=Gz @« دربار پروردگار مي خواست كه:S� "�ZH� D( �Ó.«  
  كه پرستيده شود. قرار مدهمرا بتي  بار خدايا قبر -

  انبياء را مسجد كردند. كند كه قبور  ميآنگاه شدت غضب خدا را متوجه قومي 
از آن بيم داشت كـه   ص گويد: رسول خدا ميمضمون حديث عايشه است كه  -7

  قبرش مسجد شود بدين جهت از ابراز قبر خود كراهت داشت.

                                           
  باب األكل من لحوم االضاحي. 246مسند االمام زيد، دار مكتبه الحياة، ص  -1
) به لفظ: زائرات ذكر  � )1/382	� ��4	 g2�w	|)�pK e [���£ 	�'��]�روايت مذكور در كتاب  -  2

/ 	A d	�'	 &	��J��� ,	� �z�=! /�yu4	��� � �b	�P�©فرمود:  صشده كه رسول خدا� 
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�	���2 yu4S� 9K n'M /5�� n( A'$) O�m @�����P 
از و اصحاب بزرگوارش به قبوري كه در آن زمـان   ص بي اعتنايي پيغمبر خدا -8

و هـاجر   ؛عيلااز قبيل حضرت اسم انبياء و اولياء به راست يا دروغ باقي مانده بود،
كه در شام بود و قبـر   ؛و حضرت يوسف ؛كه در مكه بود و قبر حضرت ابراهيم

 كه در يمن بود كه هيچ يك را زيارت نكـرد. در زمـان رسـول خـدا     ؛حضرت هود

آنـان مـزار قـرار گيـرد چـون قبـر أم        نيز عزيزاني از دنيا رفتند كه جا داشـت قبـر   ص
كه بـدين صـورت احتـرام نيافتنـد! وحتـي قبـر        و شهداي بدر و احد‘المؤمنين خديجه 

گاه مطاف نشد چنانكه قبر يگانـه فرزنـدش در دوره    هيچ صفرزندان خود رسول خدا
» من اليحضـره الفقيـه  «نبوت يعني ابراهيم كه در مدينه وفات يافت بنابر آنچه در كتاب 

� e��	����! /�$ '2�! 6	d )��] « مزار قرار نگرفت: آمده » كافي«صدوق) و دركتاب خ شي(
d	��! �$K *! /! �=�! �y	���J�º  £�p I�'$` ( 9�M :[	 /$ G�j��� [	d  ؛��

�C�52 G=� G=8 J�	 ]jm �y�	 I�� :=8 ,&�	� �2.« 
شـاخة   ص خـدا  فرموده است باالي قبر ابراهيم پسر رسول ؛حضرت صادق -

  .!2ديگر معلوم نشد نخل خرمايي بود كه چون خشك شد قبر نيز گم شد و
باشـد   ص شد شايسته بود قبر پسر رسول خـدا  پس اگر قبري زيارت و طواف مي 

  .نه اينكه در زمان خود آن حضرت قبر ابراهيم معدوم األثر شود!
ـ   س همچنين قبر عموي بزرگوارش حمزه سيدالشهدا و . بـه تصـريح   1ودنيز مـزار نب

جميع تواريخ و كتب اخبار، از جمله سيرة ابن هشام و تفسير علي بـن ابـراهيم قمـي و    
                                           

مود: آمده است كه فر سباب غسل النبي و تكفينه) نيز از قول امير  177در مسند امام زيد (ص  - 1
�d	 [��� *مي فرمود: لحد  ص.  شنيدم كه پيامبر ��J� :[	�� �Z� ��=	�C#<� r� � ص ��

براي ما (مسلمانان) است و ضريح براي غيرما. (از قبيل مردم عهدجاهليت وبرخي از اهل كتاب و 
….(  

  .254ص  ، 3فروع كافي ، ج -2
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جسد حمزه را در دامنة كوه عريان و مثله ديد  ص بحار االنوار جلد ششم، چون پيامبر
68 � iZ	����� ²	�4p #v« فرمود:�=� n�ZM�� �Z���C O�m 9_T 9K @��E /�2 6�2��J�	 ��� NT 

#v�	 �|	�p� ²����	 9�v$.« 
كنـد مـا او را    ميزنان ما را اندوهگين  اگر نه اين بود كه جنازه حمزه با اين وضع، -

گذاشتيم تـا درنـدگان و مرغـان جسـدش را بخورنـد و در روز قيامـت از شـكم         ميوا 
  درندگان و چينه دان مرغان محشور شود.

گوينـد   وب بـود كـه مـدعيان مـي    بديهي است اگر عمل زيارت آن چنان مطلوب و محب
  شد!. ميشهيدان راضي ن به اين كيفيت در باره حمزه سيد صهرگز رسول خدا

قبـور وارد   (گچ كاري)اخبار بسياري است كه در نهي از بنا و تعمير و تجصيص -9
واضح است كه در آن اخبار، بين انبياء و اولياء و افراد ديگر فرقي نيست  شده است و پر

* ����]  س K]��� Y/ !� $/ �!« آمده است: 2مستدرك الوسائلكه در  چنان�� :[�(
 d	º @ ,���J�	 ,�'>o	 [�! [�K :[�J� g�h� /2 µ�¦ 
'�.« 

اولين عدل و برابري آخرت قبرها هستند كه در آن شريف و بزرگوار از پسـت و   -
  شود. ميخوار شناخته ن

آمده است جـاي انكـار    انانمسلم و صدها حديثي كه در اين باب در كتب احاديث
  گذارد كه نهي از تعمير قبور براي آن است كه قبر، مزار نشود. ميبراي كسي باقي ن

 سبه امير المؤمنين و از طرف امير المؤمنين صاوامري كه از طرف رسول خدا -10
قبور و تمثال صادر شده است، حقيقـت   هدم كردنبه ابي الهياج در خصوص تخريب و 

                                                                                                           
يا شهداء و  صبراي مرقد مطهر پيامبر نيز در زمان خالفت خويش نسبت به ساخت مزار  سعلي  -1

  بزرگان در گذشته ي اسالم دستور نداده است. (برقعي)
  .148، ص  79كتاب الطهارة، ابواب الدفن، باب  -2
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 ي را حاكي است كه تعظيم قبور مورد كراهت شديد و نهي اكيد اسالم است كه: اين معن
»@ @� �4� ?�� @` "	( ²�1 @` "@�qÅ �42�j.« 

باقي مگذار مگر آنكه آن را با خاك يكسان سازي و تنديسي باقي مگـذار   را قبري-
  مگر آنكه خرابش كني.

ح تمام گوياي ورد شده است به وضو نيز آنچه در باب نهي از تعمير و تحديد آن وا
برقـي و جلـد   » المحاسن«صدوق و » يحضره الفقيه من ال«اين حقيقت است. چنانكه در 

�2/ « فرمود: سآمده است كه امير المؤمنين علي تشيع بحار االنوار و ساير كتب معتبر 18
���@	 /! �'> �J8 "@�q2 �q2 �K "	( � ?�b.« 

  رده و يا مجسمه اي بسازد از اسالم خارج شده است.هركه قبري را تجديد بنا ك -
روشن است كه اگر زيارت قبور و طواف آنها و طلب حاجـات و شـفيع قـرار دادن    

مـأموريني   سو علي مرتضي صمطلوب شارع و امري محبوب بود، پيغمبر خدا اموات،
 ر را همفرستادند و قبور معمو مين خاص براي تخريب و انهدام قبور همه، بدون استثناء

گرفتند كه بفرمايند هر كي قبري را تجديد كند يـا مجسـمه    مين هرديف بت هاي مجسم
اي بسازد در حقيقت از اسالم خارج شده است. چنانكه در زمان خود اين حقيقت را به 

  كنيم. ميخوبي درك و لمس 
كينم.  يمما احاديث و قرائن بسيار در اختيار داريم اما در اينجا به اين ده حجت اكتفا 

»6=2�M �N! O=1.« 
***  

 





 

  داليل عقلي و تاريخي در نفي زيارت

ما داليل نقلي را از آن جهت مقدم داشتيم كه معتقدان به زيـارت از جهـت نقلـي بـدان     
شمارد و  ميمتمسك اند وگرنه از جهت عقلي هيچ عاقلي زيارت قبور را امري ممدوح ن

  داند. ميالزم ن
به  يعني هرگز يارت قبور از طرف شارع مأموربه نيست،آن كه ز اينك داليلي عقلي،

  آن امر نشده است.
ترين اشاره اي بـدين عمـل نيسـت(يعني در آيـات      در تمام آيات قرآن كوچك -1

 بلكـه نفـي و   نيامده اسـت)  يا تشويق به زيارت قبور ي به امر وا هقرآن كوچكترين اشار
را مذمت از كساني است كه بـه زيـارت   توان ازآيات قرآن استنباط نمود زي ميمنع آن را 

  روند. ميقبور 
 هايباكت قبل از اسالم نيز اثري از زيارت قبورنبوده و در الهيدر اديان و مذاهب  -2

دانيم كه دين اسالم همـان ديـن    ميآسماني آن مذاهب نيز خبري از آن نيست، و خوب 
$!﴿ براهيم و ساير پيغمبران است كـه: انوح و  ‾Ρ Î) !$ uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) !$ yϑx. !$ uΖ ø‹ ym÷ρr& 4’ n< Î) 8yθ çΡ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$#uρ 

.ÏΒ ÍνÏ‰÷è t/ ﴾. ]:163 النساء[    
  به تو وحي كرده ايم همچنان كه به نوح و پيامبران پس از او وحي كرديم.  ما
 (tíu�Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ»uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$#uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) $tΒuρ $uΖøŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t�ö/Î﴿ و:

4y›θãΒuρ #|¤ŠÏãuρ﴾. ]:13 الشوري[    
مـا   بيان داشته وروشن نموده كه آن را به نوح توصيه كرده و برشما آئيني را خداوند

  عيسي سفارش نموديم. آن را به تو وحي كرديم وبه ابراهيم وموسي و
$﴿ و: ¨Β ãΑ$ s)ãƒ y7 s9 āωÎ) $ tΒ ô‰s% Ÿ≅‹ Ï% È≅ß™ ”�= Ï9 ÏΒ y7 Î= ö7 s% ﴾ .]:43 فصلت[   
  شود جز آنچه به پيامبران پيش از تو نيزگفته شده. مياي پيامبر به تو گفته ن-
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 صكه مفاد آنها اين است كه هر دستوري كه در دين اسالم به پيغمبر آخـر الزمـان  

داده شده همان است كه به ساير پيغمبران داده شـده اسـت. پـس چيـزي كـه بـه سـاير        
گفته نشده بديهي است كه در اين دين نيست و اگر به آنان گفته شده بـود بـه    پيغمبران

  باشد) مي(منظور زيارت قبور  شد. مينيز گفته  صپيامبر اكرم
بيست و چهار هزار پيغمبر در جهان آمده است بلكه  و با اينكه بنا به مشهور صد -3

  داند. ميآنان را نپيغمبران به قدري است كه كسي جز خداي  تعدادبه نص قرآن، 
 ÖŸω öΝßγßϑn= ÷è tƒ āωÎ) ª!$# 4 öΝßγø? u!%ỳ Νßγè= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi�t7 ø9$$ Î/× P¸:G�j	'$	 Í·   
  داند. پيامبرانشان با دالئل روشن آمدند.  ميرا جز خدا ن) شمارشان(- 
﴿Νßγ÷ΨÏΒuρ ̈Β öΝ©9 óÈ ÝÁ ø)tΡ 3š� ø‹ n= tã ﴾ P :'8�k¸Ë�P·  
  برايت نگفته ايم. جرايشان راو از پيامبران هستند كساني كه ما-

هيچگونه قبري و مزاري از ايشان ديده نشده، و چند قبري كه به ايشـان   با اين حال
نسبت داده شده حقيقت آن معلوم نيست چنانكه در طبقات ابن سعد (چاپ بيروت ص 

 »ةيعلم قبر نبي من األنبياء إال ثالث ما« ) از اسحق بن عبداهللا ابي فروه آمده است كه:53
  هيچ قبري از قبور انبياء معلوم نيست مگر سه نفر: - 
  يمن است. كوههايريگ در زير كوهي از  اي از ) قبر هود كه در تپه1(
  ) قبر اسماعيل كه در زير ناودان بين ركن و خانه كعبه است.2(
  در مدينه. ص) قبر رسول خدا3(

  كه اينها واقعا قبر انبياء است!!!.
يـارت در نظـر شـارع محبـوب و مطلـوب بـود زيـارت قبـر         حالي كه اگر امر ز در

كمتـر از   ؛قبـر اليـاس   پيغمبر كمتـر از زيـارت امـام زاده داود نيسـت. و     ؛دوداو
  امامزاده علي عباس نيست!!!.

در حيـات بنيـان گـذار     نـد در صـدر اسـالم و   ا چنانكه كتب تواريخ وسير گواه -4
مرگ طبيعي و چه به شهادت در مجاهدان بزرگ كه چه به  آن همه مؤمنان و صاسالم
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ركاب رسول در غزوات و سرايا از دنيا رفتند، قبر هيچ يك آنها به طريق زيـارت مـورد   
سيدالشـهداء وابـراهيم    هاحترام قرار نگرفت، در حالي كه بسياري از آنان از جمله حمـز 

  پسر پيامبر، از اعالم بودند.
يك از اموات هـر چنـد از   عمل تدفين در صدر اسالم خود حاكي است كه هيچ  -5

و هيچ كـدام داراي زائـر و مـزار     ندبزرگان و رؤساي اسالم بودند با ديگران فرقي نداشت
  نبودند.
كه به كيفيتـي كـه حتـي     زهرا سيدة نساء عالميان را فاطمه سدفن كردن امير المؤمنين - 6

ه قبـرش از  دفن جنازة خود موال بر حسب وصيتش ك قبر فاطمه تا امروز هم معلوم نيست و
ي أولـي األبصـار و صـاحبنظران نكـاتي را يـادآور اسـت كـه        اانظار جهانيان مخفي باشد بر

 اعجاب و تحير عقالي خدا پرست جهان را به بينش وسيع و بصيرت بي نهايت ديـده خـدا  
دارد كه گويي از وراء أستار قرون و اعصار، بت پرستي بعد از سال هزار را،  وا مي سبين علي

شود كه  مأمور مي صآن بزرگ موحد عالم است كه از جانب رسول خدا سعلي مي نگرد!!
قبر مردگاني كه تا آن زمان زيارتگاه آدميان و درحقيقت بتخانه مرده پرستان بود ويران نمايد، 
چنانكه مأموريت يافت كه مجسمه بتان راكه به صورت تمثال در معابد و شايد درمقابر آنـان  

  بود منهدم كند.
چه فرقـي داشـت كـه در فـتح      صآن ابراهيم بت شكن زمان پيغمبر س ليبراي ع

 بر آيد و بتها را از خانه خدا فرو ريزد و يا به قبرسـتانها رود و  صمكه بر دوش پيغمبر
 صهر دو رضاي خدا و امر رسول اهللا ويران و با زمين مساوي و هموار نمايد، قبرها را

بيند كه عن قريب اين امـت تـازه    ميخود ن است. آيا چنين بزرگواري با ديد دورانديش
نجات يافته از تاريكيهاي جاهليت ممكن است قبر يگانه دختـر پيغمبـر خـود را كـه از     

���%(و )8���6 $�iZ2 6(جانب رسول اهللا به مزاياي خاصي چون �	 ����C ���� 6���8( 
ه وي مـأمور  اي كـ  زيارتگاه يا به تعبير صحيح به صورت همـان بتخانـه   افراز است، سر
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نمايد كه هيچ كس را بر مزار  لذا نيمه شب او را طوري دفن مي ويراني آن بود درآورند.
  او اطالعي نباشد!.

كنـد كـه كـس ندانـد جسـم آن       مـي همچنين در خصوص دفن خود چنان وصـيت  
ديد.  ميدر كجا دفن شد. براي اينكه درباره خود همان واقعه را به يقين  مجسمه توحيد،

ستودند بلكه او را خـدا   مييات خود كساني را ديده بود كه او را تا حد خدايي زيرا درح
پنداشتند! تا جايي كه براي بازگشت آنان از اين عقيـدة فاسـد ناچـار     ميو خالق خويش 

از عقيـدة خـود    آنهـا  با اين حالشد تا حد كشتن و سوزاندن تهديد وحتي عمل كند و 
  برنگشتند و سوخته شدند.

را از نظر مردم مقرون بـه   صسي نبايد قبر خود و قبر دختر پيغمبر خداآيا چنين ك
  جاهليت، مخفي دارد؟

را از اين جهـت القـاء   ‘ قبر فاطمه  پنهان كردناي از علماي نفاق افكن  اما اينكه پاره
دانـد   مي عمر) بر او نماز نخوانند خدا و (ابوبكر كنند كه بدان منظور بوده كه شيخين مي
  ذب محض و القاء اختالف و عداوت بين مسلمين نيست.جز كاين كه 

نيز در زماني كه ديگر چنين ‘ علي سالها بعد از شيخين در دنيا بود و فرزندان فاطمه 
همچنان نامعلوم مانده و آن بزرگواران ‘ نبود باقي بودند پس چرا قبر فاطمه  و ترسي بيم

ن حضرت در اخفاي قبر خويش نيز اند وصيت آ آن قبر را آشكار نفرمودند و اينكه گفته
ترسيد خوارج جنازة او را بسوزانند نيز دروغ بيفروغي اسـت كـه    مياز آن جهت بود كه 

حقيقت و تاريخ، مكذب آن است. زيرا خوارج جنـازة هـيچ يـك از مخـالفين خـود را      
كساني كه چنين اباطيـل و مزخرفـات را در    اند و در اخبار چنين چيزي نيست. نسوزانده

كنند يا از حقيقت دين بي خبرند و از شناختن اولياء دين عاجزاند  ميمسلمين شايع  بين
  و يا متعصب احمق اند ويا مأمور اختالف افكني و يا هر سه!!؟.

از زيارت قبور آن چنان معمول و مشهور بوده است  صى نهي رسول اهللا قضيه -7
مكه فوت كرد، همين كـه   هجري در 56يا  55كه چون عبدالرحمن بن أبي بكر در سال 
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او رفـت، از جانـب    و خواهر عبـدالرحمن بـه زيـارت قبـر     صعايشه زوج رسول اهللا
 از زيارت قبور نهي فرموده است. صمسلمانان مورد مالمت قرار گرفت كه رسول خدا

  پس از نهي اجازه داده است. صوي عذر آورد كه رسول خدا
ش از صـد سـال در غايـت    از زيارت قبـور تـا بـي    صموضوع نهي رسول خدا -8

شـرحبيل)   شهرت و كمال قوت بود چنانكه پيش از اين نيـز گفتـيم شـعبي (ابـو عـامر     
را ديـده   صو پنجاه نفر از اصحاب رسول خدا كه بيش از يكصد هـ 104متوفاي سال 

���A /�! E�F��  �º� 9K @��� [	d « گفت: ميو از آنان حديث روايت كرده است بارها 
( &�_� ���J�	  i�Z�	º i4Z$	 ��.« 

از زيـارت قبـور نهـي فرمـوده اسـت مـن قبـر         صاگر نه اين بود كه رسول خدا-
  ا دخترم.يرا زيارت مي كردم  صپيغمبر
نقلي آن است كه پس از گذشت نزديـك بـه يـك قـرن از      بهترين دليل عقلي و -9

قبر مطهر آن حضرت مورد زيارت هيچ يـك از اصـحاب بزرگـوار و     صوفات پيغمبر
را  صمقام آن جناب قرار نگرفت! زيرا آنچه مسلم است پيكر پاك پيغمبـر  بعين عاليتا

عايشـه آن منـزل    اي كه منزل عايشه بود دفن كردند. و طبق تواريخ معتبر، در همان خانه
چـاپ بيـروت) و عمـوم     313راترك نكرد چنانكه ابـن سـعد در طبقـات الكبـري (ص    

خوابيـده   ميجا  زندگي كرده و همان صمبرنويسند كه عايشه روي قبر پيغ ميمورخين 
كـه   گرفت اما همـين  ميو تا زمان دفن عمر كه وي در آن خانه بود حجاب بر خويش ن

ديواري بـر قبـور   اينكه گذاشت تا  ميعمر دفن شد مقنعه از سر و شايد جلباب از بدن ن
  كشيد.

ماني كه ) آمده است كه مسلم بن خالد روايت كرده است: ز308ونيز در طبقات (ص
از طرف وليـد بـن عبـدالمك والـي       عمر بن عبدالعزيز در سالهاي بعد از هشتاد هجري،

در آن بود به علت باران خـراب شـد، و    صاي كه قبر رسول خدا مدينه بود ديوار خانه
ى عايشه مقبره رسـول   خانه من به مدينه رفتم در كرد، ميعمر بن عبدالعزيز آن را تعمير 
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كنار آن بود، وسقف خانـه   ف آب خالي و پاالن كهنه پوسيده شتر درخدا را ديدم كه ظر
  به همان حالت اوليه بود.

اي كه نزديك به يك قرن هنوز در آن سـبوي آب و   خانه و مقبره واضح است كه در
پاالن شتر مانده باشد هرگز زيارتگاه نبوده و دليل بارزي است بر سكونت عايشـه در آن  

  خانه!.
در هنگام تعمير خانه از خويشان » عمر بن عبدالعزيز«ده است كه همين كتاب آم در

را به بيرون بردن خاكها و خاكروبها امر كـرد و   ديگر كسانيو بوبكر او  صرسول خدا
گفت: مأموريتي كه  ميدردمندانه » عمر«غالم او نيز خاكروبها را بيرون برد » مزاحم«چون 

تر ببردم از تمام دنيا بـرايم محبـو   ميرا بيرون من آن خاكروبه ها  به مزاحم دادم اگر خود
  .1بود

شريف زيارتگاه بود آن همه خاكروبه كه قبال به زيـن   ي بديهي است: اگر آن روضه
محـول  » مـزاحم «و قاسم بن محمد بن ابي بكر و سالم بن عبداهللا و اخيراً بـه   سالعابدين

  .بود! ميشد در آنجا ن
در آن بود به علت باران  صكه قبر رسول خدااي  درهمان زمان كه ديوار خانه -10

عمـر بـن    افتاد، بوي بدي از قسمت شرقي آن خانه برخاست،كه اتفاق ديگر  ي يا حادثه
د و نـ ردان را امر كرد كه قضـيه را كشـف كن  مآمده، و  عبدالعزيز با يكي از نوادگان عمر

خطاب به عمـر بـن   بن ال خاكهاي اطراف قبر عمر را پس و پيش كند، عبداهللا نوادة عمر
عبدالعزيز كه از اين پيش آمد هراسان بود گفت: أيها األمير ناراحت نباش كه ايـن بـوي   

قدم جدت عمر بن الخطاب است!. و در خبر ديگري آمده است بوي مـذكور، بـوي    دو
زيـرا سـالها از دفـن عمـر      نمايـد  ميتر  و البته خبر دوم صحيح  اي بوده است، گربة مرده

  .ستخوانهايش هم پوسيده بود چه رسد به دو قدم وي!گذشته بود و ا

                                           
  .546وفاءالوفاء سمهودي ص  -1



  403  داليل عقلي و تاريخي در نفي زيارت 
  

  

كند كه در همـين زمـان كـه     ميمحمد بن عبدالرحمن قرشي از پدرش روايت  -11
عمر بن عبدالعزيز والي مدينه بود و ديوار خانه قبر شريف افتـاده بـود مـن از نخسـتين     

ين قبر و بين را ديدم كه ب صكساني بودم كه بدان سو شتافتند، من خود قبر رسول خدا
اي بيش از يك وجب نبود. از آن رو فهميـدم كـه بـه     ديوار محل سكونت عايشه فاصله

قبر آن حضرت از طرف قبله وارد نشده اند. يعني چون از اين طريق وارد نشـده انـد از   
  .توان وارد شد! ميطريق ديگر نيز ن

ه دسترسي اي از مردم ك و شيخين در آن خانه پاره صپس از دفن رسول خدا -12
داشـتند عايشـه دسـتور داد كـه      مـي خاك آن به عنوان تبرك بـر   كردند از ميبه قبر پيدا 

اي باقي گذاشته و چون از آن روزنه نيز همين استفاده  ديواري اطراف قبر كشيده و روزنه
كـه  ديگـر  ها قرائن  نيز مسدود نمودند. و ده شد، عايشه دستور داد كه همان روزنه را مي

ارد كه قبر شريف در آن زمان مورد زيارت هيچ يك از مسـلمانان نبـوده كـه    د ميمسلم 
دارالمصـطفي   بأخبـار  از اين بايد به كتب تواريخ از جمله وفاء الوفـاء  تربيش براي اطالع

  رجوع نمود. به بعد) 543ف نورالدين علي بن احمد السمهودي (صأليت
از همان ابتدا  صسول خدااخبار و آثار بسياري موجود است كه زيارت قبر ر -13

مورد نهي اصحاب و انصار و حتي زراري بزرگـوار آن حضـرت بـوده اسـت كـه از آن      
  جمله:

) و دركتاب وفـاء  3/577عبدالرزاق صنعاني («دركتاب گرانقدر المصنف تاليف  الف:
عبدالرزاق عن ابن عجالن عن رجل يقـال  «  ) نقل شده كه:1360والوفاء سمهودي (ص

قال: رأى قوما عند القبر فنهاهم و قال: إن  ؛حسن بن الحسن بن عليله سهيل عن ال

 ».تتخذوا بيوتكم قبوراً تتخذوا قبري عيداً وال قال:ال ص النبي
 ؛مضمون حديث شريف آن است كه جناب حسن مثني فرزند امام حسن مجتبي

نـا  فرمـود هما  ديد، ايشان را از اين عمل نهـي كـرد و   صگروهي را در نزد قبر پيغمبر
تـان را قبرسـتان   يفرمود قبر مرا عيد(محل آمد و شد) مگيريد و خانه ها صپيغمبر خدا
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همانند قبرستان نباشد كـه در آن نمـاز    و (يعني در خانه ها بايد نماز خوانده شود نكنيد،
يعني مفهوم مخالف اين است كه در قبرستان جايز نيست نماز خوانده  شود، مين خوانده
  .شود)

   اب آمده است:درهمين كت :ب
�%�X	 /$ �! /! D�� � i�Z�	( �Z! 6b'8 �i« �b� {K� �CKº  D��b /! ,�>��8

d	 [��� /!º G4ZM :Z�K iZ<=�� G5��=�1 9�8 "	���( G51��$@� "	��! D( 	�yu41@ :[�(P� 
اسـت   صاي كه نزديك قبر پيغمبر مردي را ديد كه از دريچه ؛زين العابدين -

خواند، حضـرت او را از ايـن عمـل نهـي      ميرا  صشود و آنگاه پيغمبر ميداخل محل 
ـ    نچـه شـنيدم از پـدرم از جـدم از رسـول      ه آكرده و فرمود: آيا شما را حـديث نكـنم ب

هاي خود را قبرستان مكنيد، همانا سـالم   كه فرمود: قبر مرا عيد مگيريد و خانه صخدا
  رسد. ميشما هر جا باشيد به من 

از قاضـي  » صصـلوات بـر پيغمبـر   «دربحـث  » سـمهودي «كتاب  همين ج: و باز در
  اسماعيل نقل كرده است كه: 

�i�Z�	  ! G=�) *+b:[�( ��z� YK /$ �z� /!º /��p /$ /�p� �  ��4�$� E��4�
i�Z�	 *�$ �Z!º � :6�	�� e��PPP/�X	 /$ /�X	 �;� � ��Z!  6����8 *��$ e ��j� �J�	a 

�` G=j :[�( E�4� =J8 ����	@ :* ��Z! O�4�K� }��2:[�J8 ,n����K  }�2:6��	�� e� U?�J�	
i�Z�	  ! G=�K *0(�:*=( ?*0(� O4�K�º !���=! G=��8 *�=>� 	m`:[�J8 �:6��	�� e�� 	m`

��=! G=�8 ����	 *=>�, d	 [��� 9K:[�(º @ :[�( @� "	��! i4�$ 	�yu41  GH ,'$�J2 G51��$
�	�� @` I��C)�$ /2� G4CK �2:[�(�P 

تـا بـه    صاز سهل پسر ابو سهيل روايت شده كه گفت: آمدم نزديك قبر پيغمبـر  -
 ؛فرزند امام حسن مجتبـي  ؛حالي كه حضرت حسن مثني حضرت سالم كنم در

  بود. صى او نزديك خانه پيغمبر خورد و خانه ميشام 



  405  داليل عقلي و تاريخي در نفي زيارت 
  

  

حـالي كـه او    ديد در صنزد قبر پيغمبر و در روايتي ديگر: حسن بن حسن مرا در
خـواهم، پـس    ميكرد، فرمود: بيا شام بخور! گفتم: ن ميبود و شام ميل  كنه فاطمهدر خا

  را دركنار قبر ديدم؟!.و گفت: چرا من ت
ام تـا بـه    بيـنم؟ گفـتم: ايسـتاده    مـي را در اينجـا متوقـف   و و در روايتي ديگر: چرا ت

  سالم كنم، گفت همين كه داخل شدي سالم كن و برو. صپيغمبر
كه داخل مسجد شـدي سـالم كـن (يعنـي او درخـارج و       همين و در روايتي ديگر:

فرمـود: خانـه مـرا عيـد      صبيرون از مسجد بوده است) پس گفت: همانا رسـول خـدا  
قبرستان نكنيد آنگاه حسن مثني فرمود: شـما و آن كسـي    هاي خودتان را مگيريد و خانه

دور ونزديـك   صكه در اندلس (اسپانيا) هست يكسانيد. يعني در سالم دادن بر پيغمبر
  اند! (و آمدن به مدينه الزم نيست)!. مساوي

قاضي اسماعيل در حديثي ديگر كه سـند آن را بـه حضـرت علـي بـن       همچنين: د
��� !=���   9Kº��k �M �~� 9�M �b	� �_�8�  �(	�i��Z « نويسد: ميرساند  ميالحسين ��

%�X	 /$ �! ��=! n'z4C	 �2 O�m /2 gZ�:  /$�  �! O�=�T ��2	J8 %�X�] �� !�   ؛��
��Z�	  ! G�=�4�	 ]pK :[�( ?	yj�  %�p �� [�J8. ?YK /�! �q���p OH��pK 9K O�� �j :
 %�X	 /$ �! �� [�( ,GC :[�(� �z=�	 [���� [�( :[�( �CK D�b /! YK �>K� @  	��=Ó

	��! D(.« 
كـرد و بـر آن    يمـ را زيـارت   صآمـد و قبـر پيغمبـر    ميمردي بود كه هر بامداد  -

كرد به طوري كه علي بن الحسـين را بـه    ميفرستاد! و از اين كارها  ميحضرت صلوات 
حضـرت بـه او فرمـود: چـه      زد! (ناچار) ميآورد! و از روي غضب بر او بانگ  ميخشم 

 صدارم كـه بـر پيغمبـر    ميدارد؟ آن مرد گفت: من دوست  ميچيز تو را به اين كار وا 

) ؛فرمود: خبر داد مرا پدرم از جـدم (اميرالمـؤمنين   ؛حسينسالم كنم، علي بن ال
  بيا) مگيريد!!. فرمود: قبر مرا عيد (جاي برو صكه گفت: رسول خدا
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كـه بـه نحـو تـواتر از      »�yu41	 D( !���	"  @«از غرائب امر آن است كه اين حديث: 
تـي  انـد ح  صادر شده است، و تمام آنان كه اين حديث را روايت كـرده  صرسول خدا

آن را به معنـاي واقعـي آن    إعلي بن الحسين نوادگان بزرگوارش چون حسن بن حسن و
 صمردم را از زيـارت قبـر پيغمبـر    يعني تكرار آمد و شد گرفته و عمال بنا به مفاد آن،

اي از كج انديشان بدعت دوست چون ديده انـد كـه ايـن     پاره با اين حالكردند.  ميمنع 
=�	 )D !��	"  @ست، گفته اند: عبارت با بدعتشان موافق نيÓ     يعني قبر مـرا چـون عيـد

قرار مدهيد كه سالي يكي دوبار زيارت كنيد بلكه هميشه وهرروز!!! معني كردن اينـان از  
اسـت كـه    صاين حديث چون معني كردن جعاالن كذاب در بـاره آن حـديث نبـوي   

� /2 n	�Z��� فرمود:J2 K��4�=8 	��42 ?�! 3yM /2�P 
  را در آتش مهيا كند. ي كه حديث دروغ بر من بگويد بايد جايگاه خودكس- 

(من كـذب  ونفرموده است  (من كذب علي)فرموده است  صگفتند پيغمبر خدا مي
يعنـي حـديث    كنـيم،  مـي جعـل  (لي) كنيم بلكه حديث  ميجعل ن )(عليما حديث  لي)

  دروغ ما به ضرر پيغمبر نيست بلكه به نفع آن حضرت است!!!.
: ايضـا سـمهودي كـه خـود از طرفـداران زيـارت اسـت دركتـاب وفـاء الوفـاء           ـه

 	�_D'j �نويسد:  مي) 1368(ص�! /$ /�'�	��! /$ G�j	'$	 /$ �� /$ G�j	'$	 /! D��

i�Z�	( �~� �( YK *�K� �2 :[�( �CK ص �C��1` n'5� 9�M�P� 
ر اسـت روايـت   از فرزندان عبدالرحمن بن عوف كـه از صـحابه پيغمبـر بزرگـوا     -

نزديـك   صكنند كه پسرش گفته است: من پدرم را هرگز نديدم كه به قبـر پيغمبـر   مي
  داشت!!. ميرا ناپسند  صشود و او آمدن نزد قبر پيغمبر

 و تابعين اصحاب مـردم را از  ص: درصدر اسالم قريب يك قرن اصحاب پيغمبرو
داشتند چنانكه مراتب مذكوره و  باز مي تاًيا كناي تاًاز زيارت قبر پيغمبر صراح شد آمد و

كتـاب المصـنف عبـدالرزاق     دهـد از جملـه در   مـي اخبار مأثوره به اين حقيقت گواهي 
!��	�'A	�  /!	�q�� YK /! D	��J	� g��� �CK �) و سنن بيهقي آمده است: 3/576صنعاني (
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ابو المقدام از سعيد بن مسيب (كه از فقهاي سبعه مدينه و از تابعين متوفاي سـال   -
كننـد،گفت: هـيچ    مـي قبـر) سـالم    هجري است) گروهي را ديد كه بر پيغمبـر (نـزد   95

ماند. يعني زيارت پيغمبر به تصور  ميپيغمبري بعد از مرگ بيش از چهل روز در زمين ن
  .در قبر يا در اطراف قبر است بي فائده و غلط است!اينكه آن حضرت 

اسـالم و زمـان    شود كـه در صـدر   ميكتب تواريخ معلوم ومسلم  با تتبع و دقت در
تابعين طبقه اولي هيچ خبر و اثري از مسـالة زيـارت    و صى رسول خدا حيات صحابه

بزرگـوار قـرار   هرگز مزار ياران ابـرار آن   صدر بين مسلمانان نبوده و قبر مطهر پيغمبر
جانـب وليـد    يك هجري به بعد كه عمر بن عبدالعزيز ازو  نگرفته است! و در سال نود

 صاق مقبـره رسـول اهللا  تبن عبدالملك خليفه اموي مأمور تعمير خرابي ديواري كه از ا

رفت چنانكـه   مين صآن زمان هيچ كس به زيارت قبر پيغمبر تا ساقط شده بود گرديد،
نوادگـان بزرگـوار رسـول     نحسـن مثنـي و علـي بـن الحسـين      قبال گذشت كه جناب 

شـدند مـانع    مـي كساني را كه به قصد زيارت وسالم به آن بيـت شـريف وارد    صخدا
 گشتند! و چون هر دو اين بزرگواران همسايه آن قبر مبـارك واز همـه كـس بهتـر و     مي

  .دانستند ميبهتر  رعايت احكام اسالم را و آشناتر به مقررات شرع بودند
بر حسب مضـمون   صدارد كه قبر مبارك رسول خدا م مياز جمله داليلي كه مسلَّ

=�	 )D !��	"  @�حديث شريف: Ó�  تا گذشت يك قرن اصال محل آمد و شد زائران آن
حضرت قرار نگرفت، آن است كه بر طبق نقل نورالدين علي بـن احمـد السـمهودي از    

) درهمان زماني كه عمر بن عبـدالعزيز از  548-547(ص » وفاءالوفاء«صحيح بخاري در 
طرف وليد بن عبدالملك مأمور تعمير خرابي مقبره مبارك و خريد خانـه هـاي اطـراف    

آنجا اثـر قـدمي روي خاكهـاي     قبل از تعمير در براي وسعت دادن به روضه مبارك بود
آن  اطراف قبر ديدند كه از ديدن آن وحشتي بر بينندگان دست داد و تصـور كردنـد كـه   
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معلوم شد كه آن جاي پاي عمر است بعني از زمـان   جاي پاي خود پيغمبر است! و بعداً
  عمر بن الخطاب تا آن روز كسي نزد آن قبر منور نرفته بود!.

 ؛چاپ اسـالميه) از حضـرت صـادق    ، 201ز: دركتاب كافي كتاب الجنائز (ص 
� ص ) ���] 	�d نقل شده كه فرمود:	'� ����p ]�¥� 

) از عمـرو بـن عثمـان از قاسـم بـن      2/307نند اين حديث در طبقات ابن سعد (وما
 آمده اسـت كـه گفتـه اسـت:     ؛مادري حضرت صادق جد بن ابوبكر الصديق محمد

»�	'� ����> �z�=! *�K'8 ���J�	  ! #<| �CK� *=�	� 
كه  ؛طبقات اين است كه تا زمان حضرت صادق دو حديث كافي و مضمون هر

و روپـوش آن كـه    صو بيست سال از هجرت گذشته بود قبر رسول خدا بيش از صد
اش قاسـم   مـادري  كه بايد حضرت صادق و جد ريگهاي سرخ بود بر مردم مجهول بود

گويد او در زماني كـه   ميچنانكه حديث قاسم  آن خبر دهند و  بن محمد ابن ابي بكر از
  قبر شريف را ديده است.كودك بوده با سركشيدن از دريچه اي يا پشت پرده اي آن 

: درهنگام تعمير ديوار خانه كه قبر مبارك در آن بود يـك كاسـه چـوبي يـا گلـي      ح
دركنار قبر يا طاقچه بود كه با فروريختن ديوار آن كاسـه شكسـت! (طبقـات ابـن سـعد      

  )  549و وفاء الوفاء ص  2/307
عبدالملك خليفـه  : همينكه ديوار خانه افتاد سه قبر در آن مشاهده شد كه وليد بن ط

را نشناخت تا اينكه عمـر بـن عبـدالعزيز صـاحبان آن قبـور (رسـول خـدا و         اموي آنها
مجهـول   چنـين ايـن قبـور اين    شيخين) را معرفي كرد، اگر تا آن روز زيارتي معمول بود،

  نبودند كه محتاج سؤال باشد.
: )عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بـن ابـي بكـر گفتـه اسـت     3/503المصنف( : دري

پـرده را   ريخت من به پرده دار آن گفتم: فرو صهنگامي كه ديوار خانه قبر رسول خدا
بلند كرد اطراف قبر را زمين خراشيده اي ديدم كه روي آن رمـل اسـت ماننـد رملهـاي     
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عرصه. بايد دانست كه عبدالرحمن با اينكه از وارثان عايشه بود هنوز تا آن زمان قبـر را  
  نديده بود!.

=�	 )D !��	� دهگانه دليل است كه حديث شريف: اين عالماتÓ@�,   بيش از يك
 P6=2�M �N! O=1! قرن عمال دركمال قوت بود

هرگز در بـين   زمان ما از قبور اولياء، مهمترين دليل بر اينكه زيارت معمول در -14
كه اين همه روايات و احاديث در ثوابهـاي زيـارت را   †مسلمين صدر اول ائمه هدي

هـيچ تـاريخ    معمول نبود وبي اعتبـار اسـت، آن اسـت كـه در      ايشان نسبت داده اند،به 
شود كه يكي از اين بزرگواران براي زيارت قبر پيغمبر يا انبياي ديگـر   معتبري ديده نمي

باور كردني نيست كه امـامي   يا زيارت قبر يكي از امامان شد رحال و سفر كرده باشد. و
 است، بلكه حتي يك مسلمان معتقد مردم را به عبادتي امر كند و كه خود از أعبد عباداهللا

فرمايـد:   خود از آن خودداري نمايد!! آيا چنين كسي مشمول آيـه قـرآن نيسـت كـه مـي     
﴿$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè ø�s? ∩⊄∪ u� ã9Ÿ2 $ ºF ø)tΒ y‰ΨÏã «!$# βr& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω 

šχθ è= yè ø�s?﴾ ]:2و  3 الصف[.  
شـويد، در   كنيد بدان قائل مي ايد چرا كاري كه خود نمي اي كساني كه ايمان آورده«-

كنيد بدان قائـل   خدا بزرگترين بغض شديد و دشمني است كه كاري را كه خود نمي نزد
 ».شويد مي

i4 `� فرموده است: ؛اند كه حضرت رضا مثال در احاديث زيارت آورده�, �=$K 9
�Z! [�1 ����A _! d	 '0b Y) *=J8 [�( 6�p µ�K �b؛�  d	� DK [��( :6��p µ��K

!�J�$ �8��! n�	A /� 6�p µ�K µ�KP� 
به شيعيان ما برسان كه ثواب زيارت من در نزد خداي عزوجل برابر با ثواب هزار  -

  .حج است!
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ثواب هزار حج  عرض كردم: برابر با ؛راوي ميگويد: به امام محمد تقي پسر رضا
است؟! فرمود: آري به خدا سوگند برابر با هزار هزار (يك ميليون) حج است براي كسي 

  .1كه زيارت كند درحالي كه عارف به حق آن جناب باشد!!!
آيد كه هر گاه اين سخن درست باشد كه ثواب زيـارت   كه اينجا اين سوال پيش مى

به اينكه برابر با ثواب هزارهزار حـج  چه رسد  برابر با ثواب هزار حج باشد تا ؛رضا
باشد، و ثواب حج مستحبي طبق احاديثي كه از همين بزرگواران رسيده افضـل اسـت از   

 ؛است از آزادكردن برده و حتـي طبـق روايتـي از صـادق     و حتي باالتر نماز و روزه
خواست كه  صبه مردي كه از فوت حج متأسف بود و از رسول خدا صپيغمبر خدا

فرمود: به ايـن   صعملي هدايت كند كه اجر حاجي را داشته باشد، رسول خدا او را به
كوه ابو قبيس نگاه كن! اگر همه كوه ابوقبيس براي تو طال باشد و تـو آن را در راه خـدا   
انفاق كني به ثوابي كه حاجي بدان دست مي يابد نخواهي رسيد! يا ثوابهاي بسياري كـه  

  در تهذيب شيخ طوسي آمده است.
كه نزديـك هيجـده سـال در     ؛گاه مطلب چنين باشد حضرت امام محمد تقيهر

دربار مأمون به عنوان داماد وي محترم مي زيست و زيارت دامادش از قبر پدرش كه در 
شد! چـرا از   آن قبر هارون هم بود هيچ مانعي نداشت، بلكه موجب خوشحالي او هم مي

كتـاب   أقل ثواب هزار حجي كـه در درك ثواب يك ميليون حجي كه خود قائل بود، وال
  هم داشت. آمده بود، چند فائده فوق العاده ديگر ؛خود حضرت رضا

بود. عالوه بر درك زيارت، ثواب بـر   ؛امام محمد تقي پدر ؛حضرت رضا :أ
  والد هم مي برد!.

: اين عمل او حجت و سند بـود بـراي كسـاني كـه زيـارت را امـري مشـروع و        ب
  مستحب مي دانستند.

  شد كه ديگران هم با كمال اطمينان بدين عمل اقدام كنند. يارت او موجب ميج: ز

                                           
  .2/225مستدرك الوسائل  -1
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به اين عمل كه تا حدي مشقت مسافرت داشت زيـرا از   ؛نه تنها امام محمد تقي
خراسان مسافتي طوالني بود هر چند با رفاهيت و وسـائلي   بغداد كه مدتها در آن بود تا

ن مشكل نبود، عمل نكرد، بلكه حتي بـه  كه مامون خليفه دراختيارش مي گذاشت، چندا
كه در همان نزديكي بغداد در مقابل قريش  ؛زيارت جد بزرگوارش موسي بن جعفر

آن روز و كاظمين امروز واقع است نرفت! درحالي كه طبق اخبـار بسـياري كـه از پـدر     
اند اين عمل آن حضـرت نيـز فوائـد بسـيار      دركتب احاديث آورده ؛بزرگوارش رضا

شهرت زنده بودن  درك ثواب بر والدين، عالوه بر درك ثواب بسيار زيارت وداشت كه 
كه طائفه واقفيه قائل بودند وآن حضـرت را قـائم آل محمـد و آخـرين امـام       ؛كاظم

دانسته و ائمه بعد از وي را قبول نداشتند عمال انكار و به هر صورت از كثرت و شدت 
و موجب تصديق رواياتي كه از پدرش در  تا حد بسياري مي كاست  واقفيه با اين عمل،

  ثواب زيارت جدش آمده بود مي گشت!.
 ؛ئمـه به موجب اين روايات و مالحظه آن رفاهيات كه براي حضـرت جـواد األ  

ميتـوانيم از چنـد جهـت مقصـر بـدانيم! زيـرا آن        -العيـاذ بـاهللا   -حاصل بود جنابش را 
مكاناتي كه در اختيار داشت با همه ا ؛حضرت عالوه بر آنكه از زيارت پدر و جدش

حضرت جواد بلكه بر تمام مسـلمانان   گترين كسي كه همه كس نه تنها برزراز زيارت ب
 ؛حضرت مولي الموحدين اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب حقوق بسيار داشت يعني

كه قبر مباركش بنابر مشهور در نجف يعني نزديك بغداد است كه آن روز مقر و مسكن 
  ه بود خود داري كرد!!!.داماد خليف

از چند جهت بر حضرت امام محمد  ؛درحالي كه زيارت حضرت امير المؤمنين
  واجب مي نمود!. ؛تقي

 ثــواب بــي شــماري بــراي زائــر قبــر       ؛احاديــث بســياري از ائمــه   در :أ
وارد شده حتي تهديداتي وحشت زا ! چـون روايتـي كـه از حضـرت      ؛اميرالمؤمنين

  ���A a'1 /2P�� #2K	��'�Z� ¢ %Z�2	d `���� ود:اند كه فرم آورده ؛صادق
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  نگرد!. خدا به نظر رحمت بر او نمي كسي كه زيارت اميرالمؤمينين را ترك كند،-
  و اين تهديدي نيست كه اگر روايت صحيح باشد بتوان آن را آسان گرفت.

وجود داشت  به والدين نيز رّ: در زيارت امير المؤمنين عالوه بر آن ثوابها، ثواب بب
  ئمه است.زيرا آن حضرت ابواأل

: عمل آن حضرت مسأله زيارت قبور را كـه در كراهـت مشـهور اسـت تخفيـف      ج
دليـل بزرگـي    ؛داد! اما همين خودداري حضرت جواد و ائمه ما قبل و ما بعـد او  مي

  است برصحت كراهت زيارت!.
زاري است كـه  تصديق او از م را در نجف، ؛اميرالمومنين  : زيارت آن حضرت،د

 هارون الرشيد به حدس وگمان و گفته يك دهقان از قبر موالي متقيان، در آن بيابان بنياد
  نهاد، كه اكثر مورخان از قبول آن اباء دارند!!.
در آن مزار صورت مي گرفت بـيش از   ؛اگر يك زيارت از طرف حضرت جواد

نهـاد، و   ارگاه نجف را بنامون اساس بأم شد زيرا پدر همه مأمون از آن جناب ممنون مي
  شد. ضمنا دليلي بزرگ بر صحت روايات زيارت مي

كه بيش از ائمه مـا قبـل خـود امكـان عمـل       ؛پس وقتي مي بينيم حضرت جواد
خود را دارد و بنا به نقل روايـات منتسـبه بـه آن     كثيرالثواب زيارت قبور پدران بزرگوار

اسـت، چنانكـه ثـواب يـك زيـارت       جناب از همه ائمه بيشتر براي زيارت ثواب قائـل 
 ؛حضـرت جـواد   را كه خود حضرت برابـر هـزار حـج ميگيـرد،     ؛حضرت رضا

دانيم كه مطلـب   كند، مي بدان مبادرت نمى با اين حالو  1ميفرمايد: هزار هزار حج است
  چنين نيست و اين گفته، فرمايش آن حضرت نيست.

                                           
مرقد انبياء و ائمه؛ در بطالن اينگونه روايات ترديد نيست هر عاقل منصفي مي داند كه اگر زيارت  -1

به چنين   واجب بود در قران كريم كه تبيانا لكل شئ بوده و به صفت يهدي للتي هي أقوم ممتاز است،
ثوابي امر شود، نه اينكه در آن به حج و حتي امور جزئي و كم ثوابتر امر شود، اما در بارة عملي كه از 

  ين سخني به ميان نيايد !!!.حيث اجر و ثواب هزار بلكه هزاران برابر آن است كمتر
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ايـن روايـات ثـواب    نقل شـده كـه در   ؛و رواياتي از حضرت جواد و ساير ائمه
زيارتها را به ايشان نسبت داده اند، صحيح نيست، زيـرا در آن صـورت ناچـار مشـمول     

zΝÏ9 šχθ﴿ همان آية ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè ø�s? ﴾ .چرا كاري را كه خود انجـام  «يعني  ]2 الصف:[ا
   »شويد. دهيد بدان قائل مي نمي

  گواران نداريم.شوند! و ما هرگز چنين اعتقادي در باره آن بزر مي
مهم اين است كه اگر تتبع شود زيارت قبر هيچ امامي را از طرف  نكته قابل توجه و

تـوان يافـت! و امـا آنچـه در خصـوص زيـارت        هيچ امامي در هيچ تاريخ معتبري نمـي 
از قبر اميرالمؤمنين آمده است در صفحات بعـدي همـين كتـاب از     ؛حضرت صادق

  ضعف و سستي آن مطلع خواهيد شد.
***  

  





 

  حل مشكل و رفع معضل

ي زيارت  پس با بياني كه گذشت و داليل عقلي و نقلي كه آورديم معلوم شد مسأله
كه در اين امت تا اين حد وسعت و گسترش يافته است و اكثر مـردم مـي پندارنـد كـه     

ركني از اركان عظيم اسالمي است، به هيچ اصـلي از اصـول    يكي از فرائض مهم الهي و
  .گيرد!! ها مايه مي و اكثر تبعاتش از بدعت نيست،دين متكي 

شايد خواننده بپرسد پس اين همه روايات و احاديثي كـه در خصـوص زيـارت در    
كشـورهاي   كتب فريقين از شيعه و سني وجود دارد و اين همه مـزارات و بقـاع كـه در   

 چـپ و  تراسـ هاي بسـيار زوار كـه از    هاسالمي بر قبور اموات بنا شده است و اين قافل
اي مقيم و ثابت و گروهي متحـرك و   رهسپار به سوي هر مزار و فرقه روستاهاو شهرها 

 رشـاد سيارند چيست؟ و اين همه كتب و رسـائل زيـارت و آداب آن را كـه از جانـب ا    
  باعث است؟! شود، چه چيز منتشر مي

و و تهـذيب و استبصـار و كـافي     هشايد بتوان تنها از كتب شيعه چون كامـل الزيـار  
ثـواب   مصباح و ساير رسائل وصحايف نزديك به هزار حديث و روايـت يافـت كـه در   

اي داراي  زيارت و آداب و رسوم دخول به مشاهد وخواندن زيارات متعـددي كـه پـاره   
ترجمه: (سالم بر چشم خداونـد   .W	����  %!  !	 d	� n��� �'V�Z	����U6vعباراتي مانند: 

است وارد شده كه از آنها جناب آيت اهللا العظمي!  گشايد) بيند و دستش را كه مي كه مي
آيا ممكن است بيهـوده    ، استناد به واليت تكويني امام نموده است،امراء هستيدر كتاب 

  سخن به اين درازي باشد؟!
  كنيم: حدي كه بگنجد مسأله را روشن مي اينك ما بعون اهللا تعالي در اين مختصر تا

ا در نظر داشته باشيم كه از كثرت احاديث و بسياري كتـب  الزم است كه اين نكته ر
و رسائل در اين باب بلكه در هيچ موضوعي نبايد وحشت داشت، زيـرا اگـر كسـي بـا     

بينـد   مي كتب و رسائل سر و كار داشته باشد و بر احاديث و اخبار احاطه حاصل نمايد،
لكه بهترين خدمت به بشريت ها ارزش اعتناء نداشته ب و ميداند كه بسياري از اين نوشته
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اي  آن است كه آنها را با كمال احترام به دريـا بريزنـد!!. وكثـرت احاديـث هـم در پـاره      
بايـد در مقابـل داليـل عقلـي و حسـي و       مواضع اهميتي ندارد و همان مثل معـروف را 

  ند!.توان پرا با يك كلوخ مي نمايد به كار برد كه: هزار كالغ را تاريخي كه آن را باطل مي
مقابل صدها حديثي كه در خصوص زيارت آمده اسـت مسـلما    بينيد كه در شما مي

كـه شـيعه و سـني در خصـوص       باشد، صبهترين آن مزارها بايد قبر منور پيغمبر خدا
نقلـي ثابـت    ما با داليـل عقلـي و  ازيارت آن حضرت در كتب خود احاديثي آورده اند.! 

ك قـرن كـه اصـحاب بزرگـوار او حيـات      تا حدود ي نيز صرسول خدا كرديم كه قبر
هرگز مورد زيارت هيچ مسلماني قرار نگرفت تا چه رسد به قبر ديگران از ائمه   داشتند،
  و اولياء.

اسالم مورد زيارت مسلمانان نبوده  هيچگاه در صدر صپس هرگاه قبر رسول خدا
م را از زيـارت  اي از مردم بي اطالع از احكام اسال و اصحاب و ذراري آن بزرگوار، پاره

به احاديث وارده در اين موضـوع خواهـد    ينمودند، ديگر چه اعتبار منع مي صپيغمبر
  از ديگران بر اسالم است. واردهبود كه يقينا از آثار 

محبوس نماند، بلكـه   دانيم كه اسالم تنها درمحل ظهور خود (مكه و مدينه) همه مي
ط جهان راه يافت و اكثر نقاط معمـوره  نقا دورترينخدا و كوشش مسلمانان به  اجازه اب

برابر اسالم تسليم شدند و داراي آداب و سنن خاصـي بودنـد كـه از تمـدن      عالم كه در
 اي ازكشـورهاي متمـدن آن روز،   مخصوص آنان مايه مي گرفت و از آن جملـه در پـاره  

ابر ملوك آنان بود. چون مصر كه در آن مق بارگاه برگور احترام به مردگان و بنياد بقعه و
از آثار  شد و اهرام ثالثه موجود، وجود داشت و قبور فراعنه با عظمت فوق العاده بنا مي

پاسـارگاد و   داريـوش و  روشن اين عقيده است، همچنين در ايران كه قبر كورش كبير و
و در  ساير آثار ناشي از احترام به اموات در گوشه و كنار آن موجـود اسـت،   كوردختر و

اي قائـل   جاهليت و شرك به مزار مردگان اثر و قـدرت فـوق العـاده    درخود حجاز هم 
بودند. ظاهرا يكي از علل وحكمت نهي از زيارت قبور، همين عقيدة فاسد جاهليت بـه  
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احاطه وتصرف مردگان در امور زندگان بود، كه اسالم با تمام كوشش در محو  قدرت و
وب خورشيد نبوت، بـازهم بـه تـدريج    بينيم بعد از غر آثار غلط جاهليت كوشيد. اما مي

مـردم ممالـك    اينكـه مسـلمانان بـا    شود علي الخصوص پـس از  آثار جاهليت، زنده مي
شوند، به ويژه در  آنان برتري داشتند همنشين مي مدنيت بر ديگري كه از حيث قدمت و

  زمان عباسيان كه دولت و خالفت اسالمي يكسره در اختيار اشراف ايران قرار گرفت!.
كثر آداب و عادات ايران به نام آداب اسالم در ميان مسلمين رايج شـد، مخصوصـا   ا

علـم و بـوق و كرنـا و     آداب و سنن تجهيز اموات چون تشييع جنائز اشراف بـا تـوق و  
برافراشتن و بنياد بقعه و دخمه و روشن كردن چراغ و تشـريفات ديگـر. بـدين ترتيـب     

  مسأله زيارت اموات رونقي تازه يافت.
، علت سادة اين كيفيت همان تقليد و تبعيت از سنن و آداب ملل غيـر اسـالمي   پس

  است كه خواه ناخواه بر مسلمانان تأثير نهاد و در ميان آنان رواج يافت.
اما بايد ديد براي چه اين همه ثواب و فضيلت براي زيارت اموات در كتب احاديث 

تحقيق همين وضـعيت   اين رساله، و زيارات آمده است كه منظور اصلي ما هم از تأليف
است كه مي بينيم مسأله زيارت در دين اسالم خصوصا در مـذهب شـيعه از بزرگتـرين    

تحـت الشـعاع آن قـرار     عبادات  شمرده شده تا آنجا كه سائر عبادات به لحـاظ ثـواب،  
  گرفته است!!.

***  
  





 

  علت توجه به زيارت و اهميت يافتن آن

  مذهب شيعه دو چيز است:  علت توجه به زيارت اولياء در
. و داشـت ي زيارت، نقشـي اساسـي    در امر ديانت و در مسألهكه  سياست شيعهـ 1

كه در اواخر زمان حيات  ؛دانيم: طرفداران حضرت اميرالمؤمنين علتش آن بود كه مي
بـا   ؛دادند پس از صـلح امـام حسـن    عدة مخصوصي را تشكيل مي صرسول خدا

ت بني اميه و ضعيتي پيش آمد كه ناچار به اختفاء و اسـتتار  معاويه و در نتيجه فشار دول
و چه بعـد از آن بـه    ؛شدند، و با تمام تالشهايي كه چه در زمان حضرت امام حسن

اي نگرفتند تا اينكـه فاجعـة    نتيجه ؛در انتقال دولت از بني اميه به آل علي كار بردند،
همه كس كـم و بـيش از آن    خونين جگرسوز و دل گداز كربال پيش آمد به صورتي كه

كه البته بسياري از آنان در شمار دوسـتان   انموياآگاه است. از اين رو مخالفان حكومت 
مويان و اقناع مردم به نامشروع بودن حكومت اين خاندان و ااند براي تضعيف  نادان بوده

 ؛مثـال علـي   كـم جنباندن و شوراندن مردم عليه آل اميه از يك سو به انتشار فضائل 
كه هنوز چون درياي مواج در سينه باقيماندگان اصحاب رسـول   ؛وحضرات حسنين

مي جوشيد، پرداختند و حتي در اين عرصه از جعل اخبار نيز دريغ نورزيدند و  صاهللا
مـوي بـر ابـرار و اخيـار آل     ااز سوي ديگر به ذكر متاعب و مصـائبي كـه از سـتمگران    

وارد آمـده بـود    ؛علـي  حـرار حسـين بـن   به خصوص حضـرت سـيد األ   ؛علي
ميـه  اپرداختند و در اين ميدان نيز از جعل خبر پرهيز نداشتند و سر انجام نيز دولت بني 

به زوال و اضمحالل نزديك شد، اما با روي كار آمدن بني عباس نيز از ارتكاب مظالم به 
كاسته نشد، و در نتيجه همين طريقه يعني ذكر مظالم مخـالفين و مصـائب    ؛آل علي

و بيان فضائل بسيار آنان ادامه يافت. بديهي است كه تشـويق و تحريـك    ؛ل بيتاه
آمدترين روشـها در آن زمـان    افراد به اينگونه اعمال (زيارت و عزاداري) كه خود از كار

بود، جعل اينگونه احاديث در ثواب زيارت و تعزيت و نسـبت دادن آن بـه كسـاني كـه     
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، امري مورد انتظار بود!!! زيرا در مـردم تـاثير   ؛يتي اهل ب مقبول القول اند يعني ائمه
  گذشت اما اثري موقت و زودگذر!. بسيار مي

ليكن آنان  اي از خوانندگان باور كردني نيايد، شايد نسبت جعل احاديث در نظر پاره
داننـد كـه ايـن امـر در نظـر سياسـتمداران و        آن آشنايند مـي  كه به تاريخ حديث و سير

 ن شاءإبه شرحي مختصر كه پس از اين خواهد آمد  آسان است  مصلحت انديشان بسي
  اهللا.

ـ علت ديگري كه در جعل اينگونه احاديث اثري بيشتر داشت و كسان بسـياري را  2
انگيخت دشمني باطني با حقايق اسالم و تعاليم قرآن بـود. زيـرا قـرآن     به جعل آن بر مي

ختـه و از قلـب طبيعـت تراويـده بـود.      چنان نور مبيني بود كه از كانون ربوبيت بر افرو
  فرمود: مي شناخت و وانسان را رهين عمل و كردار خود مي
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بـدي   اي و هر كـه قـدر ذره   بيند نيكي كند (پاداش) آن را مي اي رهذهركه به مقدار «

  ».بيند كند (جزاي) آن را مي
خواسـتند دري   به اصطالح موشكافي! كساني را كه مي و اينگونه ذره بيني و دقت و

اشند طبعا به دنبال بـازاري بودنـد كـه    گشاده و ميداني آزاد براي اجراي شهوات داشته ب
آنـان را از محاسـبة يـوم     يو بـار  متاعي در آن يافت شود كه تا تمام ولنگاري و بي بند

عذاب يـوم عظـيم نجـات بخشـد و از      الحساب در امان دارد نه تنها از سختي و شدت
ت و هاي پرسرور حور و قصور بهشـ  ندامت شرر بار يوم الحسره بيمه كند بلكه از وعده

  رضوان نيز مسرور دارد.
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فاسقان از متاع  چنين خواسته هايي عرضه كنندگاني به وجود آورد كه هم فاجران و
اي  شدند و اين امتيـاز بـه وسـيله توسـل و تضـرع در برابـر بنـده        شفاعت برخوردار مي

كلمـة نـامفهوم بـه     خوانـدن چنـد   و اي در گور مردهيافت و با زيارت  مسؤول انجام مي
. وهم به وسيله اينگونـه  !!شدند عائي مأثور، مسلوب العيوب و مغفور الذنوب ميعنوان د

 تمام احكام و رعايت حالل و حرام و تحمل انواع مشقات عبادت، انجام دادنبدعتها از 
  شدند!. آسوده گشته و سرانجام با كمال احترام در روز واپسين داخل بهشت برين مي

جـاعالن كـه هـدف از آن از ميـان بـردن اوامـر و        ابتداء پيدايش اينگونه احاديث از
نواهي قرآن بود و بي شك از ناحيه دشمنان اسالم به وسيله عالم نمايان به ظاهر مسلمان 

ار شد كه قيام فرمـوده و مـردم را از ايـن    چشد تا جايي كه خود آن حضرت نا صادر مي
 صل خـدا خـود رسـو   ؛خطر بزرگ برحذر دارد چنانكه بـه فرمـودة اميرالمـؤمنين   
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ـ    ؛مضمون حديث شريف آن است كه در نزد امام محمد باقر رده شـد  نـام سـلمان ب
همانا سلمان از ما اهـل بيـت اسـت او بـود كـه       ،حضرت فرمودند: او سلمان محمدي است

گفت: شما مردم از قرآن گريخته به احاديث پناه برديـد از آن جهـت كـه     همواره به مردم مي
قرآن را كتابي يافتيد كه شما را بر نقير و قطمير و فتيل و خردل (يعني به اندك چيزي چـون  
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از اين جهـت بـر شـما پـذيرش      كشد، خرما و خال پشت هسته) به حساب مي پوستة هستة
  .1لذا به احاديث پناه برديد زيرا بر شما گشايش داد!!! قرآن سخت آمد و به تنگنا افتاديد،

از  افتـاد و  نقل احاديث كم اتفاق مـي  صبا اينكه در ابتداء و زمان حيات رسول اهللا
آيـات قـرآن مشـتبه و مخلـوط گـردد، از نقـل آن       جهت اينكه مبادا عبارات احاديث با 

اي از روايات، تنها از ميان اصحاب به عبداهللا بن عمرو بن  شد و بنا به پاره جلوگيري مي
شنود بنويسد و ديگران چنـين   مي صالعاص اجازه داده شد بود كه آنچه از پيغمبر خدا

حدود پانصـد حـديث از    حقي نداشتند تا بدانجا كه ابوبكر بنا به نقل دخترش عايشه در
 ىعلـ «اي نوشته بود ولي شبي كـه تـا صـبح مضـطرب بـود       در دفترچه صرسول خدا

آب يا آتشي از دخترش خواست و آن احاديث را از ترس آنكـه مبـادا تخلـيط    » الطليعه
بعدا يعني پس از گذشت يك قرن كه نوشتن احاديـث   با اين حالشده باشد از بين برد! 
لعزيز آزاد شد بازار حديث آن چنـان رواج گرفـت كـه كثـرت و     به فرمان عمر بن عبدا

حفظ و نقل آن يكي از مفاخر و امتيازات آن زمان گرديد! و كار به جايي رسيد كه خريد 
  و فروش آن گرانبهاترين متاع روزگار شد!!!. 

و باالخره كثرت احاديث در زمان احمد بن حنبل به حدي رسيد كه او مسـند خـود   
سي و چند هزار حديث است از ميان يك ميليون حديث انتخـاب و تـأليف   را كه اكنون 

صحيح خود را كه اكنون قريب هفت هـزار حـديث اسـت از ميـان      كرد! و امام بخاري،
هفتصد و پنجاه هزار حديث تدوين كرد و همچنين مسلم صحيح خـود را كـه كمتـر از    

  صحيح بخاري است از سيصد هزار!.
ناني كه امروز به طائفه عامه و سني مشـهور انـد منحصـر    اين عمل آن روز به مسلما

خوانـده   شوند و در آن روزگـار رافضـي   نبود، بلكه در گروهي كه امروز شيعه ناميده مي
آثـار   شدند و درحقيقت احزاب غير علني بودند، شدتش بيشتر بـود، زيـرا معـارف و    مي

ماندند  صي باقي نميايشان تحت كنترل و چندان مشهور نبود و در يك گروه وحزب خا
                                           

  .22.23ص رجال كشي ، چاپ كربال ، -1



  423  علت توجه به زيارت و اهميت يافتن آن 
  

  

و همه روزه در استتار و انتشار و انفجار بودند! و گاه از يك گـروه، ده گـروه يـا بيشـتر     
  شدند!. انشعاب كرده و جدا مي

انـد در يـك هـزار حـديث      جعاالن كذاب اكثرا در عراق بودند به طـوري كـه گفتـه   
  !!.حديث دروغ و يك حديث ديگر نيز محل ترديد است  999 محدثين عراق،

به ناچار حقيقت را بايد پذيرفت كه كساني كه آن روز با اسالم دشمني داشتند غالبـا  
پيكـر اسـالم وارد    درآورده و ضـربتي مهلـك بـر    ؛خود را در رديف شـيعيان علـي  

  ميكردند كه مهمترين حربه شان جعل حديث بود!!.
صوصا اين حقيقت آنگاه مورد تصديق قرار خواهد گرفت كه كتب ملل و نحل را خ

مطالعـه شـود، از قبيـل كتـاب      انـد   كتبي كه علماي بزرگ شيعه، در اين خصوص نوشته
هجـري كـه خـود از     301متـوفي  » سعد بن عبداهللا ا الشعري القمـي «المقاالت و الفرق 

أبـو محمـد   « بوده و كتاب فرق الشـيعه أثـر   ؛اعالم شيعه و از خواص اصحاب ائمه
كه او نيز از بزرگان علماي ايـن فرقـه اسـت.     هـ 300متوفي » حسن بن موسي النوبختي

اند چـون سـبائيه و كيسـانيه و مغيريـه و      اكثر فرق خارج از دين حق را از شيعه شمرده
سرحوبيه و رافضيه و اسماعيليه و فطحيه و واقفيه و خطابيه و نميريـه و غيـرهم. و نـام    

شـهرت در  مظلوميت آن حضرت و فرزندان بزرگوارش كه به حسن  و ؛مبارك علي
پناهگاهي بود براي بـد انديشـان و بـي دينـاني كـه در صـدد        بين مسلمين ممتاز بودند،

ويراني بنيان اسالم بودند و بدين ترتيب بود كه بـا جعـل احاديـث و احـداث مـذاهب      
  توانستند پيكر شريف جامعه اسالمي را قطعه قطعه كنند!.

بـه   راي فرار از قرآن: تـا ه داشت نخست بزپس چنانكه ديديم جعل احاديث دو انگي
وسيله اشتغال و توجه به آن از انذارات و تخويفات آن در امـان باشـند و بـراي اجـراي     
شهوات وسعت و آزادي داشته باشند و منظور دوم و مهمتر تخريب بنيان اسـالم بـود و   

  دو انگيزه موجود بود!. يك گروه هر اي داشت و گاه در هر گروه انگيزه
تابي كه از اين دو عالم شيعه (سعد بن عبداهللا اشعري و حسن بـن  شما به همين دوك

است، مراجعه كنيد و ببينيد فرقي كـه تأسـيس مـذاهب و جعـل اخبـار       موسي نوبختي)
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مـردم   دانـد و  ع هدف قرار مىيكردند چگونه احكام حالل و حرام اسالم را براي تضي مي
  نمودند!. را به ارتكاب محرمات تشويق مي

دادنـد   اي از شيعه را تشكيل مي ي از اصحاب ابي الخطاب كه آن روز فرقها مثال فرقه
  چاپ تهران) 51طبق نقل المقاالت و الفرق (ص 
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چاپ نجف) با انـدك اخـتالف    61نوبختي(ص ههمين عبارات در كتاب فرق الشيع
است كه در آنجا لواط و سرقت را هم اضافه كرده است!! و دربـاره فرقـه   » المقاالت«در 

�p��$K�	 	�v$K� ��z=M ��'�0=��	 �) آمـده اسـت:   57(ص» المقاالت و الفرق«در » مجسمه«
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براي آگاهي از سائر عقايد فاسده اينان در بـاره اسـماعيليه و نصـيريه و نميريـه بـه      

، فـرق الشـيعه   116و  105و  81ق و صفحات المقاالت و الفر 100و  92و 63صفحات 
مراجعه نمائيد، تا برشما معلوم شود كه مهمتـرين مقصـد جـاعلين حـديث و مؤسسـين      

  مذهب، فرار از مقررات اسالم و تخريب آن بوده است!.
  اند.  شايد در اين مورد گفته شود: اگر اين گروه كه نامشان ذكر شد از فرق شيعه بوده

اي  هللا از ايشان فرقـه  در زمان ما بحمد :ثانياًشيعه اماميه مطرودند،  امروز از نظر :الًاو
  دارد؟. آنچه ما در آن هستيمدر روي زمين نيست، پس قضيه، چه ربطي به 

مطرودنـد،   گوييم درست است كه اين فرق از نظر شيعه اماميه گروه ضاله بوده و مي
باطل  عه اماميه موجود است و حق وهم، در بين شي اما آثار و اخبار بسياري از آنان هنوز
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آثار باقيمانده از گذشتگان با يكديگر مخلوط است و متأسفانه تـا كنـون اقـدامي جـدي     
  .براي تفكيك واصالح آن آثار به عمل نيامده است!

به عالوه بسياري از راويان اخبار شيعه اماميه همان معتقدان به مذاهب باطلـه چـون   
كه قبال  هستند و حتي كساني هم كه به امامي مشهور اند بسافطحيه و واقفيه و شلمغانيه 

انـد از   درهمان مذاهب باطله روزگاري سپري كرده و بعداً به مذهب اماميه رجوع كـرده 
  قبيل فرزندان اعين و ابوخديجه و معلي بن خنيس وغيرهم.

ودر صورت عدم تمسك به قرآن كريم، تفكيك و تفريق اخبار و آثاري كه اينـان در  
از آثاري كه در زمان اعتقـاد بـه     اند و ثبت شده، زمان اعتقاد به مذهب سابق روايت كرده

اند و ثبت شده از آثاري كه در زمان گرويدن به مذهب اماميـه   مذهب سابق روايت كرده
  بسيار مشكل است. اند، نقل كرده

***  
  





 

  باشد احاديث باقيمانده از فرق ضاله كه دركتب شيعه موجود مي

اينك در كتب معتبر شيعه اماميه احاديثي موجود اسـت كـه    ظر از تمام اين معايب،صرفن
مـور خـالف   او همچنان انسان را به جرأت بر  همان رنگ و بوي مذاهب باطله را دارد،

  از آن جمله: قرآن فرا مي خواند!
ضـمن فضـيلت مـاه رجـب و      »المجلس الثمـانون «در امالي در  »قمي ابن بابويه«-1

�1� /�N!� 6�'0k " "�2	d !_� مي نويسد: ه در آن،ثواب روز ]b� /2 ��| /2�  ��� �b�
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 بـا  فرماييد با بيست و نه روز روزه در ماه رجب گناه زني كه هفتاد بار مالحظه مي -

 4900 جمعـاً  وشايد با هر مرد هفتـاد مرتبـه،   شود!! هفتاد مرد زنا كرده باشد آمرزيده مي
  توان حتي يك حالل زاده جستجو نمود؟!. در اين صورت آيا مي مرتبه!!
  نكه مي نويسد:آضمن  )1/461عالمه حلي ( در كتاب منتهي المطلب، -2
� "�+�,U*��	=W�2 �« 9K ]��4�� �$'1 /2 6%��X	�2/  ؛ A	��p@	� 6�M=� ���=�

3�J�	 /2 ���	� 3	y�	P� 
مانـدن از   كنـار  مستحب است به منظـور طلـب بركـت و دوري از عـذاب و بـر      -

  نيز قرارداده شود. ؛با ميت مقداري از تربت امام حسين مجازات،
آورد، از ترس  شد و فرزنداني كه مي آورد كه مرتكب زنا مي سپس داستان زني را مي

وكسي جز مادرش از كارش خبر نداشت. هنگامي كه مـرد و دفـن    سوزانيد! ئي ميرسوا
شد خاك او را بيرون انداخت و قبول نكرد! و به هر جا كـه بردنـد وضـع چنـين بـود،      

رفتند و قضيه را گفتند، امام از مادر آن زن پرسيد كه اين  ؛اش خدمت صادق خانواده
مادرش ناگزير واقعيت را به استحضار  ؟شد زن در زمان حياتش چه معصيتي مرتكب مي

امام رساند، حضرت فرمود: زمين او را قبول نخواهد كرد زيرا او خلق خدا را به عـذابي  
 ؛كـرده اسـت!! در قبـر او مقـداري از تربـت حسـين       كه خاص خداست معذب مي
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 بگزاريد! چنين كردند و خدا آن زن را مسـتور داشـت!! آري بـا مقـداري خـاك تربـت،      
  .نكه نتواند ديد!!!آبدين عظمت تخفيف يافت!! تا كور شود هر  معصيتي

سـيد بـن   «از مهج الدعوات  چاپ كمپاني) 302در جلد نوزدهم بحاراالنوار(ص -3
آنگاه سند حديث را تـا بـه    نقل شده است: روينا باسنادنا الي سعد بن عبداهللا، »طاووس

=�� �4�5C �2 �C�Z! 9`�C#k �� رساند كه فرمود: مي ؛حضرت صادق�@P�  
  داند. ما آن را نمي كنيم و غير چيزي داريم كه آن را كتمان مي - 

باهللا اين سـر از اسـرار آل محمـد اسـت! تـا آنجـا كـه         خواهد برساند كه نعوذ و مي
دهم كه او مرا حديث كـرد از   فرمود: گواهي بر پدرم مي ؛گويد: امام جعفر صادق مي

 ناچـار تقـدير الهـي و احكـام آن،     سرك من،فرمود: اي پ ؛پدرش از جدش كه علي
فرمايد: ترا ازخيـري آگـاه    شود. . . تا آنجا كه مي برآنچه من دوست دارم قضا و امضا مي

شام خواهي گفت و بدان هزار هـزار  و ن را صبح آن از خداست كه تو آميكنم كه اصل 
نيـروي هـزار   فرشته را مشغول خواهي داشت كه بر هر فرشته از آن هزار هزار فرشـته،  

آن هـزار   وخداوند براي اين، هزار نويسنده تندنويس داده خواهد شد يا داده شده است.
مأمور كرده است كه براي تو استغفار كنند در حالي كه به هر فرشته نيروي  را هزارفرشته

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

هزار هزار شهر بنا خواهد شد! ودر قبر تـو نوشـته هـاي ايـن شـهرها و قصـرها (سـند        
هـيچ   مالكيت آنها!!) با تو محشور خواهد شد تا براي تو هـيچ ترسـي وخـوفي نبـوده و    

. و . . . و . . . و براي تو هر روز بـه  هيچ عذابي نباشد و . .  تزلزل و لغزش در صراط و
شمارة ثقلين (جن و انس) به هر نفس آنها هزار هزار حسنه نوشـته و هـزار هـزاز گنـاه     
محو و هزار هزار درجه بلند خواهد شد و براي تو عرش و كرسي استغفار خواهند كرد 

  تا آنگاه كه تو در مقابل خدا قرار گيري و.. .  و . . . .
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 `�� `@  9���� @� d	� d	���X ابها براي چيست؟ براي اينكه تو بگويي:باري تمام ثو
MK d	� d	P� 

يـا حضـرت    ؛و چند كلمه ديگر، البته حضرت امير المؤمنين از حضرت حسـن 
پيمان گرفته است كه اين راز را به كسي (نامحرم) نگويند اما متأسـفانه ايـن    ؛حسين

شده و كتابها را پركرده اسـت واكنـون هـر     عظيم باز راز كشف و در اين گنج عجيب و
تواند تمام انذارت قرآن را هيچ گرفته و با خاطر جمع به فسق خـود   فاسق و فاجري مي

دانند كه اين اصرار در كتمان اين راز براي آن بوده اسـت كـه    اهل معني مي ادامه دهد! و
. (انسـان حـريص اسـت بـر آن     �	@�g�Z2 �2 �! ��'p 9��Cعا گرم باشد كهدابازار اين 

و  رونـد)  (هر چيز ممنوعي بيشتر به دنبالش مي Z¨ �M�P�² �42��²و  چيزي كه منع شده)
  ارزان ازدست ندهند!!. مفت و
و غير آن فراوان اسـت كـه   » مهج الدعوت«هم احاديثي از اين قبيل دركتاب  باز -4

از آن جملـه حـديثي اسـت در      پناهگاه خوبي! براي مأمون بودن از انذارات قرآن است،
آمده است و از جمله ثوابهـاي آن دعـا   » مهج الدعوت«بحاراالنوا از  19دعا كه در جلد 

  شود!!!. آن است كه حتي زناي با مادر هم آمرزيده مي
!��	 ��� /! d	�� �ZH�p [�( D±	'$	2 /! Gj�K /$ G�j��E !�/ � و اينك آن حديث:

 /$ �! /! ��¥ /! �	'0�	KY i�Z�	 /! ��=! d	 &	�=| ]��� ص  �:�)	 ny´ �!� /2 :[�(
 P P P �b�_! d	 3��4�	P� 

اند آن است كه  رسانده ؛اين روايت كه سندش را به حضرت اميرالمؤمنين علي -
هاي آهن بخواند هر آينه  هركه اين نامها را بر پاره�فرموده است:  صفرمود: پيغمبر خدا

. اگر مردي اين دعا را چهل شب جمعه بخواند خـدا  .. و ... و ....ها آب شود و  آن آهن
هست بيامرزد، هرچند با مادر خود زنا كـرده باشـد    هر گونه گناهي را كه بين او و خدا

  �... و ... .آمرزد، و  البته خدا او را با اين دعا مي
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�4[ $��C ²���C /! n�	�Vگويي:  دعا اينست، ميp	 /2 �� O�~�K �` Gz=�	��J=> '�  و
  .. ...چند سطر ديگر

 پروردگارا همانا از تو مي خواهم اي آنكه با پرتـو نـورش از ديـدگاه خلقـش در     -
  حجاب است.

اند كه سلمان عرض كرد يا رسول اهللا پدر و مادرم فداي تو باد اين دعـا را بـه    گفته
عـا) نمـاز را   فرمود: اي اباعبداهللا نه كه (خوانندگان ايـن د  صمردم تعليم نكنم؟ پيغمبر

شوند درحالي كه خـدا همـه آنهـا و خـانواده هايشـان و       كنند و مرتكب زنا مي ترك مى
حتي كساني كه در مسجد آنها هستند و تمام مردم شهر خواننده دعـا   همسايگانشان را و

  آمرزد!!!. را مي
يعني ثواب اين دعا آنقدر تند و تيز است كه نه تنها موجب آمرزش خواننده دعا كه 

شود بلكه تمام مردمي كـه در   كند و مرتكب زنا حتي با مادر خودش مي از را ترك مينم
  شهر خواننده اين دعا ساكن اند آمرزيده خواهند شد!!!.

شود كه در طـول عمـر    تواند بگويد كه در يك شهر يك تن يافت نمي چه كسي مي
  يك بار اين دعا را بخواند تا تمام اهالي شهر آمرزيده شوند!؟

اي چون امير  بن طاووس و روايت كننده اي چون سيد ؟ نويسنده!!از اين بهتر حديث
خـواهي بـرو    اين حساب دنيا و آخرت! مرگ مي صاي چون پيغمبر المؤمنين و گوينده

  گيالن!!
بازهم از بركات احاديث خصم قرآن كه در كتـب معتبـر فـراوان اسـت حـديثي       -5

ن طاووس بنا به نقل بحار االنـوار جلـد   سيد ب» مهج الدعوات«در همان كتاب  هاست ك
�� g2��b ��!� O��m /�2��C@� � :چاپ كمپاني) است بـه ايـن عبـارت    296نوزدهم (ص 

]��� YK /$ �! %Z2��	#2K �C	�4J24�$��  ؛�M e ��8'� ���_� 9~�$ ��� �` �C��Z��~$ �Z���
 E���0�	 9:=� [�( �8'� ��_� /$ 3�J� �ZH�p:[�( ��!��	 ��8 3�4M1س.«  

                                           
  از انتشارات كتابخانه سنائي. 138و ص  76كتاب مهج الدعوت ، چاپ جديد ، ص -)2و ( -1
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 فرمـود:  شـنيدم كـه مـي    ؛كند كه از علي بن ابي طالـب  سلمان فارسي روايت مي
اي آهـن بخوانـد آنهـا ذوب     فرمود: يا علي هر كه اين دعـا را بـر پـاره    صرسول خدا

   ....شوند
اي  تا آنجا كه فرمود: قسم به كسي كه مرا به پيغمبري برانگيخته است اگـر خواننـده  

جمعه بخواند خدا گناهان او را كه بين او و آدميان است  اين دعا را چهل شب از شبهاي
  .1)ولو فجر بأمه(كرده باشد!  ود زنا بيامرزد هرچند با مادر

خوابد خدا به هر حرفي از اين دعا هزار  كسي كه بخواند اين دعا را در حالي كه مي
باشـد بـر    بار بهتر از آفتـاب و مـاه   هزار از روحانيون(فرشتگان) را كه رخسارشان هفتاد

  انگيزد كه برايش استغفار كنند. وبراي او حسنات و درجات بنويسند!!!.
سلمان گفت: عرض كردم پدر و مادرم فداي تو يا امير المؤمنين آيا كسـي كـه ايـن    

فرمـود: مـن از پيـامبر پرسـيدم      ؛دعا را بخواند همه اين ثوابها را خواهد داشت علي
كسي كـه بخوابـد در    تر از اينها، هم به عظيمرا خبردو فرمود: يا علي ت صورسول خدا

حالي كه تمام گناهان كبيره را مرتكب شده باشد اگر اين دعا را بخواند و بميرد در نـزد  
خدا مسـجدش را و امـامش را بـه عفـو و      خدا شهيد است و هر چند بدون توبه بميرد،

  رحمت خويش بيامرزد!!.
 ip OC` Gz=�P @ ���&	�� اين دعا در بحار چند سطر است وبا جمله:

  شود. آغاز مي ميرد. اي هستي كه نمي پروردگارا همانا تو زنده-
و  !��p �2و ,�« |��� حال اين دعاها كه در اين كتب معتبر!! كه بزرگاني چون 

فقط يك استعداد   اند و در كتب ادعيه موجود است، و امثال ايشان نوشته $/ ����. ���
دارد تا انسان اين ادعيه را به دست آورد و وسيله آمرزش  مخصوص زناي بامحارم الزم

خواهد مرتكب شود و از هر زني كه رغبـت كنـد كـام     خود قرار دهد!! و هر گناه كه مي
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دل گيرد زيرا زنايي بدتر از زناي با مادر كه نيست، در صورتي كه زناي با مـادر نيـز بـا    
  مقابل اين دعا، تاب مقاومت دارد؟!.اين دعا بدون توبه مغفور است!! ديگر چه گناهي در

اينست بركات احاديث دركتب معتبرما!! و در اينگونه احاديث است كه ثواب زيارت 
  يك قبر بيش از نود حج با رسول اهللا و بيش از يك ميليون حج با ديگران است!!.

حق خصم بي حجت اند چون با چنين  اي از مخالفان ما كه عشق هر بدعت و با پاره
شوند مي گويند فالن را چه شده كه جستجو كرده اين نـوادر   ادي در آثار ما آشنا ميانتق

  كشد!. را پيدا نموده آنگاه آن را بزرگ كرده و به رخ ما مي
  در پاسخ مي گوييم:

ايم نوادر نيستند بلكه بسـيارند و در   آنچه ما از اين بدعتهاي سنت شكن آورده :اوالً
  دسترس همه.

آيا بـراي تزلـزل    اينها نوادر باشند و حال آنكه كتب مملو از آنهاست، كه فرضاً :ثانياً
  اركان دين بلكه ويراني بنيان شريعت هر يك و حتي يكي از آنها كافي نيست؟!.

يك دعاي مسند و مختصر بتوان انـواع گناهـان را مرتكـب و بـدون توبـه       هرگاه با
ر زيـارت يـك قبـر ثـواب     مالك باغهاي بهشت وحور و قصور شد و با يك با مغفور و

را كه در عمر مباركش فقط يك حج اسالمي به جـاي   صبيش از نود حج با رسول اهللا
تش غضـب خـدا را خـاموش     آ ائز شد! و با يك قطره اشك چشم در عزاداري،جآورد، 

كرد! آيا ديگر براي انذارات قرآن كه در بيش از هزار آيه قرآن مذكور است، اثـري بـاقي   
توان يافت؟ عيـان كـافي از    اي اثري از انسانيت و مسلماني مي نين جامعهماند و در چ مى

هـزارن   يك نهر آب را مسموم و بيان است! و بايد هم چنين باشد زيرا: يك مثقال زهر،
  كند. مقتول ومعدوم مى نفر را

  زان چاشني كه در بن دندان ارقم است!    صد كاسه انگبين را يك قطره بس بود.
هـا بـه چشـم     مه آثار شرك باري است كـه در ايـن دعاهـا و زيارتنامـه    از ه و بدتر

(چشم بيناي خدا  � %!P	 d	� n��� �'V�Z	�����6vلقب  ؛خورد مثال به اميرالمؤمنين مي
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ها، آيت اهللا العظمي زمان ما استنباط واستدالل به  بدهد تا از اين لق مي و دست باز خدا)
دربـارة امامـان كننـد!! و از جملـه      هب عنه مثقـال ذر واليت تكويني و عالم الغيب اليعز

�G5�=! G´��p� G5��` ¤=�	 3��`�    آمدن خلق بسوي شماست وحسابشان نيز بـا خـود)
  (مفاتيح الجنان دعاي جامعه كبيره). شماست)

`�Z�=! 9` G�H G´���` ��Z��` 9� � فرمايند:  ي غاشيه مي در حالي كه خداوند در آخر سوره
G´��pP� بازگشت مخلوقات بسوي ماست و حساب آنها هم با ماست!ترجمه :  

 س و ؛براي اين كلمات و اعتقادات مشركانه چه دالئلي دارند؟! براي اينكه علي

كنند در حـالي كـه بـا     ميمعرفي ». ي بهشت و دوزخ تقسيم كننده«  G��(W	� 6Zw	��Z�Uرا 
  آيات قرآن تناقض و تضاد دارد چه دالئلي دارند؟

معفو ومغفور بودن جميع شيعيان از تمام گناهان به عالوه شفيع بودن آنها بر استفاده 
جميع خلق جهان شود!! و فقط با بودن همين جمله در زيارتنامه به حساب تمـام آيـات   

دل كوه را آب  هقرآن كه استماع حتي يك آيه آن در خصوص حساب و ميزان يوم القيام
پرسد كه اين  شد!! و هر انسان عاقلي از خود ميكند قلم نسخ بك كباب مي شير را و جگر
كـار بـود كـه از يـك      گفتند: العياذباهللا بـي  گونه كه دشمنانش مي مگر همان ص پيغمبر

طرف آن گونه آيات هول انگيز و جمالت زهره گداز از جانب خدا بياورد كه خـواب و  
بـه خوانـدن   آسايش را از هر مؤمن صاحب شعور سلب كند و از طرف ديگر با رهنمود 

يك دعاي چند سطري و يك زيارت چند قدمي نه تنها خوانندة آن دعـا و زائـران قبـر،    
مغفور و مالك هزاران حور و قصور خواهد شد بلكه ميليونها ثواب و اجور ديگر ازخدا 

  شود!!؟ طلبكار مي
چيست؟ شايد مطالعـه و نظـر در ايـن     ضپس تناق نيست؟ و اگر نه ، ضآيا اين تناق

  ي صاحبنظر را به اين حقيقت رهبري كند!. حدي خواننده امختصر ت
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چنانكه گذشت جعل حديث كه از همان ابتدا بـراي مقاصـد سياسـي و بـه منظـور      
 1دشمني با حقايق اسالمي صورت گرفت كه ما شرحي از آن را دركتاب ارمغـان آسـمان  

ع خـوف و  ايم در مسأله دعا و زيارت و محبت و واليت كه به وسـيله آن موضـو   آورده
نه اين دعاها را آن اثر و نـه ايـن زيارتهـا را آن ثمـر اسـت!.       خشيت را از دين بود و إال

آورديم زيارت اموات را در شريعت حضـرت خيـر البريـات ايـن بركـات       وچنانكه قبال
  نيست!!.

شود كه مسأله ثواب زيارت در ايـن امـت منحصـر بـا      در اينجا اين سؤال مطرح مي
از   تـوان يافـت،   ه در كتب اهل سنت نيز احاديثي در اين بـاب مـي  فرقه شيعه نيست بلك
� �جمله در همان كتاب �8��	 �را  صسمهودي كه خـود تـاريخ قبـر رسـول خـدا      ��8�

توان دريافـت كـه در طـول يـك قـرن پـس از رحلـت رسـول          آورده است و از آن مي
حاب و هيچ خبر و اثري از زيارت قبر آن حضـرت در بـين مسـلمانان از اصـ     صخدا

در باره زيارت حدود هفده حديث ضبط شده است و عالوه بـر   با اين حالتابعين نبود 
  آن سي و سه حديث از طريق شيعه آورده است!!.

توان گفت  اي از اين احاديث از حيث متن و سند مكرر اند به طوري كه مي البته پاره
)  /Z�� )5/245	�D�5 شود به دو حـديث!! كـه آن دو را بيهقـي در    تمام آنها منتهي مي

  آورده است كه از حيث سند يكي مجهول و ديگري ضعيف است!!.
است و ظاهراً تنها ايـن  » 	$/ !�'«از هفده حديث سمهودي، ُنه حديث آن مستند به 

بوده » !��	d $/ !�'«تنها  صاستناد از آن جهت است كه در ميان اصحاب رسول خدا
بـوبكر و  او  صاي كه قبر رسول خـدا  خانه رگشت به د است كه چون از سفري بر مي

رفت و سالم مي كـرد! لـذا حـديث سـازان بـه عمـل او اسـتناد و         پدرش(عمر) بود مي

                                           
. اين كتاب بيست و اندي سال قبل انتشار يافته و نيازمند تصحيح 173ص » ارمغان آسمان«ر.ك  -1
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اند! و يكـي   احاديث را به او اسناد داده اند! و اگر دقت شود اكثر راويان آن مجاهيل بوده
�2/ «  شود كـه:  از عجائب در اين احاديث آن است كه در بيشتر آنها اين جمله ديده مي

���p e ��	A :C~58 ��¨ �$ ��	AP� 
هركه مرا بعد از مردنم زيارت كند همچون كسي اسـت كـه مـرا در زنـده بـودنم       -

  زيارت كرده است!!.
  و همين عبارت نيز دليل بر بي اعتباري آن است!. 

 همين احاديث، حيات بهتـر از  در هر منطقي ونزد هر عاقلي و حتي به مضمون خود
او را زيـارت كردنـد    صحال بايد ديد مگر آنان كه در حيات رسول خدا ممات است،

» �2/«شوند؟ و چون حديث به كلمـه   اما به زيارت كردن بعد از موت از آن بهره ور مي
يعنـي   گردد كه هر كس باشد گو باش! شود معلوم مي بدون مقيد بودن به صفتي ابتدا مي

كفـار و منـافقين    ،زائرين آن حضرت در زمـان حيـات   كند بنابراين بسياري از فرقي نمي
زيارت آن حضرت نه تنها فضيلتي برايشان كسب نكرد بلكه بـالعكس موجـب    بودند و

خسارت ايشان گرديد و براي مؤمنين هم تنها زيارت آن حضرت كسب فضـيلت نكـرد   
نكـه  بلكه آنچه موجب سعادتشان شد تبعيت از پيامبر و اعمال صـالحه ايشـان بـود! چنا   

`� �  كه آن حضرت را نديد بارها مورد مدح آن جناب بود كـه: 	��I )'� مشهور است 
/���	 ]C�b /2 /�'�	 6��	� G,KP� 

  رايحه رحمت پروردگار از سوي يمن به مشامم مي رسد. -
  بارها ديدار كرد مورد لعن خدا و رسول بود. و عبداهللا بن ابي كه آن حضرت را

قطع و يقين حتي يكي از اين احاديث كه پنجاه باشد يا دو آنچه مسلم است به طور 
نه اگر يكي از اين حديثها در زمان  صادر نشده است و گر صاز طرف پيغمبر  حديث،

از آن حضرت شـنيده شـده بـود از همـان روز دفـن آن جنـاب،        صحيات رسول اهللا
در  مزارش مورد زيارت همه اصحاب بود! نـه اينكـه پـس از گذشـت يـك قـرن هنـوز       
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 اي و ظرف خـالي از آب در  اي كه قبر آن حضرت است پاالن پوسيده شتر درگوشه خانه
  اي! و جاي پاي عمر روي خاكهاي مجاور قبر باقي مانده باشد!. گوشه

در اسالم جز براي عبرت و تذكر موت بـدان   عالوه بر آنكه زيارت قبور نهي شده و
كـه احاديـث زيـارت را روايـت      دستور داده نشده است بلكه طبق كتب رجـال كسـاني  

�و�k& اند همگي از  كرده�0h  و��j�¹ اند كه ما حدود چهل نفر از آنـان را كـه    بوده
احاديث زيارت بديشان مستند است درهمين مختصر به نقل از كتب أئمه رجال معرفـي  

  خواهيم كرد. و تو خود، حديث مفصل بخوان از اين مجمل!!.
اي تخريب دين نبود (كه بود) باري براي تأئيد دين نبوده پس اينگونه احاديث اگر بر
همين رساله مختصر كه ترجمه حال رجال و راويـان   در ونيست! و خوانندة حقيقت جو

اند هرگاه با دقت  اين احاديث را كه زيارت را با آن ثوابهاي كذائي براي ما ارمغان آورده
است ونه متن آن معقول! بلكه افكـار   مطالعه كند درمييابد كه نه سند اين احاديث مقبول

اند بـاري بـه    خام و نابكار يك مشت غلوكننده و جاهل است كه اگر دشمن اسالم نبوده
≈7M﴿ انـد:  اي نداشته اند و عالقه حقايق آن هم راهي نيافته yϑ è= àß $ pκ ÝÕ ÷è t/ s−öθ sù CÙ ÷è t/ ﴾ ] :النـور 

  .»ظلمتهايى است يكى بر فراز ديگرى«. ]40
***  



 

  و خصومت احاديث با آيات قرآن!!خسارت 

احاديث اسالمي كه به هر صورت براي درك و فهـم شـريعت اسـالمي از آن بـي نيـاز      
امـا  ، توان به دست آورد نيستيم وسنت پيامبر و تفصيل مجمالت آيات را از آن طريق مي

متأسفانه از همين رهگذر خسارتهاي سنگيني به احكام قرآن و اوامر و نـواهي شـريعت   
  .شود اي از آنها مي د شده است كه اشارتي اجماال به پارهوار

خسارت اين احاديث تنها منحصر به ثوابهاي بـي حـد و حسـاب زيـارت و دعـا و      
عزاداري و امثال آن كه نيروي محرك دين و شريعت را بي اثر بلكه بـالعكس انسـان را   

  كند نيست!. تبديل به جانور بلكه صدها مرتبه بدتر مي
هايي كه ازنواحي ديگر و ضربات جان ربايي چون گرز و خنجر بر پيكر بلكه خسارت

  كند!. حقايق اسالمي وارد مى
مثال صرف نظر از اينكه نماز را كه ركن مهم اسـالم اسـت بـه وسـيله احاديـث در      

اي موارد شكلي ديگر !! زكات را كه اساس تأمين معيشت فقرا و هفت صنف ديگـر    پاره
مملكت اسالمي است با چند حـديث مجعـول و نـا معقـول،     است و در حقيقت بودجة 

منحصر به اشياء نه گانه چون شتر و گاو و گوسفند غير معلوف و طال و نقره مسـكوك  
كند، كه در اين زمان بـه   خرماي مشروط به شرائط مخصوص مى و گندم وجو و مويز و

ي شيعه  جامعه خمسي را در همچنين از طريق احاديث، صورتي نا معقول درآمده است،
عمل مسلمين صـدر اول از آن   پيغمبر در اين باره خبري و در اند كه از خدا و رواج داده

  .1اثري نيست!!
همچنين به استناد حديثي مجعول براي قبور ائمه و بنـاي آن امـالك ومسـتغالت و    
اموال فراواني را صرف بنياد بقاع و قباب طال و ضـرايح نقـره و انـواع تشـريفات قبـور      

كنند كه به اقرار محاسبان اوقاف بيش از يك ربع اراضي و امالك ايران صرف  موات مىا
                                           

ما در مورد زكات وخمس كتابي در دو مجلد به نام حقائق عريان در اقتصاد قرآن تاليف كرده ايم.  -1
  (برقعي)
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تعمير و تزيين اين مقابر و مشاهد كه شباهت بسياري به كاخ سـالطين جبـار و فراعنـه    
شود و در هر شهر و دهي قبور بسياري با جالل و جبروت وموقوفـات   روزگار دارد، مي

انگالن  اي از تنبالن و قوت همين احاديث است كه عدهخورد. و با قدرت و  به چشم مي
اند تا آن حد كه در زمان ما  گردن مردم مسلمان تحميل كرده بر را به نام سادات و علما،

، هر فرد كم اطالعي را قيم و صاحب اختيار همه مسلمانان بلكه جميع فقيهبه نام واليت 
هـم خـداي    ترتيـب نـام اسـالم را    آن است كه بدين ترسكنند! و  تبليغ مي ،خلق جهان

  ناخواسته مكروه دنيا كنند!.
كـه   ‡اينها و صدها مانند آن غير از خساراتي است كه از غلو و افـراط دربـاره ائمـه   

اند حاصل شده و آنان را مدير و متصرف عالم امكان و انداد و  ترين عباداهللا بوده متواضع
1��اند!!  شركاء پروردگار جهان كرده ! d	P9�MN�	 [�J� :  

نيستيم و چنانكـه گفتـيم بـراي     (صحيح)مخالف احاديث مخفي نماند كه ما منكر و
درك اوامر و نواهي و تفصيل مجمالت قرآن بدان نيازمنديم، امـا آن حـديثي كـه     فهم و

مؤيد وموافق قرآن باشد نه اينگونه احاديث كه مضـامين آن ناسـخ    ‡طبق راهنمايي ائمه
  ست!.بلكه خصم قرآن ا

مردم را به زيارت قبـور ترغيـب وتشـويق     1مثال احاديثي كه با ثوابهاي باور نكردني
كند به صراحت يا الأقل به كنايه مخالف با قرآن است و زيارت مقابر بـراي تكـاثر و    مي

 تفاخر مكروه بلكه ممنوع قرآن است و به نص احاديث و آثـار وارده و مسـلم تـواريخ،   
 ��A /! G54�F �`�P�� 	��J��« بوده و فرمود: صسول اهللازيارت قبور مورد نهي ر 

نيست و جز به قصـد عبـرت و تـذكر مـوت،      پس زيارت قبور از هر كه باشد جايز
جبـروت كـه    جـالل و  واضح است كه اين مشاهد و مقـابر پـر   استثناء نشده است و پر

يـدن تشـريفات آنهـا    اي از آنها طعنه بر بارگاه فراعنه و اكاسره مي زنـد، هرگـز از د   پاره
                                           

عقيده دارند كه از عالئم احاديث مردود و مجعول آن است كه براي كاري » درايه الحديث«علماي  -1
  ائل شوند.ناچيز ثوابهاي بسيار زياد و يا عقابهاي كه تناسبي باعمل ندارد، ق
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 كسي به ياد موت و آخرت نمي افتد بلكه عالقه و محبت به دنيا و زخـارف آن را صـد  
مـزار اوليـاء چنـين     مسرفين و ثروتمندان را كه بر كند! و مشاهده همين گنبدها، چند مى

ا انواع زينتها و فرشها و چراغها ب هاي خود را با كند كه آنان نيز مقبره بينند، تشويق مي مى
بر مقابر آنـان   بناهاي عالي بيارايند كه اوالد و احفاد آنان همان تفاخر وتكاثر جاهليت را

دهاي ديگر كه در دنبال اين اعمـال  افس جرأت دادن بهتجديد نمايند! و صدها مفاسد و 
  آيد. مى

يـا خوانـدن يـك دعـا و      انگيز كه ثواب يك زيارت و هاي غرور به عالوه آن وعده
برد كه هيچ ملـك   عامل آن را تا آنجا مى در عزاداري، ر به گريه و زاريتظاهبلكه  گريه

يابد!!. و براي خنثي بلكه مغفـول نمـودن آيـات     مقرب و پيغمبر مرسلي بدان دست نمى
  بوسفيان بسي مؤثرتر است!.ابوجهل و اانذار و تبشير قرآن از جنود 
ده اين سطور از تـأليف و  كه نگارن ���z�, d�$ i0M	�داند و  خداي سميع و بصير مى

دوام  ساير آثار مأثور خود جز زدودن غبار اوهام و كثافات پـر  نشر اين منشور محرور و
تمام ايام عمر خـود در ايـن مـرام جـز      از چهره نوراني آيين اسالم غرضي نداشته و در
ار جايي كه در معرض قتـل و انعـدام قـر    تحمل آالم و اتهام بهره و احترامي نيافته ام، تا

گرفته ام و يقين دارم كه پس از مـرگ نيـز مـورد لعـن و دشـنام ليـالي و ايـام بسـياري         
ازخاص و عام خواهم بود! اما چون اين مرام را براي رضاي پروردگار عالم ذوالجالل و 

چـه   دهم و اين كار را بزرگترين جهاد براي تقويت اسالم مي دانم! هـر  االكرام انجام مي
  ر مسلّما ثواب و انعام مجاهد بيشتر است!.مشقت و مصيبت افزون ت

در اينجا تذكر نكته اي را الزم مي دانـم، كسـاني كـه طرفـدار زيـارت معمـول انـد        
هنگامي كه از هر حجت در مي مانند مي گويند: گيريم كه زيـارت قبـور بزرگـان ديـن     
مشمول اين همه ثواب نبوده و از طرف شـارع بـدان مـأمور نباشـيم بـاري وجـود ايـن        

گمنام نيسـت كـه درتمـام كشـورهاي متمـدن يـا        شاهده و بارگاهها كمتر از قبر سربازم
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مورد احترام و سمبل حيثيـت آن كشورهاسـت كـه وارديـن و وافـدين، بـه         بعضي آنها،
  .روند.!! زيارت آن مي

 بـا ايـن حـال   هست!  چند پر واضح است كه تفاوت و تضاد بسياري بين اين دو هر
اين نظر باشد ما براي آن فوايد و فضايل بيشتر سراغ داريم: امـا   يم: اگر مطلب ازيگو مي

  به چند شرط:
: اين آفت را كه در اين اعمـال از ايـن احاديـث اسـت(يعني احاديـث ضـعيف       اوالً

جعلي) از آن برداريم، و اين گونه نسبتها را به شـريعت نـدهيم تـا آن را در     وموضوع و
از جهـت   رتكاب بدعت در نزد خدا ملعـون و را ازجهت ا عقالي دنيا موهون وخود نزد

  كاهاي بيهوده متضرر و مغبون ننماييم. صرف اموال در
نذورات را از  عرض حاجات و نات و صرف اموال وياين همه تشريفات و تزي :ثانيا

  آتش شرك نجات يابيم. آنها برداريم تا از ورطه پر
ـ  ايجي خيلـي بـيش از آنكـه    بديهي است اگر به چنين اموري اقدام نماييم فوايد و نت

اند خواهيم برد، و اين مطلبي است كه ما در سـي و چنـد سـال     بنياد گزاران دلسوز گفته
قبل دركربال در صحن مطهر حسيني سالم اهللا عليه پيشنهاد كرديم ودر اين مختصـر نيـز   

  .1مجملي از آن آمده است
سال قبل  اب كه در چندپردازيم به متن كت مي دهيم و همين جا پايان مي مقدمه را در

آن را براي چاپ در جواب و رد كتاب امراء هستي يكي از آيـات عظمـاي إلهـي!!! قـم     
آماده كرده بوديم و با اينكه تاكنون چند بحـث از پـنج بحـث آن را بـا تمـام سـختيها و       

. متأسـفانه دو بحـث آن:   2ايـم  گرفتاريها و كارشكنيها طبع و تقريبا مخفيانه منتشـر كـرده  
قـدرت چـاپ و    ، تاكنون به علـت نداشـتن وسـائل و   »بحث زيارت«و  »واليتبحث «

فقدان امنيت و موانع ديگر در عقدة تعويق مانده است، اينك بحث زيارت آن را با همان 
                                           

  به بعد همين كتاب.92ر،ك صفحه  -1
  ».غالت«و » شفاعت«و » علم غيب«اين بحث ها عبارت اند از بحث  -2
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گـذاريم. ومـا    پروردگار در اختيار طالبان حق مـي  ي اسلوب مباحث قبلي به حول و قوه
  توفيقي إال باهللا.

***  
  





 

  ت از كتب أئمة رجالضعف روايات زيار

 ترديدي نيست كه پس از آنكه مسلمانان با فرق مخالف خـود از يهوديـان وترسـايان و   
پاسارگاد و  گبران و بودائيان و قبطيان تماس گرفتند و در مرز و بوم آنان مقابرالملوك و

ي زيـارت بـه ميـان آمـد و در زمـان       امثال آن را ديدند مسـأله  داريوش و قبر كورش و
از ن ساختمان مقابر و مشاهد برگور مردگـان مسـلمانان آغـاز شـد و قافلـه زوار      عباسيا

وهر  نمودند. و سفر رحال و اوليا شد نلحاااي از ص براي زيارت قبور پاره راست و چپ
بلنـد  اي بـر آسـمان    زرين از هر گوشه قبه روز گنبدي گلين و آجرين و اخيراً سيمين و

در حيقيقـت بـي اثـر كـردن احكـام       براي جعل خبـر و  خاور و باختر راوياني از و شد،
هـاي   آوردند وكتب احاديـث و اخبـار را از وعـده    بر جاندار و حياتبخش شرع انور سر

 چند حج و چند عمره و اخيرا با صـد  گزاف و خالف پركردند تا جائي كه زيارت قبر با
و امـام  صر هزار غزوه با پيغمب صد هزار عمره وحتي صد صهزار حج و با رسول خدا

  .بلكه بيشتر!!! ...عادل برابرگرديد 
چه باشد آنچه بيشتر نزد ارباب عقول مورد قبول واقـع   علت و انگيزه اين ماجرا هر

شود آن است كه چون اكثر، بلكه تمام راويان اين احاديـث چنانكـه شـرح آن بيايـد      مي
ـ   اند، دينان بوده غاليانو كذابان و مفسدان و بي ه منظـور تضـعيف و   جعل اين احاديـث ب
ابتذال و استهزاء به كتاب خدا، بوده است تا باوركننـدگان،   سست كردن بنيان شريعت و

خود  آن روح خوف و خشيت را كه از وقوع درمعصيت و يا سستي در انجام عبادت در
همـه طاعـات و زاد و    حس مي كردند از خويش زائل كرده و به غرور انبار كـردن ايـن  

براي يوم القيامـه جـرأت و گسـتاخي در معصـيت حضـرت خـالق        ...توشه و حسنات 
و به فسق و فجور، وقت و نسل خود را ضايع نموده و از روي آوردن   البريات پيدا كنند

يـوم المعـاد خـودداري     ةبه خيرات و حسنات و بذل مال و جـان در راه خـدا و ذخيـر   
  نمايند.
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و پيشرفت و عظمت اسـالم  ي ترقي  و مخصوصا جهاد في سبيل اهللا كه خود، وسيله
بوده است فراموش شود، و در عوض به عملي مشغول شوند كه از آن اگر ذلت و نكبتي 

  دست ندهد.از  نصيب نشود الجرم عزت و شوكتي
انـد آن بـوده    و غرض ديگر از نشر و تبليغ اين موضوع شايد چنانكه مخالفان شيعه گفته

اوان و بي بديل حج خانـة خـدا كـه يكـي از     اند از اهميت فر است كه سياستمداران خواسته
  .بزرگترين وسائل ارتباط مسلمانان و اتحاد اسالمي است حتي المقدور كاسته شود!

خود را به شديدترين صورت انجـام داده اسـت    هر چه بود اين نقشه و سياست كار
 به طوري كه امروز در مردمي كه ادعاي مسلماني و تشيع مي نماينـد بزرگتـرين آرزو و  

واضح است كه اين عمل  مهمترين عمل، زيارت قبور وعزاداري و سوگواري است! و پر
تاكنون نتيجه روشني كه داشته جز غرور و جهل و فقر و احتياج چيز ديگري عايد ايـن  
ملت نكرده است! و چيزي كه بر معارف و عقايد اين طايفه افزوده است همـان فقـرات   

!�% 	 d	� n���� �'V��Z	�����G5���` G´���`� 6v �: ن راكفر آميز غرور انگيز است كـه امامـا  
G5�=! G´��p���P 

مشاهد متبركـه ايشـان    معرفي كرده است و شب و روز اين عبارات شرك و كفر در
  خوانده شود.

چنانكه در سطور آينده خواهيد خواند اكثر بلكه تمام اين ثوابها كه بـراي تشـويق از   
و  كتب اخبـار جمـع شـده از ناحيـه غاليـان      يان درطرف راويان ومحدثان و علماي شيع

كذابان و دشمنان دنيا و آخرت مسلمانان جعل و وضـع شـده اسـت. امـا آنچـه باعـث       

                                           
حساب � ]52 األنعام:[ ﴾ما عَليك منْ حسابِِهم منْ شَيء﴿مقايسه كنيد اين عبارات را با آياتي نظير:  - 1

حسابشان جز � ]113 الشعراء:[ ﴾إِلَّا علَى ربي َلو تَْشعرُونَ إِنْ حسابهم﴿ �آنان به هيچ وجه با تو نيست
  .�با خدايم نيست، اگر مى دانستيد

﴿مهابَنا إِيإِنَّ إَِلي﴾ ﴿مهابسَنا حَليإِنَّ ع >�,�6:[ ﴾ُثم�	همانا بازگشتشان به سوى ما و آنگاه � ]26و  25 
  .�حسابشان با ماست
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تعجب و حيرت است آن است كه چگونه بسياري از جامعين اين احاديث كـه خـود از   
خـود   . مثال شيخ طوسي كـه !!؟اند اند اين احاديث را در كتب خود آورده ائمه علم رجال

دو كتاب در علم رجال تأليف كرده است بسياري از راويان اين احاديث را غلو كننـده و  
حكام بسياري دركتاب معروف خود تهذيب األ با اين حالكذاب و ضعيف شمرده است 

  .كذاب روايت كرده است! از احاديث زيارت را از همين غاليان
ه امـراض خودشـان دسـتوراتي بـراي     ب اينان چون طبيبان اند كه براي احتراز از ابتال

مـا   )1(!!*انـد  پرهيز مريض مي دهند آنگاه خود در نشر ميكروب همان مـرض حـريص  
  عقيده داريم كه به هر حال از اين غفلت و اشتباهشان نبايد غافل بود.

قربـة إلـى اهللا و طلبـاً    باري ما اين مقدمه را با بخشي كه درخصوص زيارت داريـم.  
ارات مادي و ضررهاي معنوي دنيوي كه بـراي مـا دارد و از چنـين    با تمام خس لمرضاته

كنيم تا خـود بـا عقلـي روشـن و      رود. تقديم طالبان حق و حقيقت مي جهادي انتظار مي
چشمي بصير بدان بنگرند، اگر عقـل و وجـدانش آن را پـذيرفت در نشـر و اشـاعه آن      

بـه شـاهراه اسـالم     ات دهيم وبكوشند تا شايد بتوانيم از اين خرافات، طالبين حق را نج
صحيح كه سعادت دنيا و آخرت در آن است برسانيم و در نتيجه ثـوابي از آن عايـد مـا    
گردد، و گرنه ما دين خود را نسبت به شريعتي كه عالوه بر تبعيت به حفظ و حراسـت  

  ايم. آن نيز مأموريم به قدر مقدور ادا نموده و انجام وظيفه كرده
|�	 @` ���K 9` �Pd�$ @` iJ�8�1�2� *v4�	 �2 ¡� 

                                           
هم شايع است، آنان معتقد بودند كه  قبل از اسالم كه انيميزم شيوع داشت، و هنوزدر امم جاهليت  -١ *

ارواح رؤساء وبزرگان قبيله از خوش آمد و تملق و چاپلوسي زندگان خوشنود مي شوند و از وفاداري 
و خلوص ممنون مي گردند، از اينرو بايد همواره به ياد آنان بود، تا جلب رضايتشان شود. در اسطوره 
هاي نيمه تاريخي قهرماني بعضي از فظائل قبل از مرگ مراحل كمال را ميپيمايند تا جنبه الوهيت 

  يابند.(خالصه از تاريخ جامع اديان و ساير كتب ملل و نحل). مي
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 �2�M� e�M	���_�� � n T @ /2	����J0 (تعدادي از راويان احاديثي كه در كتب شيعه 
��5p)	 ]�yâ�( به قرار ذيل اسـت   هجايياست به ترتيب حروف  هدر باب زيارت آمد

ـ       ا ظهـور آن  مگر افراد نادري كه گفتار آنها چندان مخـالفتي بـا مبـاني ديـن نداشـته و ي
  احاديث از طرف آنان ارزش يقين نگرفته است.

  اويان: اسامي ر
  بن هالل عبرتايي احمد -1  عبد اهللا بن عبد الرحمن االصم  -18
  بكر بن صالح -2  عبد اهللا بن القاسم الحضرمي -19
  جعفر بن محمد بن مالك -3  عبد اهللا بن ميمون القداح -20
  بد اهللا القمي حسن بن ع -4  عثمان بن عيسي  -21
  حسن بن علي بن ابي حمزه   -5  علي بن حسان  -22
  حسن بن علي بن ابي عثمان  -6  علي بن فضال -23
  حسن بن علي بن زكريا  -7  عمرو بن ثابت  -24
  حسين بن عبد اهللا  -8  قاسم بن يحيي -25
  حسين بن مختار  -9  محمد بن ارومه  -26
  زيد النخعي حسين بن ي -10  محمد بن اسلم -27
  خيبري بن علي الطحان  -11  محمد بن جمهور  -28
  داوود بن كثير الرقي  -12  محمد بن حسن بن شمعون  -29
  سلمه بن الخطاب  -13  محمد بن سليمان الديلمي  -30
  سهل بن زياد -14  محمد بن سنان  -31
  سيف بن عميره -15  محمد بن صدقه -32
  صالح بن عقبه  -16  يقطيني  محمد بن عيسي بن عبيد ال - 33
  عبد الرحمن بن كثير  -17  محمد بن فضيل -34
  محمد بن موسي الهمداني -35  يونس بن ظبيان  -40
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  معلي بن محمد البصري  -36  موسي بن عمران النخعي  -41
  مفضل بن صالح  -37  )1( *سليمان بن عمرو النخعي -42
  مفضل بن عمر  -38  صالح النيلي*  -43
  موسي بن سعدان  -39  منذر بن جارود* -44

اي از آنان تا بيست حديث و بيشتر در باب زيارت و  اي از اين راويان، يك حديث و پاره پاره
  اند. روايت كرده †واسطه از ائمه اهل بيت ي ثواب آن با واسطه يا ب

يـك از ايشـان را از كتـب     سابقه و ترجمه حـال هـر   اينك ما به ترتيب اسامي اينان
معتبر رجال شيعه چون رجال نجاشي و شيخ طوسي و غضائري و عالمه حلي بـه نظـر   

اي از احاديثي كه اينـان در خصـوص زيـارت و     خوانندگان حقيقت جو ميرسانيم و پاره
اند همراه ترجمه آن مينگاريم تا خود انصاف دهند كـه آيـا شخصـي كـه      ثواب آن آورده

تواند بـه اسـتناد چنـين راويـاني مطمـئن و       ميايمان به خدا و رسول و روز قيامت دارد 
از  صمغرور شده و عملي را كه نه در كتاب خدا از آن خبري و نه در سنت رسول اهللا

آن اثري است به عنوان بزرگترين عبادات انجام داده و عبارات و فقراتي كفر آميز كه در 
و حاكميـت  تصـرف   ها آمده است مدرك و حجت در واليـت تكـويني و   اين زيارتنامه

بر كل موجودات بشمارد وملتي را كه در تاريخ جهان راقي ترين ملـل جهـان    ؛ائمه
تـرين   و ذليـل  (از انحطـاط) ات شوم به صورت منحطترينءاند در نتيجه اينگونه القا بوده

  ملل عالم از حيث دين و دنياي امروز در آورد؟ 

                                           
استاد قلمدران نام اين سه راوي را در رديف روات احاديث زيارت آورده ولي معرفي آنان در كتاب  -1 *

ت. دو راوي اول از معاصرين امام صادق عليه السالم بوده اند. سليمان بن عمرو النخعي از قلم افتاده اس
را علماي رجال بسيار ضعيف مي دانند. وي از بس دروغ گفته او را كذاب النخع لقب داده اند! صالح 

 شده است. درباره منذر بن شمرده نجاشي ضعيف رجال  101بن الحكم  النيلي األحول نيز در صفحه 
گويد كه: به هر حال در ضعيف  جلد سوم تنقيح المقال مي 248جارود العبدي نيز ممقاني در صفحه 

  .اى نيست. (برقعي) بودن منذر هيچ شك وشبه
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  اولين رجال احاديث زيارت هجاييبنا به ترتيب حروف 
است، ليكن چون ترجمه حال او در متن بحـث آمـده    مد ابن هالل عبرتايياح -1
نمـائيم و بقيـه را بـه مـتن      اشاره مـي   . در اينجا فقط به ذكر نام او از لحاظ ترتيب،1است

  كنيم. بحث إحاله مي
، كه شرح حال او در متن بحث آمـده اسـت لـذا بـه آنجـا      بكر بن صالح الرازي-2

  .2شود إحاله مي
3-/$ '0b :O��2 /$ ��¥  [�b'�	 g�¹ :µ�	�ÏÇ� /$ O��2 /$ ��¥ /$ '0b U¶kW

 ��0���	 /�! D�'��� ²��01�	 ���jy2 e 9��M� 6=s £��X	 a��2 ,3	yM ,��Ô�, /$ E��!
P��8 g�4¹ ��0��	 3��! �M � ��j���	� 

همـه  مردي است بسـيار دروغگـو و    جعفر بن محمد بن مالكفرمايد:  عضائري مي
او متروك است و در مذهب او ارتفاع و غلـو اسـت، بـه عـالوه از ضـعفاء و      حديثهاي 

  كند، و تمام عيوب ضعفاء در او جمع شده است. مجهوالن روايت مى
، همين صفات زشت را دربارة او مي شمارد به عـالوه  94: در رجال نجاشي ص ب

*  ���8 "���K 9�M [�( /2	�jy[ �	�'�	��6فرمايد:  مي����P  
  داند. ايشان او را فاسد المذهب و الروايه مي جناب - 

شمارد فاسد المذهب والروايه هـم   ىاو م يعني عالوه برصفات زشتي كه عضائري بر
  هست!.
هاي نجاشـي و غضـائري را تكـرار كـرده و سـر       همين گفته 21: رجال حلي ص ج

 � !1 �q��p e D�Z�K@ � µ(!�� $'�	���4 فرمايد: انجام مي
  كنم. توقف كرده و به روايت او عمل نمي من در حديث او

                                           
  همين كتاب. 128ر.ك صفحه  -1
  همين كتاب. 152ر.ك صفحه  -2



  449  ضعف روايات زيارت از كتب أئمه رجال 
  

  

  :حسن بن عبداهللا القمي-4
حسـن بـن    212و خالصه عالمه ص  1/288اين شخص را بنا به نقل تنقيح المقال 

  اند كه متهم به غلو است. عبداهللا با حسن بن عبيداهللا گفته
  :حسن بن علي بن ابي حمزه البطائني-5
  �P	��4�� b�6,  @ ��4�K� n	��	 0(	M �C�9 2/�  : 28/ رجال نجاشي ص  أ
 ؛وي از بزرگان واقفه است كه منكر امامت حضـرت رضـا و ائمـه بعـد از او     -
  شمارد. به طوري كه جناب نجاشي روايت از حسن به علي را حالل نمي بودند

��8�]  ¥�� $/ �2�� )�]:� :2/121/ مجمع الرجال قهپائي  ب /��X	 /$ �! *�~�
/$ �! /$ /�p /! 9�=2 3?	 ?yM:[�J8 ?iZ��v��	 n_� YK� 

گويد كه: از علي بن فضال كـه خـود از فطحيـه بـود دربـاره       محمد بن مسعود مي-
احوال حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني پرسـيدم، علـي گفـت: او بسـيار دروغگـوي      

  ملعوني است!.
����  n_� YK /$ �! /$ /�p	��iZ��v �/ غضائري درباره او فرموده است: جC@	 ���2

��0C e µ�h i0(	� /$ i0(	� ��¥�$K�P 
حسن بن علي بن ابي حمزه واقفي فرزند واقفي است و خـود بـه خـود ضـعيف      -
  است.
E�5p { � كنـد:  مراتب باال را آورده و اضافه مـى  92در نقد الرجال تفرشي ص  /  د

/$ �! /$ /�p:[�( �CK �>��,K ¶$ /! #�C /$	 ����� /�X	 �$K ��� �b� n_� YKP� 
  .حسن بي علي بن أبي حمزه مرد بدي است-

بخوانيـد كـه   » ابن قولويه«اينك اين احاديث را از اين كذاب ملعون دركامل الزياره 
��# !�/ ���! YK	d !=��� � نويسد: آن كتاب مي 119در ص $ YK /�! n_�� YK /$ �! /!

%�X	 J$ d	 �M� :[�(  ����	؛ µ�	 %��  /2 �	k ��q, ��� �M ��=! 9�=�� O=2
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 �	�A �@��j 3���� 9����J�� n�	A /�� 9�!���� G���J�	 ���( O�y$ iZ� d	 ��, �2 �` �=4( ���
%�X	؛ G´ �8	� G´ �8	P� 
روايـت   ؛اين علي بن أبي حمزه كذاب ملعون از أبي بصير از حضرت صـادق  -

 ؛فتـاد هـزار فرشـته بـر قبـر حسـين      كرده است كه آن حضرت فرموده است: خدا ه
كشـته شـدن آن    گمارده است كه هر روز به صـورت ژوليـده مـو و غبـار آلـود از روز     

فرستند و به كسي كـه آن حضـرت    روزي كه قائم، قيام كند بر او صلوات مي حضرت تا
اند به ايشان چنـين   گويند: پروردگارا اينان زائران حسين كنند و مي را زيارت كند دعا مى

  چنان كن. و
داند اين خداي حكيم بـراي چـه فرشـتگان را بـه ايـن صـورت در آنجـا         كسي نمي
اي دارد؟ مگـر پـاكيزه و    ژوليده مو و غبار آلود بودن فرشتگان چـه فايـده   گمارده است،

  توان عزاداري كرد؟ مرتب بودن عيبي دارد؟ آيا با سر و وضع مناسب و پاك نمي
 $/ ���! /$ ��¥ /$ %�p /! n_� YK	��p /! G�'5/ $/ !�� آن كتاب: 153در ص 

 ��Z2 a	��C %�X	 ( �Z! /2 *�=JC	 	m�8 ���� £��p e i0w	 '$�b /! '�! /$ ��02 /!
%�X	( �Z! a'�! *�() �4��J2 *��� )�� ��Zk* �   ؛�����	 ��½K O�� [�J� �j�

���	 µC~4��8 µ=� �2 O�'0k �( *�=�P� 
علي بن أبي حمزه از حسن بن محمد بـن عبـدالكريم كـه در    يعني: همين حسن بن 

جـابر   نـام اسـت از   كتب رجال از او نامي نيست از مفضل بن عمر كه خود از رجال بد
در حـديث   ؛كنـد كـه حضـرت صـادق     جعفي كه او نيز خوشنام نيست روايت مـي 

د كه اگر كن را نداو اي ت برگردي ندا كننده ؛طوالني فرمود: همينكه از نزد قبر حسين
گويد:  كردي. او مي تمام عمر خود در نزد قبر حسين اقامت مي گفتار او را مي شنيدي در

ايـن  اي بنده خدا راستي كه غنيمت كردي و سالم ماندي گناهان گذشته تو آمرزيده شد 
  عمل را از سر بگير!!!!.
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 مغروران را به گسـتاخي در معصـيت إلهـي    يكسو آري اينگونه احاديث است كه از
شوند، و ازسـوي ديگـر    منكري را به اميد ثواب زيارت مرتكب مي دهد و هر جرأت مي

اش  كنند و نتيجه ديگران را در اين راه مصرف مى دست خود و سالي ميليونها تومان رنج
  همين وضع است كه مالحظه مي فرماييد.

6- 9:q! Y	 /$ �! /$ /�p :نويسـد  ىمـ  420و  413در رجال شيخ طوسي ص - ا :
  .غلو كننده ،هحسن بن ابي عثمان السجاد

 /�$ ��! /�$ /��p	Y فرمايد:  ، غضائري مي2/124 در مجمع الرجال قهپائي ج–  ب
²�01�	 ��jy2 e � µ�h %��J�	 �	�! e n����$ ]=J�	 ��¥ �$	 9:q!P   حسن بن علي بـن

و در مـذهب   ابي عثمان كه ملقب به سجاده است در عداد غاليانقم بوده و ضعيف است
  او ارتفاع و غلو است.

 /$ /�pn  �0	 9:q! Y	�J=[ $������ 48/ رجال نجاشي ص  ج�h e��M ���¥ ��$K
�Z$��|	� (شيعيان) اند. او را ضعيف شمرده علماي ما  

��'��  چاپ كربال مي نويسد: 478/ رجال كشي ص  د �! ��$K [��( �Z� n������	6  d	
Z��6  65���	� 9�Z!��	K9�sP� 

-مرو صاحب رجال كشي فرموده است: اين سجاده را خدا لعنـت كنـد و   يعني أبوع
  كنند. شتمام لعنت كنندگان و همه فرشتگان لعنت

كـه إن شـاءاهللا   » حسين بن عبـداهللا «اين بدبخت ملعون به همراهي رفيق ديگرش،  
كامل الزيـاره ايـن حـديث سراسـر      132در صفحه  1شرح حال نكبت مĤلش خواهد آمد

!/ ��! /$ %�p	�p /! d/ $/ !� $/ : �اند اغراق و غلو آميز را از يكديگر روايت كرده
 [��( :[��( ,��4>�8 Y	 /�$ ���H /�$ %�p /! ��� Y	 /! D�C��zZ�	 ���w	��! /! 9:q! YK

d	��!�$K9 : ؛` :z��=! d	 &	�=| �! /$ %�p( ����A ��'� ��_Z2 /2 �'> /2 %�p ��

                                           
  معرفي شده است. 8همين كتاب ، وي با شماره  63ر.ك صفحه  -1
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�2 9�M /�2 d	 ]�4M '���X	 e ���| 	m` E4p 6+�� �Z! i S¥ � 6Z�p ��v> �5$ �� d	 ]4M "��,
 	m` E�4p /�_���0�	 /�2 d	 ]4M �5��Z2 ã( 	m` E4p %��4Z�	 U%��Z�	 %�=0�	W %�=��	

d	 [��� 9K:[�J8 O=2 n�1K 
	±C�	 �	�K ص  ����	 µC~4��	 O�� [�J� � ����	 O�'J�
 &'0k �J8!!ã2 �2 O�P� 

فرمود: اي حسين (بن ثور) كسي كه از منـزل خـود بيـرون     ؛حضرت صادق - 
شود و قصد زيارت قبر حسين بن علي صلوات اهللا عليهما را داشته باشد اگر پياده برود 

را محو نمايد تا هنگامي كه وارد  اي نوشته و گناهي از او خدا به هر گامي براي او حسنه
از مصلحين (رستگاران و پيروزان) شايستگان بنويسد تا آنگـاه كـه    حائر شود خدا او را

كـه قصـد انصـراف     همين خود را به جا آورد خدا او را از فائزين بنويسد،) 2(*مناسك 
فرمايد عمل خود  را سالم فرستاده ميو ت ص گويد رسول خدا مي اي آمده و كند فرشته

  .!»!را از سر گير كه گناهان گذشته تو آمرزيده شد
تعجب ما از اين است كه هر گاه مردي در كتب رجـال بـدين بـدنامي اسـت، اگـر      

نامي را رد كنيم حق اين است كه آنچه مربوط به عقيده اوست  بخواهيم روايت رجل بد
بارد مطرود شود، پس چرا مسؤولين شـريعت   و اين قبيل احاديث كه روح غلو از آن مي

ه اين چنين احاديـث اسـت كـه روح خـوف و     اند؟ مگر ن به چنين عملي همت نگماشته
ت در معصيت و سستي در انجام احكام مغرور أخشيت را در افراد كشته و آنان را به جر

نمايد كه يك زيارت چندين هزار حسنه در نامه عمل زائر ثبت و چندين هزار سـيئه   مي
تا از قيد ساير  كند كند فلذا براي دست يافتن بدان به هر قيمتي باشد اقدام مي را محو مي

  احكام آزاد گردد؟

                                           
» مناسك«خوانده درحالي كه لفظ » مناسك«علي زيارت قبر امام عليه السالم  را در اين حديث ج -٢ *

  دارد و يا عباراتي كه خدا و رسول امر كرده باشند.(برقعي)» حج«اختصاص به اعمال 



  453  ضعف روايات زيارت از كتب أئمه رجال 
  

  

يا حسين بـن علـي بـن     حسن بن علي بن زكرياديگر از رجال احاديث زيارت -7
  اند: اين شخص را در كتب رجال چنين معرفي كرده است. ها) (به اختالف نسخه زكريا
MA /�$ ��! /$ %�p'��� $�/ � فرموده است: 2/190» مجمع الرجال «/ غضائري در  أ

	 '8A r��|3	yM ?	�b µ�h ����$K D����P 
  خيلي ضعيف و بسيار دروغگو است....  حسين بن علي بن زكريا بن صالح

نيز او را به همين صـفات نكوهيـده مـذمت كـرده      217/ رجال عالمه حلي ص  ب
  است.
: كه در ضمن شرح حال حسن بن علي بن أبي عثمان نـامي از  حسين بن عبداهللا-8

  اند. كتب رجال چنين وصف كردهوي را در  1او برده شده
�$K D� ��!	����! /�$ d	d $�/ � : 216/ رجال عالمه حلي ص  أ��	 d	��! /$ %�p

�=<��$ i2� � ��=! /�	 /¨ �z��P 
  ».اند او طعن زده و او را به غلو نسبت داده حسن بن عبداهللا از كساني است كه بر

��C��M *�(� e G�( /�2 �'�>K i�	 ���! /$ %�p 9`	 d	��J 432/رجال كشي ص  ب
�=<��$ n��â	 /2 9�b'¯P� 

حسين بن عبداهللا قمي كسي است كه او را هنگام اخراج غالياناز قم از شـهر بيـرون   
  .راندند!
شمارد  او را از قول شيخ طوسي واقفي مي 1/343تنقيح المقال  :حسين بن مختار-9

داند و  نيز او را واقفي مى و در قسمت دوم رجال عالمه كه مخصوص حال ضعفاء است
  شمارد. او را از ضعفاء مي» وجيزه«همچنين شيخ بهائي در 

)�] )�� � مجمع الرجال از قول نجاشي آورده است كه: حسين بن يزيد النخعي:-10
n'�! '>; e �k �CK %��J�	 /2P� ،غلو كننده شده است!  او در آخر عمر.  

                                           
  معرفي شده است. 6با شماره  61حسن در صفحه  -1
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 فرمـوده اسـت:   275/ص2ع الرجـال  مجمـ  غضائري خيبري بن علي الطحان: -11
� 'q5� � 9�����	 /$ IC�� ]��� 9�M ]jy�	 [�k £��X	 µ�h 9��v�	 /$ �! /$ D�>

d	��! YK /! 3�4M �� � �Z! &��	�'�	؛ @ �q��p �` *04=� P� 
غلو كننده مـذهب اسـت، او همنشـين و     وخيبري از مردم كوفه و ضعيف الحديث 

و دروغگويان است. و از او روايـات   ت كه از بدترين غاليانصاحب يونس بن ظبيان اس
امـا بـه    ؛كند وي داراي كتاب حديثي است به نقل از حضرت صـادق  بسيار نقل مي

  حديث او نبايد اعتناءكرد.
كند كه در  نيز او را به همين صفات نكوهيده مذمت مي 118رجال نجاشي ص  ودر

  مذهب او ارتفاع و غلو است.
و كننده احاديثي چند در موضوع زيارت دارد. يكي از احاديث او اين اين بدبخت غل

)��]:  ؛حديث سراسر كذب و غلو است كه در كتاب القمي عن أبي الحسـن الرضـا  
�d	��! YK ( �	A /2؛ �,'! e d	 �	A /�M &	'0�	 ��$�P 

را در شط فـرات زيـارت كنـد     ؛فرمود: كسي كه قبر حسين ؛حضرت رضا-
  »!!.ست كه خدا را در عرش زيارت كرده استچون كسي ا

عجب است كه اين حديث  1چون خدا و فرات، چون عرش است  ؛آري حسين
  آورده است. 6/46» تهذيب األحكام«را با همين سند شيخ طوسي نيز در 

: شرح حال او در متن بحث مذكور است بـدانجا رجـوع   داوود بن كثير الرقي -12
  .2شود

                                           
أَال إِنَّه ِبكُلِّ شَيء ﴿مين چيست؟ اينان هرگز خود نينديشيده اند كه فرق عرش خدا از نظر احاطه با ز -1

و آيا تشبيه و مقايسه امام  �آگاه باشيد كه خداوند برهمه چيز احاطه دارد،�  ]54 فصلت:[ ﴾محيطٌ
  حسين با خدا و شط فرات با عرش إلهي جز مقايسه غلو كننده انه است؟ !!!(برقعي)

  همين كتاب. 153ر.ك ص  -2
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كامـل  «از سلمه بـن الخطـاب بـيش از بيسـت حـديث در       :بن الخطاب هسلم -13
 g�¹	�D'����k [�b' /  أ روايت شده است اينك ترجمه او:» و تهذيب االحكام» الزيارة

 º�È�: �µ�h D'�	 �	�� /2 ��¥�$K ��4��	�	 3�v�	 /$ 6�=�P� 
)'� /$ 6�=� /2 6	�K 3�v$� 	���0 	�	��4�� 	@�')�� �: 142/ رجال نجاشي، ص ب

�q��p e �0�h 9�M, D'�	�	��P� 
  كه هر دو بزرگوار: غضائري ونجاشي او را در حديث ضعيف شمرده است.

نيز او را ضعيف الحـديث دانسـته اسـت.همچنين ديگـر      227/ رجال عالمه ص  ج
  كتب معتبر رجال.

ل او در متن بحـث  Ĥ: اين شخص نيز ترجمه حال نكبت مسهل بن زياد االدمي-14
  .1استآمده 

بـه نقـل    و بنـا » كشف الرمـوز «: اين شخص به فرموده مؤلف سيف بن عميره -15
  تنقيح المقال مطعون و ملعون است.

كامـل  «و » تهـذيب «: از ايـن بـدبخت درموضـوع زيـارت در     صالح بن عقبه -16 
  اينك ترجمه حال او: احاديث بسيارآمده است.».الزيارة
|�����J! /$ r $�/ �ره او فرموده است: غضائري دربا 206ص  3/ مجمع الرجال ج أ

d	��! YK /! {�� d	 [��� ��2 �T� 9��� /$ I�(3, @ �=04* `��� ,؛	yM ,[�kP� 
  وي هم غلو كننده و هم كذاب است كه نبايد به او اعتناء نمود!.يعني 

  قسم الثاني عين همين عبارات تكرار شده است. 230رجال عالمه ص  / در ب
فرمايـد:   به نقل از ابن داوود با ذكر همين جمالت مـي  93ص  2المقال ج/ تنقيح  ج

�#M�Z�	 #qM� 3	yM ,[�k ,Ò�$ �q��p I�� :[�( �C	 D'���<�	 /$	 }` ]�C �P�  حديثش به

                                           
  همين كتاب. 115ر.ك ص  -1
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هيچ نمي ارزد، او هم غلو كننده است و دروغگو و كثير المنـاكير اسـت يعنـي حـديث     
  منكر زياد روايت مي كرده.

آمـده اسـت از او    104صـفحه   »كامل الزيارة«حفه غلو كننده انه را كه در اينك اين ت

, )�] $K� ��!	PPPd  � بشنويد:�05�	9 ���j YK /! ��J! /$ r��| /!؛,  ��� ��$K 9�'�j 

���CK e %�X	!  ؛ �2'	�1: ��C~8  G�H ,E�5�8 [��( ,���M_�	 ���!@ �J8 %�X	 a�b
��J�	 �1��C~8 [�( ,��A :[�( :�=8 [��( ����	 µ=> /2 ��5��	 *�� � E5�8 [�( {'>@	 ��

 /�2 � ,6�Zw	 ��� *�4M ,	N! E5$K � E5�8 	', %�X	 e ��CK /2 9�'j �$K �� } [�( *k'8
 E�5�8 �����	 ���=! %��X	 e 	'�, ��CK /2 � 6Zw	 �� *�4M 6�Ã E5$K� E5�8 	', ��CK

Mm /2 � 6Zw	 �� *�4M "	�p	� E5$K� 3��$m ¡��Zb �	�J2 ²�2��	 �Z�! /2 �'u8 n�Z! %�X	 '
6Zw	 9��$ �� °'� ¢ � d	  ! �$	�H 9�M P� 

r��JZ1 «كند، همين أبـو هـارون را    صالح بن عقبه از أبوهارون مكفوف روايت مى -
[�J�	 « ���8 �كننـد كـه    چنين معرفي مى 267فصل الكني و خالصه عالمه حلي ص D��

:���! �Zكـه حضـرت    :گويـد  اند اين شخص بدنام مـي  ي طعن عظيم وارد كردهو بر ��
 :به من فرمود: اي أبا هارون در مرثيه امام حسين شعري بسراي، من قصـيدة  ؛صادق

�%�X	 a�b �! �'2	�     را تا آخر سرودم. و آن حضرت گريه كرد، آنگـاه فرمـود زيـاده
داي گريـه را از پشـت   من صـ  باز حضرت گريست و  من قصيده اي ديگر سرودم، كن،

چون فارغ شدم، حضرت فرمود: اي أبو هارون كسي كـه در   پرده(حرم حضرت) شنيدم،
بهشت براي او نوشته   مرثيه حسين شعري بگويد كه خود گريه كند و ده نفر را بگرياند،

شود و كسي كه شعري بسرايد و گريه كند و پـنج نفـر را بگريانـد بهشـت بـراي او       مي
كسي كه شعري بگويد و خود بگريد و يك نفر را بگرياند بهشت براي  شود و نوشته مي

او نوشته شود، و كسي كه نام حسين در نزد او ذكر شود و از چشمان او به انـدازه بـال   
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خدا است كه حدأقل آن، اين است كه به كمتر از بهشت  مگس اشك بتراود ثواب آن بر
  شود. براي او راضي نمي

ست كه از اين شياطين انسي به وحي و الهام شياطين جني بـر  ها آري اينگونه افسانه
كتاب و بدون عقل و شعور  حساب و بي ها بعضيشود، آنگاه  مردم ما شب وروز القاء مي

 رآيند كه ديگر به هيچ وجه اصالح آنـان امكـان پـذي    فاسد بار مي و انسانيت و گستاخ و
شدند يعنـي از راه ديـن و    د اصالح مياند كه باي زيرا از همان راهي فاسد شده، باشد نمي

  شود. همان است كه چون فاسد شد ديگر چيزي جانشين آن نمي
از اين غلو كننده كذاب كثير المناكير كه در كفر و غلو بي نظير است احاديث بسـيار  

  : 169ص » كامل الزيارة«در كتب اخبار از هر قسم آمده است. اما در 
���	 #�$ /! ,��J! /$ r��| /!d	��! Y) *=( :[�( 9�j؛  
'!��8 ��X	 iZ1�8 :$�

%�X	 ( �Z!�4[  ؛M ���! ��� #k �J�$ "�8��! %�X	 ( E1K /2 #�$ �� *Z�pK :[�J8
 � ���'2 i��C g2 ��_k /2 N! � &��J42 � &	��2 �'�! /2 �N! � 6�p /2 N! �� d	

 � �'�! 6��2 ]4M ��!  ���  n�1K /2 � [�! ��2` n��1K /2 � [�! ��2` �K ��'2 i�C g2 ��_k 6��2
 [��! ���2` � ���'2 i�C g2 ��_k µ�K � &��J42 �'�! µ�K � �p µ�K �� d	 ]4M �8'! ���
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%�X	 ( E1K&  ؛	0'�	 e ��4k	 � 68'! ��� 6��p ���v> ��5$ �� d	 ]4M ���` �b�1 GH
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 ؛كنـد كـه مـن بـه حضـرت صـادق       صالح بن عقبه از بشيرالدهان روايت مي - 
من عرفه را در نزد قبـر امـام    شود و شود كه حج از من فوت مي عرض كردم كه بسا مي

اي بشير، كسي كه به زيارت نيك ميكني  بسر مي بردم، حضرت فرمود: كار ؛حسين
قبر حسين بيايد وعارف به حق آن حضرت باشد اگر غير از روز عيد باشد، خدا براي او 

دل اثواب ده حج و ده عمره نيكو و ده غزوه (جهاد با پيامبر) با پيغمبر مرسـل و امـام عـ   
صـد   مينويسد، اما كسي كه در روز عيد بيايد براي او صد حـج و صـد عمـره مقبـول و    
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اد به همراهي پيغمبر مرسل و امام عدل مينويسد، اما كسي كه در روز عرفه بيايد خدا جه
دل ابراي او ثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله و هزار جهاد با پيغمبر مرسل و امـام عـ  

چگونه براي من ثواب موقف عرفه نوشته خواهـد   مگويد: عرض كرد بشير مي  مينويسد،
به مـن نگريسـت و فرمـود: اي بشـير      گين شده بودمدر حالي كه خششد؟ آن حضرت 

در فرات غسـل كنـد آنگـاه     بيايد و ؛كه مؤمن روز عرفه به زيارت قبر حسين همين
متوجه مرقد آن حضرت شود خدا براي او به هر قدمي ثواب حج با تمام مناسك آن مي 

  گويد نمي دانم حضرت عمره هم فرمود يا نه.!!!. بشير مي  نويسد،
كه ايمان به خدا و رسول و روز قيامت دارد، چنين حديثي را كه با شـرك  آيا كسي 

كند؟ و از چنـين حـديثي جـز بـي      چندان ندارد از چنين كذابي هرگز باور مىي فاصله 
اعتنائي و سهل انگاري به احكام حيات بخش اسالمي و اكتفاء به چنين عملي كه هرگـز  

  آيد؟! در رديف اوامر الهي نيست چه بر مى
همه مهتر زيارت عاشوراست كه يكي از روات آن نيز همين صالح بن عقبه است  از

 هكه محمد بن موسي الهمداني كه خود نيز از غاليانو كـذابان اسـت از سـيف بـن عميـر     
» كامـل الزيـارة  « 174كند كه در ص  واقفي مطعون و ملعون از صالح بن عقبه روايت مي

رسـاند   مي ؛ك جهمي و او به حضرت باقرنقل شده كه سند را صالح بن عقبه بن مال
�  iJ� "��M�$ n�Z! ��� E4p	� d�� 	��q$ 6�2��J�	3  ؛A /2	� 	�X%�كه فرمود: 	��,�! ���

 /2 3	�qM ��_k� �'�!� 6�p �M 3	�H� ��_k µ�K i0�K� �'�! µ�K i0�K� 6�p µ�K i0�K
 d	 &	�=| 9��,	'�	 ���)	 g2� d	 [��� g2 	_k� '�4!	� �pG�z�=!P� 

فرمود: كسي كه حسين را در روز عاشوراء زيارت كند با ثواب  ؛حضرت باقر -
دو ميليون حج و دو ميليون عمره و دو ميليون غزوه (جهاد با پيامبر) كه ثواب هر حج و 

 صكسي است كه با رسول خـدا   ي غزوه عمره و اي چون ثواب حج و عمره و غزوه
  .جمعين انجام داده باشد!!!أئمه راشدين صلوات اهللا عليهم أو 

تـوان انجـام داد    هـم مـي   بينيد كه با اين عمل كه به موجب همين روايت از دور مي
ديگر آبرو و ارزشي براي ساير احكام باقي نمي ماند! آيا اين كذب بر خـدا و رسـول و   
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باشد؟  نشانه غلو كه برادر شرك است نمي نيست؟ آيا همين روايت خود ؛ائمه هدي
امامي و صالحي ممكن بوده است كه در عمر خـود دو ميليـون    ي هيچ پيغمبري وآيا برا

 حج و دو ميليون عمره و دو ميليون جهاد با پيغمبر يا امام انجام دهد؟ ثواب آن تنهـا در 
شود و اگر چندين عاشوراء باشد چگونه است؟ آيا  يك زيارت عاشورا نصيب فردي مي
هر كدام در عمر  ؛ئمه هديأست؟ پيغمبر خدا و چنين افسانه اي بازي با دين خدا ني

  !!.هحداكثر تا بيست حج به جا آوردند و زائر با يك زيارت اينهم خود يك حج و
ضمن ترجمه حال علي بن حسان  189رجال نجاشي ص  :عبدالرحمن بن كثير-17

!���	�'�/ $�/ �qM# �كند مي نويسـد:   كه از عموي خود عبدالرحمن بن كثير روايت مي
�	���J4!�	 ���8  ��<�	 e �Z$��|K ¶$ n'Mm "	�b µ�h i�,��.    و غضـائري در مجمـع

روي عن عمه عبدالرحمن ابن «فرمايد:  در شرح حال علي بن حسان مي 176الرجال ص
(يعني عبدالرحمن بن كثير غلو كننده و ضعيف است). و رجال حلي » . ضعيف كثير غالٍ

فهـو  گويد مسـعودي فرمـوده اسـت:     مي كرده وقول غضائري و نجاشي را نقل  233ص
  . عبدالرحمن كذاب و واقفي مذهب است.كذاب وهو واقفي

كامـل  «اين شـخص كـه بسـياري از أحاديـث      رحمن األصم:لعبداهللا بن عبدا -18
/  أ از طرف او روايت شده است ترجمه حـالش در كتـب رجـال چنـين اسـت:     » الزيارة

���! Ò��$ I��� [�k µ	d $/ !��	� 161رجال نجاشي ص h D±$ E���	 G|)	 /�'�
!�	_�	 3�4M ���P�     عبداهللا بن عبدالرحمن األصم ضعيف و غلو كننده بـود، هـيچ ازرشـي

  ندارد، و او را كتاب مزار است، (يعني الطائالت كه در احاديث زيارت آورده است !!).
���	d $�/ !«در بـاره او فرمـوده اسـت:     25ص  4/ غضائري درمجمع الرجال ج ب

 £��>  ! [���2 &	���_�	 e 3�4M ��� [�J�	 g01'2 µ�h D±$ E���	 G|)	 /�'�	��!
�±��	 �jK 6$	yM /2 9�M� *8�z42 ]jy2� G��!P� 
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خالصه فرمايش هر سه (غضـائري و نجاشـي وعالمـه) چنـين اسـت: عبـداهللا بـن        
عبدالرحمن األصم شخصي است ضعيف درحديث و در مذهب غلو كننـده ومشـرك و   

او را كتابي است درموضوع زيارات{احاديث كامل الزياره و غيره از  هيچ ارزشي ندارد و
دارد و مذهبي متهافت(كه گاهي مؤمن و گاهي كـافر   ه داللت برخباثت عظيمياوست} ك

  است. هاست) و او از دروغگويان درجه اول اهل بصر
اينك چند حديث از احاديث اين ضعيف غلو كننده خبيث بسيار دروغگو كه زينت 

چنـين   ؛اين كتاب از حضرت صـادق  68است. در صفحه » ابن قولويه«بخش كتاب 
�/ 	d  ص ny�>~8 ��=�7 ��2K g�2���� [	d  ؛�  9�M	�X%� كند: روايت مى� :[��J8

P P P O�=1�( فرمايد به فاطمه مي ص تا آنجا كه رسول خدا : e I��� ��Z�¹ /�2 ���( ��1~1�
 O�+��K Gj#�k ����` *04=� �pK °�)	'zV  ! I��� GzZ2 �ZJ�$ ��(K@� d�$ G=!K °�)	

Gj � ��w	 &:=V e r�$��2 ��0��	P� 
را مادرش برداشته بود، پس رسـول خـدا او را گرفـت و گفـت      ؛امام حسين - 

شرح شهادت حسين را داد  ص كه پيغمبر خدا را لعنت كند . . . تا آنجا خدا قاتالن تو
مي آيند كه در روي زمـين از ايشـان كسـي     و فرمود: گروهي از دوستان ما به زيارت او

در روي زمين احدي جـز ايشـان بـه حسـين      حق ما نيست وتر به  قائم داناتر به خدا و
تـاريكي هـاي ظلـم وجـور مـي درخشـند و        توجه ندارد، آنان چراغهايي هستند كه در

  شفيعان روز قيامت اند.!!.
تـرين ايشـان بـه     در اين حديث فقط زائران حسين را عالمترين مردم به خدا و قائم

چراغهاي درخشـنده    حضرت هستند، تنها كساني كه متوجه آن و ص حقوق رسول اهللا
  آيا به راستي چنين است؟  در ظلمتهاي ظلم وجور و شفيعان روز قيامت مي شمارد،
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كنـد كـه آن    روايـت مـي   ؛درحديثي از حضرت صادق» كامل الزيارة« 81در ص
�% |���9K� �����$ �p �فرمايد:  حضرت به زراره مي$�K %�X	  ! *5$ �:��	 9` ��	�A ��
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با خون و زمين چهل روز با سـياهي و   ؛حسين اي زراره آسمان چهل روز بر -

نـده شـدند، تـا    كخي گريه كرد و كوهها پاره پاره و پراآفتاب چهل روز با كسوف و سر
خدا دوستتر و گريانتر ازچشمي كه گريان و اشك ريـز   آنجا كه فرمود: هيچ چشمي نزد

شـود درحـالي    باشد نيست تا آنجا كه فرمود: گريه كننده برحسين محشور مي بر حسين،
اسـت در حـالي    راش آشكا كه چشمش روشن و بشارت او را روبرو و شادماني ازچهره

انـد و مـردم در    كه مردم در فزع و ترس روز قيامت هستند، ولـي گريـه كننـدگان ايمـن    
در زير عرش و در سايه عرش درحال گفتگـو   ؛معرض حساب اند و اينان با حسين

شود كه داخل  به ايشان گفته مي  مي باشند درحالي كه از سختي روز حساب نمي ترسند،
فرستند كه ما مشتاق شما هسـتيم   ي، قاصدها به نزدشان ميبهشت شويد و حوريان بهشت

  ».!!!!.الخ ...دهند  ولي اينان ابا كرده و همنشيني و گفتگو با امام حسين را ترجيح مي
  كنند. به پا مي  ايد، هايي كه ديده آري اينگونه احاديث را كذابان و غاليان، آن معركه

آمـده اسـت كـه حضـرت      ،ايـن كتـاب ايـن حـديث از ايـن كـذاب       86در صفحه 
��* `@ 2/ <�# �`9 6�5��2 	�=���  ؛`m	 ���! �$K G1A	�d  فرمود: ؛صادق�	 	�8��_2
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باشـيد مگـر    را زيـارت كرديـد خـاموش    ؛همينكه حضرت أبا عبداهللا الحسـين 

براي اينكه فرشتگان شب و روز بـا فرشـتگان محـافظ كـه در حايرانـد       ،ازحرف خوب
شـدت گريـه    كنند ليكن آن فرشتگان به ايشـان از  شوند و با آنان مصافحه مى حاضر مي

جواب نميگويند. لذا اين فرشتگان تا زوال آفتاب و يا تا وقتـي كـه فجـر روشـن شـود      
يشان سخن ميگويند و از چيز هايي از امـر آسـمان از ايشـان    انتظار مي كشند وآنگاه با ا

ايسـتند و   گوينـد. و از گريـه نمـي    سؤال ميكنند، اما در بين اين دو وقت آنها سخن نمي
  .گوئيد!!! مشغول شما هستند كه چه مي

  از اين قبيل موهومات كه داللت كامل برجهل گوينده و جاعل آن دارد. و
را عاق رسول  ؛ر روايتي تارك زيارت امام حسين، اين كذاب د138و در صفحه 

اش را آمرزيـده و   كسي كه آن حضرت را زيارت كند گناه پنجاه ساله شمرده و ص اهللا
هر درهمي را كه در اين راه صرف كند ثواب انفاق ده هزار درهم دارد و ثوابهاي بي حد 

  و شمار ديگري را وعده مي دهد!.
  .از همين خبيث آورده است! 6/45اين حديث را طوسي در تهذيب 

كذابي آفرينش خدا و دين خدا و پيغمبران خدا و اولياي خدا را به  آري چنين غاليان
هـدف   خره دسـتگاه خلقـت و  چنان مي نمايند كه خدا و انبيـاء و بـاأل   استهزاء گرفته و

آفرينش چيزي نيست جز گريه كردن بر امام حسين يا زيارت آن حضرت و چنانكـه در  
كند درحالي  كه نظري به زائران مي همين ‘حضرت فاطمه « :آمده است 8صفحه حديث 

كنند ناگاه  يك ميليون كروبي او را براي گريستن مدد مى كه هزار پيغمبر و هزار شهيد و
بـه گريـه   ‘كشد كه در آسمانها فرشته اي نماند مگر اينكه از صداي فاطمه  صيحه اي مي

بيايـد و بگويـد اي    ص مي گيرد، تا اينكـه پيغمبرخـدا  رام نآاز گريه ‘آيد و فاطمه  در
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تسـبيح و تقـديس بازداشـتي،     آوردي و آنها را از اهل آسمانها را به گريه در دختركم تو
پس خودداري كن تا آنان خدا را تقديس كنند كه خدا خود به كارهاي خود رساست. و 

 [~�48 G5Z2 p /2	�Z1 �F`��  G� d' `� دهد كه:  اين حديث را با اين عبارت خاتمه مي
�` 	��j_1� #> �M /2 ¿7 9K /2 'qMK �C��1` e #�	 9ª8 �C��1`�P 

خدا براي زائران از همه  از شويد و مي نگرد به شما كه در آنجا حاضر مي‘حضرت فاطمه 
كند. پس شما در رفتن به زيارت حسين خود داري نكنيد كـه در   گونه خوبي ها درخواست مى

  درآيد!. شمارشدن به زيارت او آنقدر خير است بيش از آنكه به آم
آيد كه همه روزه اين معركه برقرار است كـه فرشـتگان    از مجموع اين حديث بر مى

بـوده  ‘ روند و پيغمبران وصديقان و شهيدان با كروبيان درخدمت فاطمـه   پائين و باال مي
آيـد و او را آرام   ه روزه مـى همـ  ص كننـد و پيغمبـر خـدا    وبه تبعيت از او گريـه مـى  

شـود! و   كند و باز روز ديگر همين كيفيت تكرار مي فرمايد و فاطمه بر زائران دعا مي مي
هـا كـه فاطمـه زهـرا       موهومات ديگر كه در اين حديث است تو گوئي اين همه مصيبت

تي هـم كـه   سالم اهللا عليها در دنيا بدان مبتلي بود براي آزار او كافي نبود كه بايد در بهش
Ÿξ﴿: براي مؤمنان sù ì∃öθ yz öΝÍκ ö�n= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡ t“øt s† ﴾ ]38 :ةالبقر[.  

 »بگريد و در حزن واندوه باشد. است دائماً» نه بيمي دارند و نه اندوهگين شوند«« -
  .وهمچنين ساير پيغمبران و اوليا خدا.!!!

سـمع بـن    اين كتاب نيز حـديثي عجيـب از ايـن كـاذب كـذيب از      101در صفحه 
هاي زيادي در  كند كه حضرت صادق به او وعده بن المبصري روايت مي عبدالملك كرد

��Z! {��� O�CK ��2K � :فرمايد تا آنجا كه مي مي دهد، ؛ثواب زيارت حضرت حسين
 O�=2� ���8K �������	 /�2 ��$ OC�J=� �2� O$ &��	 O=2 Gz4�|�� O� i��$; ���p O1�2
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را بـه   كه سـفارش تـو   حضور پدران مرا خواهي ديد ،تو به زودي درهنگام مرگ -
دهد باالتر است از مـادر مهربـان    كنند و آنچه از بشارات كه با تو رخ مي ه مرگ مىتفرش

  نسبت به فرزندش.
ن آايـد بـه   دهد كه براي تفصيل بيشـتر ب  آنگاه حديث را با موهومات ديگر ادامه مي

  كتاب مراجعه شود.
مفسـدان را بـه    تا مغروران و ،اين كتاب مملو است از اين قبيل احاديث از غاليانو كذابان

بـا ايـن   و انـور را پـائين آورده    عكند و ارزش عبادات مقرره در شر تر معصيت خدا گستاخ
  .ست!!قبيل اعمال مبادله كند كه قيمت آن يك چندين هزار برابر عبادات تشريعي ا

يكي از راويان احاديث زيارت وشفاعت وامثـال   عبداهللا بن القاسم الحضرمي: -19
  است او در كتب رجال چنين معرفي شده است: »عبداهللا بن القاسم الحضرمي« آن

عبـداهللا بـن القاسـم    «فرمايـد:  جناب غضـائري مـي   35ص  4/ درمجمع الرجال ج  أ
بداهللا بن قاسم حضرمي از اهل كوفـه، غلـو   ع». رتفاع بهإمتهافت ال الحضرمي كوفي غالٍ
  گفتارش نيست. نظامي دركار و حساب و  كننده و تناقص گو،


 $������ yM	�k 3�] �:167/ رجال نجاشي ص  ب�'�	 i2 X	 G��J�	 /$ d	��!
�4�	�'$ ��4� @� ��8 #�	 &�<�	 /! D�'��.  وي غلو كننده بسيار دروغگويي است كه از

  شود. كند و هيچ خيري در او نيست وبه روايتش اعتناء نمي ت ميغالت رواي
!��	 /$ d	� G��J	 3���|K /�2 i2 X	�� GV��5	i�0( �:336/ رجال عالمه ص  ج

 @� Ò��$ I���� ��4�	�'$ ��4�@� ��8 #�	 &�<�	 /! D�'� "�$	yM 9�M � ������$ 
'��j�
�$ g01'�P� 

 في مذهب و دروغگويي است كه از غـالت و واق ؛عبداهللا از اصحاب امام كاظم
  شود و ارزشي ندارد و. . .  كند و به روايتش اعتماد نمي روايت مي

اين شخص غلو كننده وكذاب با اين سابقه احاديثي به منظور غرور و فريب بدكاري 
كامل « 119پرداخته است. ازجمله در ص  به وحي شيطان از امامان عليه السالم ساخته و
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كه بعدا معرفـي خواهـد   » موسي بن سعدان«مذكور است كه مردي كذاب به نام » هالزيار
كند  روايت مي ؛و باالخره ازحضرت صادق» عمر بن ابان الكليني«او از  از او و 1شد


 ( �Z! O=2	5�� k %�X��� �` �C�� 	� 6�2��J�����Gz �كه آن حضرت فرمود: @; 6$�K
	A n��_� @� ���Z�	 �� [�J� O=2 n��_��@� ����Z�	 @` ²���2 ��!��� @� P P P n�=�J4�	 @` '�

@` &����@� n���!@` °'��@� n��, @` ²��2 �!��� @� P PP n�=�J4�	 @` '�	A 	�=�|  ���=!
�1�2 �$ �� 	�'0<4�	� �1A�Zb  !�P� 

ت بـر او  مـ روز قيا هستند كه تا ؛چهار هزار ملك غبار آلود در نزد قبر حسين -
شود، هيچ زائري آن  اي است كه به او منصور گفته مي رئيس ايشان فرشته مي كنند، گريه

اي  كننـد و هـيچ وداع كننـده    را اسـتقبال مـى   كند مگـر اينكـه او   حضرت را زيارت نمي
شـود مگـر    كنند و مـريض نمـي   كند مگر اينكه او را مشايعت مى آنحضرت را وداع نمي
اش نمـاز مـي خواننـد و     جنازه رد مگر اينكه بر او ومي نمي كنند و اينكه او را عيادت مى

  پس از مرگش براي او استغفار مي كنند.
گويد كـه ايـن چهـار     كند جز اينكه مي نيز همين حديث را تكرار مي 192در صفحه 

هزار ملك همان فرشتگان اند كه براي جنگ به مدد آن حضرت آمدنـد ولـي آن جنـاب    
ديگر براي استيذان برگشتند حضرت كشته شده بود لذا ه نداد، چون مرتبه زبه ايشان اجا

  ماندند.
الهـي   اين كتاب داستان فطـرس ملـك كـه بـه علـت سسـتي در امـر        66در صفحه 

اي شصت سال به عبادت مشغول بود تا در روز تولـد حسـين بـه     مغضوب و در جزيره
يـغ  نـزد قبـر آن حضـرت مشـغول تبل     شد و اكنون در آن حضرت آزاد ي شفاعت قنداقه

  سالم زائران به آن حضرت است.
ات در زبان روضه خوانان براي مغرور كردن جاهالن درجريان مچون اين قبيل موهو

 كـذابان و  و خـورد و چـه غاليـان    كدام ريشه آب مـي  از است لذا يادآوري شد تا بدانند
                                           

  همين كتاب. 78ر.ك ص  -1
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و  1موسي بن سـعدان  مفسدان اصل و ريشه آن هستند، يعني عبداهللا بن قاسم حضرمي و
  .ال ايشان!امث

همـين   ن مفسد از بانيان مذهب اسماعيليه است ويا عبداهللا بن ميمون القداح: -20
  براي شناخت او كافي است.

اين شخص به تصريح ائمه رجـال واقفـي مـذهب اسـت و      عثمان بن عيسي: -21
كه به  ؛نزد او اموال بسياري از رضا گويد: در مي در رجال خود در احوال او» كشي«

بـه تفصـيل در    خشـمناك بـود و سـوابق او    بـه او  ؛مسترد نكرد و رضاآن حضرت 
عليـه   حضرت رضـا  جلد دوم تنفيح المقال و تخلف و استنكاف او از اوامر 247صفحه 

  السالم مذكور است.
حلـي  و جزائري و ابن داوود ومحقق اردبيلـي و فاضـل مقـداد و صـاحب مـدارك      

  او را ضعيف شمرده اند. عموماً
موضوع زيارت از اين مغرور غرور آفرين وگستاخ كننده  ديگر دراينك يك حديث 

)�] 	�X% �'��]  :؛عثمان بن عيسى عن معلى بن شهاب عن أبي عبداهللا« مجرمين:
d	ص [�J8 ?a�	A /2 �	_b �2 n�4$K �ص� : "�Jp a�	A �K a�$K �	A �K "�4�2�K "��p ��	A /2 iZ$��

62��J�	 ���  n��AK 9K �!P� 
پرسيد: اي پـدر پـاداش    صاز پيامبر ؛كه امام حسين :فرمود ؛صادق امام -

را زيارت كند چيست؟ آن حضرت پاسخ داد: اي پسركم كسي كه مرا زنـده   كسي كه تو
مـن اسـت كـه او را روز قيامـت      را زيارت كند، بر مرده زيارت كند يا پدرت و يا تو يا

  ديدار كنم.!!

                                           
  همين كتاب مرقوم است. 87چنانكه گفتيم شرح حال او در صفحه  -1
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سته كه خلقـتش بـراي زيـارت اسـت     از آغاز طفوليت مي دان ؛حسين كهگوئي 
وسيله به مردم ابالغ شود لذا  ليكن از ثواب آن بي خبر بوده است! يا خواسته است بدين

  .از ثواب آن پرسيده است! صاز رسول خدا
كـه ترجمـه حـال و ارزش او در ضـمن ترجمـه عمـويش        علي بـن حسـان:   -22

  ت.و روايتش قابل اعتماد نيس 1عبدالرحمن بن كثير اشاره شد
  اند. پدرش ملعون و رأس ضالل : به قول صاحب سرائر خود وعمرو بن فضال -23
بسـيار  » ضـعيف جـدا  «بـه صـفت    275: را مجمع الرجـال ص  عمروبن ثابت -24

  كند. ضعيف نكوهش مى
  كند. روايت مى» حسن بن راشد«: او از جدش قاسم بن يحيي -25

جد  از» روي عن جده ضعيف«فرمايد:  غضائري درباره او مي 5/53درمجمع الرجال 
 فاسد المذهب معرفي شده است، ،ضعيف است. و در نقدالرجالكه كند  خود روايت مي

ـ    و خالصـه او را ضـعيف    نمايـد و در  مـي  تحلي، غضـائري را در ايـن خصـوص تبعي
 6/40كه شيخ طوسي هم در تهـذيب  » كامل الزيارة«اولين حديث  با اين حالشمارد  مي

اسـت كـه در آن حيـث منتهـاي آرزوي امـام      » قاسـم بـن يحيـي   «آورده است از همين 
نشسـته   صهنگامي كه در دامن جـد بزرگـوارش رسـول خـدا     سؤال او و ؛حسين

� 2�O�1?�است، اين است كه مي پرسد: $ a�	A /� �2 �$K ��  »    اي پدر پـاداش كسـي كـه
ا بـه او همـان جـوابي ر    صو پيغمبـر خـدا  » را زيارت كند چيست؟ تو پس از وفاتت،

  گذشت. 2عثمان بن عيسي«دهد كه درحديث  مي
و بركت ديگر از قاسم بـن يحيـي    ريك حديث پرخي »كامل الزيارة« 171صفحه  در

 خـوش  هست كه خود خيلـي خوشـنام اسـت از جـد     فاسد المذهب و ضعيف الروايه،
روايـت   و كـذابان اسـت،   نامش(!!) و او از يونس بن ظبيان كـه از مشـهورترين غاليـان   

                                           
  همين كتاب معرفي شده است. 145و  69وي در صفحه  -1
  معرفي شده است . 21وي با شماره  -2



    

  زيارت قبور بين حقيقت و خرافات      468 
 

 

�2/ ,��� 6�=��� 9	��v0' ��=�6  ؛A /2	� 	�X% ؛)�] $K���!	�d كند: مى µ��Z�	 6=��
 6�b�p µ��K �� *��(� 6���J2 �'�! µ�K� ���2 6�p µ�K �� d	 ]4M ��p	� 6Z� e 68'�	

�'>o	� ��C��	 ��	�p /2P� 
فطر و شب  شب عيد هر كه در يك سال شب نيمه شعبان و :فرمود ؛امام صادق

هـزار   را زيارت كند خداوند برايش ثواب هزار حج نيكـو و  ؛ام حسينعرفه مرقد ام
  هزار حاجت از حوائج دنيوي و اخروي او را برآورده سازد!! عمره مقبول نويسد و

امامي تـوفيقش   اعمالي كه براي هيچ پيغمبر و فرماييد كه با يك زيارت، مالحظه مي
آنكـه نتوانـد    ، تا كور شـود هـر  شود امكان ندارد براي يك زائر با سه زيارت حاصل مي

  ديد!!!.
  حيرتم كه باده فروش ازكجا شنيد؟ در   خدا كه عارف كامل به كس نگفترّ س

   محمد بن ارومه: -26
 '0	� n'Mm i�J	���J���k� 9_�	� :253أ / رجال نجاشي صb �$K �2��	 /$ ��¥  ���=!

�	 [�K /�2 ��� n�b�8 �$ O40� /2 ��=! .� E4p �=<��$ n�2�� ,��Z! 	��0(�48 n'�>; �` ���=
�=<��$ ��=! /� �2��	 /$ ��¥ [�( �CK �����	 YK /! %��J�	 ß��, /2 6!�s E5p� P� علماي

قم او را به بدي ياد كرده و طعنها زده اند و او را به غلو نسبت داده اند، حتـي كسـي را   
از اول شـب تـا    كارش را بسـازد و او چـون ديـد كـه وي     وادار كردند كه بر او بتازد و

آخرش مشغول نماز است از كشتن او خودداري نمود. و محمد بن الوليد كه از بزرگـان  
اسـت:   هانـد كـه فرمـود    علماي قم است جماعتي از شيوخ قم از جنابش حكايت كـرده 

  محمد بن ارومه مطعون به غلو است.
 /$ ��¥ '0	��K �2$��فرمايد:  غضائري نيز مي 5/160مجمع الرجال  / در بb  i�J�	

�=<��$ 9���J�	 ��â	 Pاند. علماي قم به غلو نسبت داده محمد بن ارومه را�  
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در روايات او حق و  ي است چون كتب حسين بن سعيد ويمحمد بن ارومه را كتابها

باطـل و غلـو اسـت، و    « اند جـز آنكـه در آن   داده باطلي است كه ما را به جميع آن خبر
  به غلو طعن زده است. صدوق نيز بر او

مـي شـمارد و در آخـر    نيز اين صفات زشـت را بـر او    252/ در رجال حلي ص د
 من معتقدم كه در روايت او بايد توقف كـرد » . والذي أراده التوقف في روايتهفرمايد: مي

  نپذيرفت). نبايد(و آن را 
او  ��=k 9�M �CK [�J�  n�ZZM	����8 "	��X£ :255رجال حلي ص  :محمد بن اسلم -27

  هم غلو كننده و هم حديثش فاسد است.
  :هورمحمد بن الحسن بن جم -28

¥�� $/ 	�zs /$ /�X�� �$K� ���!	 d	�i��J � (غض): 184ص  5أ / مجمع الرجال ج
_! d	 &�2'¥ ��8 �=T "	', �� *�K� � �q��p ]45�@ £��X	 ���8 �[�k ��b�P� ه وعـال  او

شعري از او ديـده ام    نيست، قابل نوشتنبر اينكه غلو كننده و فاسد المذهب و حديثش 
  را در آن حالل شمرده است.كه حرامهاي خدا 

فرمايد:  او را به همين صفت نكوهيده معرفي كرده و مي 260/ رجال نجاشي ص ب
��z��! /2 �´ G=!K d	 ���,K ��8 ��(�P�  ي هسـت  يدر باره او سخناني گفته اند، و چيزهـا

  كه از بزرگي خباثت آن خدا آگاهتر است.
  :محمد بن حسن بن شمعون -29

� D�±$ �=|K	��k G�H i�0( �: تغضائري فرموده اس 187جال ص / در مجمع الر أ
@ *8�z42 µ�h �1�0Z�2 �`� ���` *04=��P 
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واقفي است، اما بعـدا   ،محمد بن حسن بن شمعون از مردم بصره است او در مذهب
نيفاتش اعتنـاء و  صـ غلو كننده شده است، ضعيف تناقص گويي است كه نبايد بـه او و ت 

  التفاتي داشت.
 Ï K º ���C [�b� ���È� :� G�H µ�(	� D�	��<$ '0b �$K 9��, /$ /�p /$ ��¥

]jy�	 ���8 "	�b "�0�h 9�M �kP� �	  ����8 Gj � µ�h Gj � n�ZZM �=k Gj � i0(	� Gj
P*�	 ]jy�	  

را در مذمت اين واقفـي   هنيز همين صفات نكوهيد 252/ رجال عالمه حلي ص  ج
  شمارد. لمذهب بر ميغلو كننده ضعيف الحديث فاسد ا

 : دركتب رجال ترجمه حالش چنين است :محمد بن سليمان الديلمي -30
��] !=��� e �: 282أ / رجال نجاشي ص � @ "	��b µ��h i�=����	 9:�=�� /$ ��¥

��P� توان به او تكيه كرد. اي نمي ضعيفي است كه در هيچ گفته  
�� $�/ ��=�: ���'MA 9	����i�= ¥� فرمايد: غضائري مي 5/219/ در مجمع الرجال  ب

����` *�04=�@ ���jy2 e g�01'2 ��q��p e µ��h d	��!�$K P� ضـعيف و در   ،او درحـديث
  غلو كننده و اصال قابل اعتناء نيست.، مذهب
همـان عبـارت نجاشـي را در مـذمت او      255/ عالمه حلي در رجـال خـود ص    ج

  آورد. مي
در اين   نام را كه از كذابان مشهور است، ما اين غلو كننده بد :محمد بن سنان  -31

 كتاب معرفي كرده ايم در اينجا فقط به ذكر چند حديث از احاديث كذب و غلو آميز او
  مي پردازيم. و ترجمه حالش را به خود كتاب وا مي گذاريم. 

  .)1گذشت (ترجمه محمد بن سنان در قسمتهاي قبلي كتاب راه نجات از شر غالت

                                           
كتابش معرفي فرموده، اينجانب كالم ايشان را درباره » شفاعت«را در بخش » ابن سنان«جناب مولف  -1

  عينا نقل كرده ام (برقعي).» خرافات و فور در زيارات قبور«ركتاب وي د
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�� 	� /�! Ì:�J	 /�$	PPP Y  �: 67ص  كامل الزيارة/  أ�� YK /�! 9�Z�� /�$ ���¥ /�!
d	��! YK /!��0 � e n'�p m` E5$	Z2 e‘ %�X_] 8����  ص)�]: $� :Z��� [	d ؛�

� '>  "	�b�� GH [�( e ny�j i4!��� e 	y�j O4�$ e i�	'1  !)	 ��	 9` ��¥ *Z$ 6���8 �� :
 [�( � 6+�j ~�j	� ���| /�pK �'��H � i4C�T� � iZ�! �'( GC *=J8 ?%�X	 ]7K ��¥ �� }

%�X	 .K�  ! n�� gh� � ��¥ �� } [�J8 ,iZ�! %$�2 n�=b � D�	�8؛  ����2/ 2 a��$
 /�2  �! }��5C � D_> � Y	y! � ivu� � i4Z�� ,�	�h� � i4�� � �	�=|� ��M'$ ��=!

 �CK �2K �!A�C � n	��C ��|�C � �=4(�'>o	� ��C��	 e /�'>o	 � %��)	 /2 �	�z��	���P� 
در منزل حضرت  صفرموده است: درحالي كه رسول خدا ؛حضرت صادق - 

آمد و بـه سـجده    حضرت بود ناگهان به گريه در دامن آن در ؛بود وحسين‘ فاطمه 
در  افتاد آنگاه فرمود: اي فاطمه دختر محمد همانا خداي علي اعـال در ايـن خانـة تـو و    

نيكوترين هيئت بر من نمايان شد، و گفت: اي محمد  همين ساعت در بهترين صورت و
آيا حسين را دوست مي داري؟ من گفتم: آري او روشني چشـمم و گلدسـته ام و ميـوه    

روي سر حسين گذاشته بـود   خداوند در حالي كه دستش را چشم من است، نور دلم و
 رضـوان مـن بـر اوسـت و     لوات و رحمت وفرمود: مبارك باد مولودي كه بركات و ص

كسي كه او را بكشد و نصب عـداوت   عذاب و رسوايي و عقاب من بر خشم و لعنت و
آخـرين در   سيد شـهيدان از اولـين و   و دشمني با او كرده به كشمكش بپردارد. همانا او

  دنيا وآخرت است.
ازش حسـين  ى فاطمه آمـده وبـراي نـو    بينيد در اين حديث چگونه خدا به خانه مي

گويد! اينها معارفي است كـه در شـناخت    او مي گذارد و چنين و چنان مي دست بر سر
خدا مي خواهند به نام شيعيان علي عليه السـالم بـه جامعـه بشـريت هديـه كننـد، آري       

  محمد بن سنان از مشهورترين كذابان و غالياناست.

                                                                                                           
  شاءاهللا كتاب خرافات وفور بعد از اين كتاب چاپ مي شود.(ناشر)  إن
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�� 	�Z� /$ ��¥ /! Ì:�J�9 !��همين كتاب:  367باز حديثي عجيب در ص �� YK /
d	��! YK /! D����	 ²��$ ��_� /$ '�! /!؛  d	 E�Z$ �(� �q2 /2 *��( 6�5�	 °�K :[�(

 9K ��z��` d	 Ep�~�8 ��Z2K� d	 �'�p *�=b � ¤��! �8 �M /2 .�Z�	 iZ�1~�� D'zV  ! �4�$
 @` �$'�M °�K �$ *�v!K :�8 �$ *=�8 �2 ��8 �2 }�b� �_!�8 D'(� i0M �'�$�	 6��_Z�$

 °�K �Z���1 ��2 @���� O4=��8 ��2 �$'M 6$'1 @��� '���	 ��2 /2 *=��8 '���	 e *���
 "����m "��h	�42 ��C� ��M� D'J4�	� D'J8 �$ &'u48	 Dy�	 *���	 *J=>@� O4J=> �2 �$'M

GZzb��C e O$ *��j� O$ *u� @`� �$'M °�) 54�2@� µ5Z4�2 #k "�Z�z2P� 
حالي كه خدا  كيست كه مانند من در :فرمود: زمين كعبه گفت ؛ادقحضرت ص 

كرده است و مردم از هر درة ژرفناكي به سوي مـن آينـد و    خانه خود را بر پشت من بنا
كه بس كن و برجاي خود نشين كه  ام، پس خدا به او وحي كرد من إلهي شدهامن حرم 

م در مقابل فضيلتي كه به زمين كربال به عزت و جاللم سوگند كه فضيلتي كه به تو داده ا
ز آب دريـا  ابرند، پس مقـداري   دادم چيزي نيست جز چنان سوزني كه در آب دريا فرو

اگر آنچـه را كـه خـاك     دادم و را فضيلتي نميو را به خود گيرد، واگر خاك كربال نبود ت
بـدان   ا كـه تـو  اي ر نيز خانه را خلق نمي كردم وو نبود اصال ت  كربال در بر گرفته است،

آفريدم، پس آرام باش و برجاي خود بنشـين و پسـت شـو، متواضـع      افتخار ميكني نمي
وگرنه تـرا    برابر زمين كربال بدون استنكاف و استكبار باش، درشو و  خوار باش، ذليل و

  .فرو برده و به آتش جهنم مي افكنم!!
اند!!!  به كسي نگفته جز به اين غاليانبي دين ؛آري اينهاست آن اسراري كه امامان

خدا لعنت كند كاذبان و غلو كننده اني كـه ديـن اسـالم را بـدين صـورت بـه جهانيـان        
كننـد. و   اين كفريات بـه عـالم معرفـي مـي     را با صميشناسانند و اهل بيت رسول خدا

  اند. ها كه به منظور محو آثار اسالم به كار برده اينهاست همان دسيسه
 �k D±$ �(�| /$��¥P�]� :5/236مجمع الرجال /  أ: محمد بن صدقه -32 
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اهل بصـره   او از غاليان». محمد بن صدقه بصري غال: «391ب / رجال طوسي ص 
  است.

را در رجال خود غلو كننـده  » محمد بن صدقه«اما عجيب است كه همين طوسي كه 
  .!آورد از او مي 6/44تهذيب  ميخواند حديث ذيل را در

 �PPP 9�Z� /$ ��¥ /!  E�1K /�2 :d	���! �$K [�( [�( ��Z�	 r��| /! 6(�| /$ ��¥ /!
 ����� e .'�8 µ�K  ! �� /�M � 6��C µ�K ¤4!	 /2 'bK d	 ]4M �J�$ �8��! %�X	 (

6��=2 6b©2 d	P� 
و كذابان است از محمد بن صدقه كـه بـه    يعني محمد بن سنان كه خود از غاليان -
 نجاشـي ضـعيف اسـت،    ةده است از صالح نيلي كه به فرمودطوسي نيز غلو كنن ةفرمود

كسي كه به زيارت قبر حسين بيايـد درحـالي كـه    «فرمود:  ؛روايت ميكند كه صادق
اي كه آزاد كـرده   عارف به حق او باشد يعني او را امام بداند خدا براي او اجر هزار بنده

راه خدا زيـن و لگـام   باشد، مي نويسد و چون كسي است كه هزار اسب براي جهاد در 
  كرده و فرستاده باشد. !!

آن گونـه دقيـق اسـت كـه       آيا دستگاه ثواب بخشي خدا كه در كتـاب مبـين خـود،   
“βÎ) ©!$# 3¨ ﴿ فرمايد: مي u� tIô©$# š∅ÏΒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# óΟ ßγ|¡à�Ρ r& Νçλ m;≡ uθ øΒr&uρ �χr'Î/ ÞΟ ßγs9 sπ ¨Ψyfø9$#﴾ ]ةالتوب: 

111[    

  �مالهايشان را مي خرد تا بهشت براي آنان باشد.خدا از مؤمنين جانها و �
 Πr& óΟçFö6Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ̈Ψyfø9$# $£ϑs9uρ Νä3Ï?ù'tƒ ã≅sẄΒ tÏ%©!$# (#öθn=yz÷﴿: فرمايـد  و درجاي ديگر مي

ÏΒ Νä3Î=ö6s% ( ãΝåκ÷J¡¡̈Β â!$y™ù't7ø9$# â!#§�œØ9$#uρ (#θä9Ì“ø9ã—uρ 4®Lym tΑθà)tƒ ãΑθß™§�9$# tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµyètΒ 4tLtΒ ç�óÇnΣ 

  .]J���: 214'ا[ ﴾ #$!»
شويد و حال اينكه هنوز آنچه كه براي مـؤمنين   پنداشتيد كه به بهشت داخل مي آيا�

آنان سختي ها و زيانهـا مـي رسـيد و     قبل از شما رخ داد براي شما پيش نيامده است، بر
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گفتنـد پـس چـه وقـت      كه با او بودند مـي  كساني شدند تا حدي كه پيامبر و متزلزل مي
  �نصرت خدا مي رسد؟

ما مي بينيم اين منظـور اينگونـه گشـاده و    ايعني دخول بهشت به اين آساني نيست! 
كـذابان اسـت كـه آن را اينگونـه      و حساب و كتاب شده و اختيارش در دست غاليان بي

   .چوب حراج زده و مبتذل مينمايند!
ر جاي هيچ بيم و ترسي از معصيت و عذاب خـدا بـراي كسـي    بنابراين با يك زيارت ديگ

  .آيد! بار چنين كه اينك هستند به وجود مى وبند  يباقي نميماند و بدين ترتيب مردمي ب
عـم از  او بـراي هـر عملـي    شده داده  جبه خر دقتقدر  پس چرا در قرآن مجيد آن

yϑsù ö≅yϑ ﴿ خير و شر نتيجه و اثري مقرر داشـته اسـت؟ كـه:    ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ #\� ø‹ yz … çνt� tƒ ∩∠∪ 

tΒuρ ö≅yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ #v� x© … çνt� tƒ ∩∇∪ ﴾ ]8و7 :ةالزلزل[.  
���( �M'j [�Jq2 n�m D	 ; D�b �$ O�C ��!�i2 	� 9; ¾	��Ô �� �Z�$ ���( �$ �M 'j A	 � 
[�Jq2 n�m D	  �CA� �$ ��MD	_b P��� �j	�> 	� 9;�  

 ßìŸÒtΡuρ tÎ—≡uθyϑø9$# xÝó¡É)ø9$# ÏΘöθu‹Ï9 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# Ÿξsù ãΝn=ôàè? Ó§ø�tΡ $\↔ø‹x© ( βÎ)uρ šχ%Ÿ2﴿ : فرمايد ونيز مي

tΑ$s)÷WÏΒ 7π¬6ym ôÏiΒ @ΑyŠö�yz $oΨ÷�s?r& $pκÍ5 3 4’s∀x.uρ $oΨÎ/ šÎ7Å¡≈ym ∩⊆∠∪ ﴾ ]47 نبياء:األ[.  
� G4� IM ä�j �$ � G�F 9��2�� 	� [�! D�A	'1 _�>�4� A�� � ��$ ��! 'å	 � �, �j	�uC

�,�$ [�'> �C	� ��( � G�����$ 	� 9; PG�,�$ 'Þ$��p ��>�2 �M *�	 e�M�  
ــي  ــز مـ ــد ونيـ ¢ ﴿: فرمايـ o_ ç6≈ tƒ !$ pκ ¨ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ôÏiΒ 5ΑyŠö� yz ä3tF sù ’ Îû >οt� ÷‚|¹ ÷ρr& ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÷ρr& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ÏN ù'tƒ $ pκ Í5 4ª!$# ¨βÎ) ©!$# ì#‹ ÏÜs9 ×�� Î7 yz ∩⊇∉∪ ﴾ 16 قمان:[ل[.  
� 	� 9; ��C�	�> ��,�$ %�2A �� ��� �F:��; �� ��� *u�� iÞZ�� �� [�'> �C	� ��( �$

i2 ���;,  �C�Äd	  %$ O���$ ����$ �P*�	 n�å;�  
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خدايا زين معما پرده بردار! البته در فضل و رحمت إلهي كه بي نهايت است شـكي  
اين فضـولي غلـو    مترين امري در قرآن كريم درباره آن نيست،عملي كه ك اما در نيست،

  .كننده انه است!
¥��� $�/ �: 427/ در رجال طوسي ص  أ :محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني  -33

���<�	 ]jy2 ]jy� 9�M �CK ��(� µ�h iZ�vJ��	 ���! /$ E��!P�     ايـن شـخص ضـعيف
  اند كه وي از غالياناست. است و گفته

�E�2'S� µ �: 6/23مجمع الرجال  :بن فضيلمحمد   -34�h D�A@	 ����8 /�$ ��¥
�=<��$P� اند.  او را به غلو متهم كرده او ضعيف است و  

$�/  E¥�� $/ 2����(غض):  52/ مجمع الرجال ص  أ :محمد بن موسي الهمداني - 35
��!E �'��$ 9���J�	 ��8 G=51 ��0��	 /! D�'� µ�h �	���	 '0b�$K 9:��	P�  او هم ضعيف

  اند. كند و علماي قم او را رد كرده است و هم از راويان ضعيف روايت مي
�0 � : 260/ رجال نجاشي ص  ب�h �:���	 �	����	 '0b �$K E��! /$ E��2 /$ ��¥

£��X	 g�� 9�M �CK :[�J� �����	 /$	 9�M� �=<��$ 9���J�	P�     عالوه بر آن صـفات نكوهيـده كـه
  .كه او حديث جعل ميكرد! فرمود: مي» محمد بن الوليد«غضائري فرموده 

او ملعـون وغلوكننـده    �2=��E [��k 9¥��� 2���� :252/ رجال عالمه حلي ص  ج
  است.

و » سـيف بـن عميـره   «چـون   يكـذابان  همين محمد بن موسي الهمداني است كه از
ه اسـت كـه   زيارت عاشورا با آن چنان ثواب به طائفه شيعه ارزاني داشت» صالح بن عقبه«

  اي توفيق بدان حاصل نشده است!!. براي هيچ نبي و ولي و مؤمني و حتي فرشته
2� $/ ¥��� 	��±�K D$�� ¥��� � :6/113/ مجمع الرجال  أ :معلي بن محمد  - 36

��0��	 /! 9��'� � '5Z�� �q��p 
'��P 
  كند. معلي بن محمد حديثش خوب و بد دارد و نيز از ضعفاء روايت مى
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2 � 327رجال نجاشي صفحه /  ب  £���X	 3'v��2 ¤���	 �$	 D±��	 ��¥ /$
]jy�	�P�  هم مذهبش پريشـان   و(مضطرب)معلي بن محمد هم حديثش پريشان گوئي

  و بي ثبات است.
  كند. نيز همين صفات زشت را درباره او ذكر مى 259/ رجال عالمه ص  ج
)��] � :237ص  3المقـال ج  / تنقـيح   أ: مفضل بن صالح أبوجميله األسـدي  -37 

 g��� 3	y�M µ��h ,Gj@��2 .���Z�	 D���)	 ��=�s ��$	 r���| /�$ ��02 :D'���<�	
£���X	P�       مفضل بن صالح از موالي اسديان است، هـم ضـعيف اسـت و كـذاب و هـم

  .كند!! حديث جعل مى
/ در قسمت دوم خالصه حلي، مفضل بن صالح را بـه همـين صـفات نكوهيـده      ب

(جعل  ن داوود، و ساير علماي رجال نيز او را ضعيف وكذاب و جعالاست، همچنين اب
  حديث مي دانند.  كننده)
، غضـائري فرمـوده   131تا ص  123/ در مجمع الرجال ص  أ: مفضل بن عمر -38
� g01'2 *8�z42 µ	�J����A �(� Y�v> [ !=��� � است:h d	��! �$K i0w	 '�! /$ ��02

�� �p e  ��<�	 ��� #qM�q��p ]45� 9K A�«@� ":��! �� �q�P� 
�M i�0�e � :326ب / رجال نجاشي ص w	 ���¥ ��$K ���( d	��!�$K '�! /$ ��02

 [��� @ &�0Z�2 �� &'Mm �( � "��$�v> 9�M �C` ��( � �$ ~��@ 6�	�'�	 3'v�2 ]jy�	 ���8
�z�=!P� 

��M µ�K '��! /�$ ���02 e$�!����:258/ عالمه حلي در رجال خود ص  ج�h d	
@ 6�	�'�	 3'v�2 ]jy�	���8 � ���=! ���A �(� Y�v> [�J�	 g01'2 *8�z42 �$ ~�� � #�qM

@� ":��! �� �q��p e &�<�	 ��� �q��p ]45� 9K A�«P� 
كننده آن است  خالصه فرمايش علماي رجال درباره اين شخص فاسد المذهب غلو

ي كه علماي رجـال نوشـتن   ياند، تا جا ش او نهادهدو بار خود را بر ،درحديث كه غالت
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حديث و مصنفات او نبايـد اعتمـاد كـرد،     بهاند كه  گفتهاند، و حديث او را جايز ندانسته
  است. است كه از بدترين مذاهب غالت )1(*عالوه بر اينها خطابي

�	 9	�0X�® � :317/ در رجال نجاشي ص  أ: موسي بن سعدان -39�� /�$ E���2
 e µ�h£��X	P� 

�	 9	 P P P ®��0X�� YK /�! {	��X/ �: 257/ در رجال عالمه ص ب�� /�$ E���2
�=k ��jy2 e µ�hP� .او در حديث ضعيف و در مذهب غلو كننده است  

 و كذابان مشهور است و در اين كتـاب نـامش و   كه از غاليان :يونس بن ظبيان -40
كنـيم و حـديثي از او در ذيـل     نمـي در اين مقدمه تكرار  ترجمه حالش به كرات آمده و

  .2كه براي معرفي او كافي است  آورديم، 1قاسم بن يحيي«احوال 
در » زيـارت و حيقيقـت آن  «را در فصـل  » موسي بن عمران النخعـي «احـوال   -41

  .3آوريم مي» زيارت جامعه كبيره«بررسي سند 
  

يث زيارت فارغ احاد (راويان)اينك كه از ترجمه احوال ننگين مĤل تعدادي از روات
غلو كننده و كذاب وجعـال و در يـك كـالم غيـر قابـل       4شديم ومعلوم شد كه جملگي

  كه: ، ممكن است اين سؤال مطرح شود*)5(اند اعتماد بوده

                                           
پيامبري است كه حضرت صادق به سوي » أبو الخطاب«خطابيه فرقه اي را گويند كه عقيده داشتند  -1*

  خلق مبعوث نموده است!!.
  كتاب. همين 78ر.ك صفحه  -1
  كتاب حاضر. 128در باره يونس ر.ك صفحه  -2
  همين كتاب. 99ر.ك صفحه  -3
  چه آنان كه احوالشان ذكر شد و چه سايرين كه نام و حالشان در اينجا نيامده است. -4
) ما 57تن از روات(راويان) احاديث زيارت را ذكر فرموده (ص 44مولف محترم به عنوان نمونه، نام  - ٥*

د كالم ايشان كه راويان زيارت جملگي غلو كننده  و كاذب و جعال و يا در يك كالم ناموثق نيز درتأئي
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چون غضائري آية الحديث علم رجال و در ي  ائمهگونه كه بزرگان و  همان آيا واقعاً
اند غلوكننده و  نان را معرفي كردهو شيخ طوسي و حلي و ابن داوود آ يو نجاشي و كش

بايست به اقوال ومنقوالت اين روايت  اند؟ در اين صورت نه تنها مي وضاع و كذاب بوده
ت و بيزاري كرد، زيرا دروغ بستن به ءعتنايي نمود بلكه الزم است از ايشان اظهار براا بي

بـا   نايتهاسـت و از بزرگتـرين ج  كبيـره و  (گناهان)از معاصي صخداوند متعال و پيامبر
گوينـد تفـاوت بسـيار     عرفي دروغ مـي  موضوعات شخصي و دروغگويي كساني كه در

دارد. با اينكه هر نوع دروغگويي، زشت و معصيت پروردگار عالم اسـت و مرتكـب آن   
yè≅﴿ سزاوار نفرت و لعنت است كه: ôfuΖ sù |M uΖ ÷è ©9 «!$# ’ n? tã š Î/ É‹≈ x6 ø9$# ﴾ ]:61 آل عمران[. 

  »دهيم. ا را بر دروغگويان قرار ميپس لعنت خد«
اري كبـدترين و شـديدترين ظلـم و سـتم     غ گفتن از قول خـدا و رسـول،  وما درا -

ôyϑsù ÞΟ ﴿  نسبت به خلق خـدا اسـت كـه:    n= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ u� tIøù$# ’ n? tã «!$# $ ¹/ É‹x. ﴾ 37 ألعـراف: [ا ،
  .]68. العنكبوت /144، 93، 12األنعام ،  ، 7الصف /

�	 ÊM �à IÔP��Z$ i2 	�8	 � Ñ��� d	 '$ �M ÊM 9; A	 '1 ¢�V *��  
زيـرا موجـب گمراهـي و ضـاللت مردمـان در      ، نيست ييعني ستمگرتر از او كس -

  مدتي طوالني بسا كه تا پايان جهان شود.
مطالب و احكام شرعي، از  احكام و فروعات و با اين وصف پس چرا در بسياري از

ز آنان در اين كتاب ذكر شـد، احـاديثي در كتـب    ام برخي همين كاذبين و جعالين كه نا
  اند؟!. ديني آمده و بر اساس آن عمل كرده

اگر احاديث آنان مقبول و قابل تبعيت بوده پس چرا از طـرف ائمـه رجـال از قبيـل     
كه نامشان مذكور شد، مـورد اينگونـه حمـالت سـخت قـرار گرفتـه و ضـربات         كساني

                                                                                                           
راوي ديگر را در خاتمه همين كتاب به نقل از كتب رجال معرفي نموده ودر آنجا اولين راوي  117اند، 

  كتاب حاضر. 156آورده ايم.(برقعي) ر.ك صفحه  4را با شماره 
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مگر نه اينكه در شريعت مطهره تهمت  اند؟ هدف گشتهنسبتهاي غلو و كذب و جعل را 
 تـرين معصـيت اسـت كـه:     فحشاء درباره مؤمنين شديدترين و خبيـث ة و غيبت و اشاع

﴿tÏ% ©! $#uρ šχρèŒ÷σ ãƒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ Î� ö� tó Î/ $ tΒ (#θ ç6 |¡oKò2$# Ï‰s)sù (#θ è= yϑtF ôm$# $ YΖ≈ tF ôγç/ $ Vϑ øO Î) uρ 

$ YΨ�Î6 •Β ∩∈∇∪ ﴾ ]:كساني كه مردان و زنان مؤمن را با گفتن كاري كـه مرتكـب   «. ]58 األحزاب
  »گيرند. بهتان و گناه آشكاري برعهده مي كنند، آزار مي  اند، نشده

ــز: Ÿωuρ (#θ ﴿ ونيـ Ý¡¡¡pgrB Ÿωuρ = tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è −/ $ ³Ò ÷è t/ 4 �= Ït ä† r& óΟ à2ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝóss9 ÏµŠ Åz r& 

$ \G øŠ tΒ çνθ ßϑ çF ÷δÌ� s3sù ﴾ :نكـرده وغيبـت يكـديگر را     سدر احوال ديگـران تجسـ  « )12(الحجرات
پـس نـاخوش    ،مكنيد، آيا هيچ يك از شما دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد

  » مي داريد.
ــز: āχ ﴿ و ني Î) tÏ% ©!$# tβθ™7 Ïtä† βr& yì‹ Ï±n@ èπt±Ås≈ x� ø9 $# ’ Îû šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝ çλm; ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r& 

’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ $# uρ ﴾ ]:ميـان ايمـان آوردگـان     كساني كه دوست دارند كـه در «. ]19 النور
  »ها شايع شود، در دنيا و آخرت عذابي دردناك دارند. زشتي

غلـو و كـذب و جعـل     يپس چرا علماي رجال اين نگون بختان را تيرباران نسبتها
  !.اند قرار داده

به اين راويان غلو كننده و ان ست كه در نسبتهايي كه آنالزم است بدانيم كه شكي ني
انـد و از   اند نه تنها تمام اين نكات را رعايت و از تمام آن معاصي پرهيز كرده كذاب داده

انـد، بلكـه حقيقـت آن     تهمت و غيبت و اشاعه فحشاء در غايت احتراز و اجتناب بـوده 
هزار و اندكي از بسـيار اسـت. زيـرا     اند، يك از آورده بوده مذمت آنان است كه آنچه در

و اسـالم  عـد  ء(دشـمنان) و رسـول و اعدا  اين راويان در واقع از بدترين دشمنان خدا و
اند كه با نشر اينگونه احاديث، جعل مذاهب نمـوده، خيانتهـاي بزرگـي بـه حقـايق       بوده

ي الهـي  اي كه عين الحياة جاودان موجب تحقير و استهزا به شريعت مطهره اسالم كرده و
تا حد زيادي محروم  اتياند، و بشريت را از فوايد بيكران اين سرچشمة حي بوده، گرديده
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اند، و از همه مهمتر اينكه شكاف عميقي درحصار وحدت اسالمي و مسـلمين كـه    كرده
اند، و از همين جهت اسـت كـه آنـان     باالترين آرزو و هدف اسالم است به وجود آورده

  ب لعنت خالق سبحان و جميع خلق از انس و جن اند.بدترين ستمكاران و موج
انـد كـه هـر     خـود فرمـوده   ‡ئمـه اعالج همان است كه  ،احاديث ي ما درباره به نظر

توان قبول كرد و آنچه نبود بايد نابود نمود. و احاديث زيـارت   حديث موافق قرآن را مي
كـذابان اسـت و    از طرف آيات قرآن مردود و مطرود است و ساخته و پرداخته غالت و

  طبعا مقبول نيست.
جعال را در بحث زيـارت كـه چنـد     ،غال ،اينك نتيجه جعل وكذب اين گروه ضال

سال قبل براي چاپ آماده بود و به علت كارشكني محـافظين خرافـات در بوتـه اهمـال     
گذرانيم تا خود عقل خداداد خود و بـا عرضـه بـه     جو مي ماند، از نظر خوانندگان حق

شرك و غلو كـه بزرگتـرين    ي ضاوت نموده حقيقت را در يابند و از ورطهكتاب خدا ق
  آفت اين شريعت مطهره است نجات يابند.

كرم خويش بر اين امت افكند و آن را از ايـن   بار ديگر نظري از رحمت و اهللاشايد 
نكبتي كه دامنگيرش شده است، نجات بخشـد و مسـلمانان را از احكـام حيـات      ذلت و

آفرين دين مبين خـود از قبيـل داشـتن اتحـاد و حكومـت و جمعـه و       بخش و عظمت 
  مند فرمايد. جماعت و جهاد و عدالت و امت و ساير مزاياي اسالمي بهره

 P]�CK ���`� *=M�1 ��=! d�$ @` iJ�8�1 �2 � 
هيچ توفيقي نيست براي من مگر از جانب اهللا، بر او توكّل مـي كـنم و بـه سـوي او     

  رجوع مي نمايم.
غلو كننـده  ، بلكه تمام راويان احاديث زيارت يا خود ،معلوم شد كه اكثر ،ا اين بيانب

از آنان روايـت   و كذابان تبعيت كرده و اند و يا از غاليان كذاب و وضاع الحديث بوده و
و موجب اين همه فساد و اتالف مال و اوقات و از همه بدتر باعث نشر شرك  اند نموده

تأسي از حوادث حيـات  و  عبرتو گرنه احترام واولياي خدا و  اند، و خرافات گرديده
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و ديدار مزار آنان كه موجب تحريك حس غيرت و فـداكاري وعـزت و    آن بزرگواران
حرمت دين خدا شود، در نزد تمام عقالي عالم پسنديده است و مطلوب و ما در كتـاب  

. و هنوز هـم   *)1(يمدر اين باره داد سخن داده ا احسنبه نحو  ؛قيام حسيني فلسفه 
��PGبرهمان اعتقاديم. �	 ��	 d�$@` ��( @� [�p@� 

***

                                           
هجري قمري در صحن حسيني؛ در  1369ماه صفر 19سال پيش در شب خطابه اي در بيش از سي  -*

حضور چندين هزار زائر ومجاور القاء نمودم، و اينك با اندك تغيير و مختصر تفسير به نظر  كربال در
خوانندگان محترم مي رسد و يادآوري مي شود كه ما همچنان بدين نظر معتقد و پاي بنديم وآن را 

  .كنيم! پيشنهاد مي
اين كتاب يادآوري اين نكته را بسي الزم مي دانم كه شايد كساني، پيش خود تصور كنند يا تلقين شوند در 

كه از افكار و تبليغات وهابيت و غير آن كه مخالف شيعه اند، مي باشد!.  كه اينگونه نظرات والقاءات، 
  گوييم: براي رد اين شبهه مي

از منابع شيعه و مأخوذ از كتاب خدا و سنت رسول اهللا صلي اهللا اوال: آنچه ما در اين رساله آورده ايم همه 
عليه وآله وسلم وتواريخ معتبر و متبع از سيره مسلمين صدر اول است كه آلوده به بدعتها و خرافات 

  أمم ديگر نبودند.
نبايد ثانياً: اگر وهابيت يا هر فرقه ي ديگر سخن حقي بگويند و اگر قولي موافق كتاب وسنت آورند آيا 

  قبول كرد؟!
 الزمر:[ ﴾ فَبشِّرْ عباد * الَّذينَ يستَمعونَ اْلَقولَ فَيتَّبِعونَ أَحسنَه ﴿ درحالي كه مسلمانان به حكم قرآن كه:

مأمورند به  �Pبشارت باد بر بندگاني كه سخنان را مي شنوند و بهترينش را پيروي مي كنند� ]18و17
  ا تبعيت نمايند و ما در اين طريقيم، إن شاءاهللا تعالي.سخن حق گوش دهند و آن ر





 

  ؛سخنراني مؤلف در صحن حسيني

قمري طبق تقاضا و امر حضرت عالمة خالصي: در كـربال  هجري  1369در اربعين سال 
تن زائـر عـرب و عجـم، ايـن      درحضور بيش از چند هزار ؛نييدر صحن مطهر حس

ايراد كردم و در آن سخنراني به اين قضيه پـرداختم كـه چـرا ايـن همـه      بنده خطابه اي 
امور ديني مثمر ثمر نيست؟! و نتيجه گـرفتم   فعاليت و صرف اموال و اوقات ايرانيان در

موافـق   ،كه علت آن وضع بد و غلط تبليغات ديني است كـه بـا روح حقيقـت و اسـالم    
اين همه اموال واوقاتي كـه بـه عقيـده    نبوده و آلوده به موهومات و خرافات است، و از 

  شود!. مفيدي گرفته نميي خود در امور ديني مصروف مي دارند نتيجه 
، با آن همه سختي ها و مشـكالتي كـه در راه   يكه در چنين سال زائرينيمثال همين  

خود را با سينه سوزان  ،به نيروي عالقه و ايمان با اين حالزيارت براي آنان فراهم شده 
  م گريان به اين آستان مي رسانند.و چش

خـود و در   اي كه از اين مسافرت مي برند، مگر جز اين است كه به پنـدار  اما نتيجه
پر از گناه چندين ساله  )پشتي(كوله باري يا كوله پندارند جوالهاي نتيجه تبليغات غلط مي

رگشته تا بـاز  يده بزخود را آورده در مرقد مطهر حسيني خالي كرده! اينك سبكبار و آمر
اداي ديـن كـرده و    ن عمـل، ميقل با هحدابراي پركردن آن حال و مجال بيشتري بيابند! 

  مقادير بسياري هم از خدا طلبكارند!!.
ارمغاني كه از اين مسافرت براي خويشان وهمشهريان خود مـي برنـد چيـزي جـز     

خرمـاي  گاه و قيمت پارچه و اجنـاس و رتعريف گنبد و گلدسته و چگونگي صحن و با
  كربال نيست!!.

درحالي كه اگر ما تشكيالت صحيح و سازمان تبليغات بـا تربيـت درسـت اسـالمي     
داشتيم مي بايست با تماشاي مزار اين خونين كفناني كه در راه حمايت اسـالم و حفـظ   

ذاشـته و آن را در  گآن از تجاوز جنود شيطان اين چنين وجود خود را در طبق اخالص 
ود درباخته اند عبرت بگيريم و متأثر شويم، هرگاه اين منظر بـا آن  راه معشوق حقيقي خ

خـود   تبليغ وتشـريح شـده بـود بايـد آن چنـان روح از      ،خود تةكيفيت درخور و شايس
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كـه آنـان را در طريـق جانبـازي      گذشتگي در بينندگان قربانگاه ايـن قربانيـان برانگيـزد   
  از پا نشناسند!. سر ر راه دين خداهمچون پيش آهنگان و پيشوايان خود براي جانبازي د

اگر ما رهبران وعالمان ومبلغان دانا و دلسـوز و متـدين و شايسـته اي داشـتيم مـي      
جانبازاني تربيت كنند كه در راه مجـد و   ،زا و شورانگيز همتي توانستند از اين منظره 

چون كوهي آتشفشان ، روح شهادت طلبي دميدندين و حفظ حدود اسالمي با  شرف و
  و دريايي پر تالطم و خروشان باشند!.

جانبازي و تحريك به سوي شرف و سرافرازي چه بياني  براي تشويق به فداكاري و
قبور مجاهدان گلگون كفنـي اسـت كـه در ايـن     ي  رساتر و چه زباني گوياتر از مشاهده

 داغ بسته و رخسارهايي به جهاد پرداخته و در ميـدان  ،صحراي سوزان با لباني از عطش
  را به حيرت وشگفتي انداختند! جهانيانعشق، سر و دست و جان و تن درباختند كه 

چه خوب بود به جاي اين بارگاه پرجالل و جبروت كه از طال و نقـره و فيـروزه و   
ياقوت كه مورد پسند و آرزو و معشوق فراعنه وطاغوت است به همان صورت طبيعـي  

لو نگاهي سـطحي باشـد بـه     با تماشاي آن وشهيد باقي مي ماند تا  ي) (كهنهقبر مندرس
قطعات سر و دست و انگشت و بيني قطعه قطعه و مثله مثله شـده فـدائيان اسـالم و در    

ند. و لبهـاي تشـنه داغمـه    ا هنده اما گويا وزندكاي پرا يك درگوشه اين بيابان هولناك هر
انـد،   مواج فـرات درحسـرت يـك جرعـه آب خشـكيده      ي كه دركنار نهر سيال وا هبست

عطش تفتيده و شريان و وريدي كه از كثرت تـالش و شـدت    وتصور جگرهاي از سوز
ي بيدار ا هند در تصور بينندا هداد وستد و انبساط و انقباض خون بازماند ديگر از كنكاش،

كند كه اين بدنهاي  كه زائر اين مزار است يقينا همان عشق و حرارت آتشين را ايجاد مي
  جنبش واداشته بود!. و تپش نازنين را در

ميعاد هر يك چون بـرق و بـاد بـه كوشـش و جهـاد       روزمگر همينان نبودند كه در 
جان يعني در حمايت دين و حراست از اهل بيـت   پرداخته و جان عزيز را در عزيزتر از

  درباختند؟
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هاي بال و پرسوخته درگرد شمع عالم افروز حسيني نه بلكه اين ستارگان  اين پروانه
كـرده و بـه    همـواره كسـب نـور    هدايت كه در پيرامون آفتاب عالمتاب شهادت، آسمان

تواند همـان پرتـو را در    نورشان نمي فروزند، آيا تماشاي گور پر جهان بشريت فروغ مي
  ماديت بيرون آييم؟ (تاريكيهاي) دلهاي تاريك ما ايجاد كند كه از ظلمات

ن شمع و چـراغ و لوسـتر و پـرده و    ، اگر بتوانيم از وراي زرق و برق ايخداقسم به 
آالت ديگر كه شايسـته گـورگبران و مـرده پرسـتان     ر صفحات طال و قطعات نقره وزيو

جـوي بـه    ، و بـا چشـمي حـق   بنگـريم حقيقي شاهدان بزم شهادت است  ي هومانع جلو
تماشاي يوسفان مجلس جانبازي بنشينيم، نه تنها سر و دست و انگشـتان را در سـيني و   

كنيم بلكه با قـدم شـتاب و عجلـه تـا درب      تسليم بزم آراي اين جهان مي صفحة ارادت
منزل رب األرباب يعني پروردگار عالميان مي دويم تا به تازيانه عشـق خـويش، مـا دام    

  العمر عذابمان كند يا در زاويه سكون وآرامش در سجنمان كشد!.
جمال دالراي حـق  شتي آفرين شما را به زيشگران اگان بدسليقه و اي آره اي مشاط

هـاي   هـاي نقـره و قطعـه    دهم كه اين ضريح سيمين را كه محفـوف بـه پـاره    سوگند مي
طالست از اطراف اين قبور پرنور، برداريد و همان پيراهنهاي خونين وكفنهاي رنگين را 

جاي اين زر و زيـور،   هكه در ساعتهاي واپسين بر بدنهاي نازنين اين شيران عرين بود ب
 آن رجزهاي آتشين را كه در نفسهاي آخرين از لبان تشـنه و  ان بپوشانيد وبرمزار منورش

ديدن  خوانيد تا از لحني شور آفرين بر شد به صورتي شايسته و با رين شان شنيده مييش
 ديگر، كـربال شـود و از ميـان تماشـاچيان آن معركـه،      آن مناظر و شنيدن آن حماسه بار

و در   حبيب بن مظاهر اسـدي برخيزنـد،   ني چوجواناني چون حر رياحي تميمي و پيران
�j � �±Z� ³�C /2 �j �2/ � :هنگامي كه هيكل اسالم در اطراف و اقصاي جهان فرياد

iZZ�� %(آيا كسي هست كه به داد من برسد و آيا كمك كننـده اي هسـت كـه مـرا      �2
ـ   ،آورد به ياريش بشتابند، و ازكربت غربت برمي كمك كند) ه اينكـه بـه   نجاتش دهنـد، ن

يال خام خود معادل چنـدين هـزار حـج و جهـاد مـي      خفروز زيارت كه ثواب آن را به 
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مغرورانـه   پندارند نه تنها از دفاع ونصرت خودداري كرده بلكه به روشني چشم دشـمن! 
  به فسق و فساد برخيزند! چنانكه چنين اند!!.

طين و فراعنـه و  زرين كـه شايسـته قبـور سـال     اين ضريح سيمين و  شما را به خدا،
مقـربين   جباران روي زمين است از روي اين تربت پاك كه مـورد تحسـين فرشـتگان و   

است دور كنيد و همان مزار خاكي پسر ابوتراب عليه السالم  را كه با بدن چـاك چـاك   
   .در آن خفته است، چنانكه بايد نمايش دهيد

ايش دهيـد و آنگونـه   آري از اين مشهد و منظر كه بسي شورا انگيز است، چنان نمـ 
آرايش نماييد كه چون زائران از مرقد حسيني بازگشتند، آن كنند كه گروه توابين پس از 

كه قبر غريب او را در بيابـان كـربال    عاشورا هميني گذشت بيش از پنج سال از واقعه 
ديدند، كردند و آن سان در آتش حسرت و ندامت، شعله ور شدند كه تا جان و هسـتي  

  ساكت و ساكن نشدند!.  ر همان راه حسين و خط او نباختند،خود را د
كه با اين تبليغات زهرآگين در ثواب بي حـد و حصـر    اما افسوس و هزار افسوس

زائراين كه رقابت و خصومت با آيات كتاب مبين است و موجب سستي و بي اعتبـاري  
ـ آئـين خـاتم الن   وامر ونواهي دين، جز گستاخي به حـريم قـوانين و  ادر  چيـز   صنيبي

  نيست. ديگري
***  

  



 

  زيارت و حقيقت آن

هستي بر واليت تكويني و تصـرف و تـدبير    ءمراااز دالئلي كه آيت اهللا العظمي دركتاب 
اسـت كـه در ايـن    » زيارت جامعـه كبيـره  «در كون و مكان آورده است، فقرات  ‡ئمها

 G4	 r48 G5$ [_�Z� G�5$� ,d	G5$� d <�� زيارتنامه، فقرات و جمالتي هست از آن جمله:
 �	 µ�5� G5$� ,G<�	 I0Z� G5$� ,°�)	  ! gJ1 9K �:��	 O��� G5$� ,£�<�	P� 

آفرينش يا هر كاري را شروع كرده و به وسيلة شما آن ، خدا  به وسيلة شما امامان، -
به وسيلة شما خدا آسمان  كند و را ختم كرده است، و به وسيلة شما، خدا باران نازل مي

بر زمين نيفتد، و به وسـيلة شـما غمهـا را زايـل و زيانهـا را بـر طـرف         تا داشته گاهرا ن
  كند!!!. مى

آن كتاب، از فقرات همين زيارتنامه، استناد و استشهاد كرده اسـت   485صفحه  و در
�`��� 3	�G5���` ¤�= «نظارت امـام كـه در آن زيـارت آمـده اسـت:       حساب قيامت و بر

G5�=! G´��p�� را محكـم كنـد از محـدث     ه به خيال خود جاي پاي خـود و براي آنك
آورده اسـت كـه    ؛ضمن نقل كلمات هـادي » انوار الهي«قمي (حاج شيخ عباس) در 

8���z� � مجلسي دربارة زيارت جامعة كبيره، فرموده است:K � "	�Z�� &���	�'�	 r�|K �F`
 "�C~, �j�!K� EZ2 �z<=$K� "��0�� تـر   صحيح  از حيث سندزيارتها،  يزيارت جامعه از تمام

  »!!تر و از نظر شأن و رتبه عاليتر است تر و از جنبه معني بليغ و از نظر لفظ فصيح
ما قبال به سند اين حديث كه مورد ادعاي اين آيـت اهللا العظمـي! اسـت، رسـيدگي     

  ي زيارت مي پردازيم:  درباه  آنگاه به تحقيقات خود،  كنيم، مي
همان طور كه مجلسي فرموده اسـت، از تمـام     ارت،اگر چنين فرض كنيم كه اين زي

صـحيحي باشـد!). امـا بدبختانـه در زيارتهـا        زيارتها صحيحتر اسـت( اگـر در زيارتهـا،   
صحيحي نيست تا اين صحيحتر باشد، زيرا اكثر آنها بدون سند است يا اسناد آن ضعيف 

مان، نقل شده اسـت  و فاسد است، زيرا از يك مشت افراد غلو كننده فاسدالعقيده و االي
  كه به قدر مجال در اين باره به بحث پرداختيم.
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و » سنائي«و» دقاق«بحار االنوار (كتاب المزار) از  22جلد  اين زيارت را مجلسي در
 ؛و او از امــام علــي النقــي» نخعــي« و او از » برمكــي«و او از » اســدي« و » وراق «

  روايت كرده است.
 محمد بن جعفر األسدي اسـت فرمـوده اسـت:     ز او،اسدي كه مراد ارة نجاشي در با

���0��	 /! {�� �CK @` £��X	 r��| ,6JH 9�MP�  گويـد)   يعني او ثقه است (دروغ نمـي
اينكـه از   كنـد) جـز   صحيح الحديث است (حديث را آن گونه كه شنيده است، بيان مـى 

مـي  و بعـد دربـاره او   ». كنـد(پس احتمـال ضـعف روايـت هسـت)      ضعفاء روايت مـى 
  يعني: او برخالف شيعه، قائل به جبر و تشبيه است!! ».وكان يقول بالجبر والتشبيه«افزايد:
كند، و در رديف ضعفاء و مجـروحين   نيز او را به اين صفت معرفي مى» ابن داوود«

  آورد. مي
)���� $��� w	���Cª8 �����4 � ) قسمت دوم مي نويسـد: 2/95ممقاني در تنقيح المقال (

p  ! 9�M��n'0M �$ �J�8 ]b�) �4J�J� .  اگـر حقيقـت    او قائل به جبر وتشبيه بوده كـه
   .شود مي واجب اوفسق وكفر داشته باشد 

عيل اكند و اين برمكي: وي محمد بن اسم اسدي اين زيارت را از برمكي روايت مي
محمد بن اسمعيل بن احمد بن بشر البرمكي أبو جعفر المعروف بصـاحب  برمكي است. 

  ضعيف است. بن اسماعيل محمد و ضعيف الصومعة
 كنـد.  برمكي روايت مى نيز او را در رديف ضعفاء آورده است.» طه نجف«در رجال 

اصال نامي در كتب رجـال نيسـت، و   شخص او موسي بن عبد اهللا النخعي است. از اين 
  معلوم نيست چگونه مردي بوده است.

ـ  » بن عبد الملـك موسي «در ذيل ترجمه » تنقيح المقال«مامقاني در   هدر بـاره او گفت
اگر علمـاي رجـال دربـاره او اهمـال     « �` ]4M e n'MQm G��Ä	�6p��( #k [�b' ���8است: 

و  و بدين وسيله دل خود را خـوش كـرده اسـت،   »!! شود اند موجب قدح و ذم نمي كرده
احتمال شيخ صدوق را آورده است كه موسي بن عبد الملـك همـان نخعـي اسـت و او     
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او را با ابـراهيم در قمـار    )،خليفه(ز شراب نبيذ ننوشيده بود مگر هنگامي كه متوكل هرگ
حاضر كرد و با او شراب نوشيد!. فقط از رجال حديث يك نخعـي را سـراغ داريـم كـه     

/ �OH�p /2 :به او فرمود ؛رضا�� d	 OZ� iZ! �'>	� »    از پـيش مـن بـرو بيـرون، 
  ».، لعنت كندگفته استبه تو حديث و آن كس كه  ارو خدا ت

 روايت (زيارت جامعة كبيره)،راوي متصل به امام اين » خبار الرضاأعيون «كتاب  در
و تهذيب طوسي كـه  » من اليحضر الفقيه«عمران النخعي است، و هر چند در  نموسي ب

كنـد كـه موسـي بـن عبـداهللا       اليحضره الفقيه نقل مي آن را صدوق روايت كرده و از من
در » عمـران «و » عبـداهللا «و ظاهرا اين اشتباه از آنجا ناشي شده اسـت كـه   النخعي است 

هر چند موسي بن عبداهللا النخعي و موسي بن   يكديگر است، به رسم الخط كوفي، شبيه
دهد كه او موسـي   هر دو در كتب رجال مجهول اند، اما قرائني نشان مي  عمران النخعي،

  بن عمران النخعي است: 
برادر زاده حسين بن يزيد و حسين بن يزيـد بـه تصـريح      ،خعينران الموسي بن عمأ / 

زيد است. و زيارت جامعـه  يبوده است و اسناد موسي بن عمران به ابن  غاليانكتب رجال از 
  موسي بن عمران درست است. به كبيره مملو از غلو است، پس نسبت آن

 ن عمـران بـرادر  اند و موسي ب شمرده ؛را از اصحاب رضا ،حسين بن يزيدب / 
  است. ؛زاده اوست كه معاصر با هادي

كمـال  إ«، از ايـن قبيـل أحاديـث، بسـيار دارد چنانكـه در      موسي بـن عمـران  ج / 
صدوق نيز نظائر آن هست، و به هر صورت بدون شك اين زيارت ساخته و » *)1(الدين

ن و برهـان  اين حقيقت بهترين بيا و مشركان است، چنانكه عبارات آن بر پرداخته غاليان
  است. 

 موسي بن عمران النخعي، راوي زيارت جامعه كبيره بدون شك از غالت اسـت. در 
 شود، كثر رواياتي كه از او در كتب اخبار موجود است رائحه غلو به شدت استشمام ميا

                                           
  است كه ما در متن، نام مشهورتر اين كتاب را ذكر كرديم.» إكمال الدين و تمام النعمة«نام اين كتاب  -1 *
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چـاپ بمبئـي) از عمـويش     154مانند روايتي كه از اين شخص در توحيد صدوق (ص  
!/ !� $/ 	���! £���p /! %�X	�YK /�! #�qM /�$ /�' �: حسين بن يزيد آورده است

d	��!؛ %Z2��	 #2K [�( ,[�(؛ d	 %�!� ¤���Z�	 d	 9����� d	 ]�=( �CK ,d	 G=! �CK :
�� �CK� d	 ]Zb� d	P� 

من پرچم خدا و قلب خدا و زبان نـاطق خـدا و چشـم     :فرمود ؛امير المومنين -
  .»!!!يمخدا و جنب خدا و دست خدا

... حدثنا موسى بن عمران النخعـي الكـوفي    « شود: سند اين حديث چنين شروع مي
كـه علـي بـن عمـران النخعـي و او از      » عن عمه حسين بن يزيد عن علي بـن الحسـين  

به واسـطة   ؛را از اميرالمومنين علي عمويش حسين بن يزيد اين عبارات سراسر كفر
س از او نقل كرده است و يقينـا و بـدون هـيچ    راويان پ روايتي چون علي بن الحسين و

  چنين كفرياتي بر زبان مبارك جاري نفرموده است. ؛ترديد هرگز امير المومنين
) حديثي آمده اسـت كـه تصـديق آن    291باز از همين شخص در همين كتاب (ص 

تكذيب نبوت پيغمبر خـدا اسـت زيـرا در طلـوع و غـروب خورشـيد از قـول رسـول         
  .بافد كه امروز هر طفل ابجد خواني به آن مي خندد!!چيزهايي مي  صخدا

بدترين احمقان يا از  شود كه اين غاليان با مطالعه اين چرنديات، به خوبي معلوم مي
   .اند! و يا از بدترين دشمنان اسالم بوده

انـد و يـا گمنـام بلكـه      اين زيارت يا ضـعيف انـد و يـا مجهـول     راوياننتيجه آنكه 
زيارتي هرگز صحيح نخواهد بود. لذا برخالف آنچـه آقايـان ادعـا    ناموجود!! پس چنين 

تر است. معني آن اين نيسـت   آنها صحيحي  اند كه اين زيارت از حيث سند از همه كرده
و حـال اينكـه    ،ميان كورها بـاز لـوچ   كه اين زيارت صحيح است، بلكه آن است كه در

  كور!!. راند چنين هم نيست بلكه خود آن هم كور است. حتي كور
اي از فقرات آن بوي  شايد بليغ باشد، زيرا پاره حيث معني، براي منظور غاليان ما ازا

شرك است، و هرگز امامي بلكه هر كسي كه ايمان به  تادهد بلكه صراح شرك و غلو مي
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سبيل اعتقاد بر  داشته باشد چنين كلماتي بر يخدا و روزقيامت و شريعت صحيح اسالم
$ ﴿فرمايـد:   را آن خدا است كه مـي آورد. زي زبان نمي yϑ ‾Ρ Î* sù š� ø‹ n= tã àe≈ n= t6 ø9$# $ uΖ øŠ n= tæ uρ Ü>$ |¡Ït ø:$#﴾ 

    ]40الرعد:[ا
  »است و حساب آنان باماست.)رسالت(همانا وظيفة تو ابالغ «
﴿ ¨βÎ) !$ uΖ ø‹ s9Î) öΝåκ u5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖ øŠ n= tã Νåκ u5$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ ﴾ P :��,�<�	¸�É·P  

  »ان به سوي ما و آنگاه حسابشان باماست.همانا بازگشتش«
 � `�� 3	��G5�=! G´��p� G5��` ¤= ولي در اين زيارت آمده است كه: 
بازگشت همه مردم به سوي شما امامان است و حساب همـه مـردم نيـز برعهـده      -

ÏM ﴿فرمايـد:   كافر و مشرك است. خداوند مـي   شماست!! و معتقد به چنين كفري، s% u� õ°r&uρ 

ÞÚ ö‘ F{$# Í‘θ ãΖ Î/ $ pκ Íh5 u‘ ﴾. :69(الزمر(.  

  زمين به نور پروردگارش روشن است. -
ولي در اين زيارت است: أشرقت األرض بنوركم. زمين به نور شما امامـان روشـن    

  خداي جهان و پروردگار عالميان اند. †ئمه هدي ارساند كه  است. و اين فقرات مي
جهان شـرك   و كفر نباشد ديگر درتر چيست؟ و اگر اينها شرك  شرك از اين واضح

  و كفري نيست!!.
آيت اهللا العظمي! براي تأئيد كفريات خود جمالتي از كتاب التوحيد كافي باب النور 

=n����! e �Z�! �Z � فرمود: ؛در آورده است كه حضرت صادقb� �C��|� �ZJ=> d	 9`
n���!  ! �����	 n��� �J=> e ¤��Z�	 �C����P� 

آفريد و ما را چشـم خـود در ميـان بنـدگانش و زبـان نـاطق خـود در        خدا ما را  -
  »!!.آفريدگان خويش و دست گشاده خود در ميان بندگانش قرار داد

زيـرا   ،اين عبارت خود دليل بر بطالن خود است هر چنـد سـند آن صـحيح بنمايـد    
 از حيث سند هم ضعيف و بـي  با اين حالقرآن است.  جدان وومخالف عقل و ايمان و 
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، كـافي  1ارزش است. اصوال صرف وجود حديثي در كافي داللت بـر صـحت آن نـدارد   
دهـم از   كمتر از يـك ، فتيم كه از شانزده هزار حديث آنگهم  همان كتابي است كه قبال

عيل ان محمد بن اسمآاند. و اما بپردازيم به اين حديث كه اولين راوي  حيث سند صحيح
) قسمت دوم وي را مجهول دانسـته، او از حسـين   2/82ي در تنقيح المقال (ناست: مامقا

) او نيز مجهـول و مهمـل معرفـي    1/40بن حسن روايت كرده است و در تنقيح المقال (
ن صـالح بـه گفتـه ابـن     بـ شده است. حسين از بكر بن صالح روايت كرده است و بكر ا

��b µ	 	0C'� $��>'	�[�الغضائري: h�  يف اسـت عالوه بر اينكه خيلي ضع«است يعني، 
  .است!! در نقل غرائب بي همتا

��µ نجاشي در باره او فرموده است:h 6�h iZ$ }�2 DA	'�	 r��| /$ '5$�   بكر بـن
). عالمـه حلـي در بـاره او فرمـوده اسـت:      84(رجـال نجاشـي، ص   صالح ضعيف است

خيلـي ضـعيف اسـت و بسـيار از      ).208ص كثير التفرد بالغرائب (خالصه، ضعيف جداً
  كند. ريب روايت مىاحاديث غ

ابن داود نيز او را در قسم دوم (=طبقه ضعفاء) آورده، و او را تضعيف كـرده اسـت   
انـد.   در وجيزه نيز او را ضعيف يـا مشـترك بـين ضـعيف و مجهـول دانسـته       )432(ص

يعنـي   ��� �M �J��	��r���| /�$ '5�� 6مامقاني در تنقيح المقال درباره او فرموده است: 
  شود. قل كرده باشد از درجة اعتبار ساقط ميروايتي كه بكر ن

بكر بن صالح آن را از هيثم بن عبداهللا، كه حالش در رجـال مجهـول اسـت روايـت     
ه و هيثم آن را از مروان بـن صـباح كـه اصـال نـامي از او در كتـب رجـال از قـول         دكر

  .اند!! جعل كرده است، يا هم خود او و هم حديثش را جعل كرده ؛صادق
 1/96» مـرآة العقـول  «به قدري رسواست كه مجلسي نيز آن را در كتاب  اين روايت

خواهد باطلي بلكه كفـري   با اين همه، جناب آيت اهللا العظمي، مي ضعيف شمرده است.

                                           
را سنداً و » كافي«اكثر احاديث جلد اول » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«اين جانب در كتاب  -1

  يق قرار داده ام. (برقعي) متناً مورد تحق
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 به صورت حق جلوه دهد!! غافل از آنكه: و را به وسيله باطلي و كفري ديگر تأييد كرده
  �به راستي كه باطل از بين رفتني است� ]81 راء:ساإل[ .﴾إِنَّ اْلباطلَ َكانَ زهوقاً﴿

كه از ايـن  » خرايج رواندي«كتابش 249داده و در ذيل ص جوي زرنگي ديگر به خر
بـه او   ؛است از داوود رقي نقـل كـرده اسـت كـه صـادق     در آن فروان قبيل مطالب 

سـبز  شد و ميوه ها نمي رسيد و درختهـا   اگر ما نبوديم نهرها جاري نمي«فرموده است: 
شد!! و خواسته است با اين بيان تصرف و تدبير امامان را در كون ومكان و زمـين و   نمي

  آسمان ثابت نمايد!.
ن داوود رقي چه جانوري است كه توانسته است آنقدر دروغ و كفر باينك بايد ديد ا

  جعل نمايد!:  ؛از زبان صادق
ويي براي غسـل تعميـد   )كه گ 414،ص1داوود بن كثير الرقي را در تنقيح المقال (ج

�	��� $�/ �qM# �قال ابن الغضائري: ، كند نام تأليف شده است، چنين معرفي مى رجال بد
d	��! YK /! D�'� ��K iZ$ ��2 i('�	6 @�=�04* , ؛��	�'�	 µ�h ]jy�	 ���8 9�M �CK

  مذهب او فاسد و روايتش ضعيف بوده و قابل اعتبار نيست. �`���
نقـل   عريف با غضائري موافق است. او از احمد بن عبدالواحـد، نجاشي نيز در اين ت

���b µ	" � 	�>��� �كند كه  مي�h ,9:�=�� �$K EZ5� �j� ���> �$K EZ5� i('�	 #qM /$ ���	�
�Z! {�'��   خود داوود در روايت بسيار ضعيف است به طوري كه مصدر و منبعي اسـت

  !.چون آيت اهللا العظمي!گان)غاليان (غلوكنند ايبر
من از اين شخص  � �2 �(P�q��p �Z2 *�K� �����	" �احمد بن عبدالواحد فرموده است: 

  ).119ديده ام. (رجال نجاشي ص نيك حديث درست 
�� 'My	�K /2 9�M �CK &�<� ��Z! D�'�� � GF�M	�M��Z# �عمرو كشي فرموده است:  ابو

G�	�(K ���` ]�Z�� �=<�	 /2P� 
ام خود دانسته و از او منكرات زيادي از غلـو روايـت   غالت او را يكي از اركان مر«

  ».كنند و اقوال خود را به وي نسبت ميدهند مى
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او را فاسـد   )452ص ن داوود، در قسم دوم (طبقة ضـعفاء و مجهـولين،  بدر رجال ا
نيز او  129المذهب خوانده و او را جزو ضعفاء شمرده است. در رجال ميرمصطفي ص 

  .از او روايت مي كنند فته است غاليانضعيف شمرده و گ را جداً
چنين جانوري بايد تكيه گاه غالت باشد، و آيت اهللا العظماهاي زمان مـا قـول    !آري

 گرفته و از يك گفته كفر آميز او صد شرك صريح بيـرون آورده بـدان اسـتناد    او را سند
  .!!كرده مردم را به كفر و شرك سوق دهند

هـا   ه آيت اهللا العظمي دركتـاب خـود از زيارتنامـه   اينك بپردازيم به ساير جمالتي ك
  براي كفريات خود استفاده كرده است.

ايـن جملـه     ها كه مورد استناد آيت اهللا العظمي قرار گرفتـه،  يكي از فقرات زيارتنامه
 22اسـت. ايـن جملـه (درجلـد      �	���� !=� %�! ��� O	 d	� n���� �'V��Z	������6vاست: 
  ديده شده:  ؛د در زيارت اميرالمؤمنيننوار) در دو موربحاراأل

يك مورد آن زيارتي است كه مجلسي آن را از شيخ مفيد نقل كرده است و لفـظ آن  
آن قديم تر و موثق تر است. و  �`H�K� ¤��K �C¤�را متابعت نموده است، زيرا گفته است: 

نقل نمـوده اسـت كـه آن جنـاب فرمـوده اسـت: چـون         ؛آن را بدون سند از صادق
شوي: بگو: السالم عليك يا رسول اهللا تا آنجا كـه:   ؛ميرالمؤمنينأ ستي متوجه قبرخوا

�6�!	��	 �CmK� 6v����	 n��� ,�'V�Z�	 d	 %! �� O�=! ����	P� 
  GHP�PPP	  ! ]5C	��J8 J=� � )� � در همين زيارت كه ميگويد:

  ».الخ ...يعني آنگاه روي قبر خم شده آن را ببوس و بگو 
رد ديگر زيارتي اسـت مخصـوص هفـدهم ربيـع االول كـه روز تولـد رسـول        و مو

انـد كـه    كـه بـاز شـيخ مفيـد و غيـر او روايـت كـرده        (به روايت شيعيان) است صاهللا
را زيارت كرده، و اين زيارتنامه را به محمـد   ؛در اين روز امير المؤمنين ؛صادق

السالم رسيدي رو به قبله  ه باببن مسلم ثقفي تعليم داده و به او فرموده است: همينكه ب
آنگاه بگو: السالم علي رسـول اهللا و بـاز در همـين زيـارت،      ...بايست و سي مرتبه بگو 
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 GH	  ! ]5C	�OCK �z,K :�(� �=�J8 J �دهد كه:  دستور مي» محمد بن مسلم«حضرت به 
i2�J2 �z�1� i2�M g��1 دهم  مي آنگاه روي قبر خم شده و آن را ببوس و بگو گواهي�

كه اين فقره نيـز بارهـا مـورد اسـتناد و      »!!كه سخنم را مي شنوي و ايستادنم را مي بيني
استشهاد آيت اهللا العظمي و ديگران قرار گرفته اسـت. و در بعضـي نسـخه هـا پـس از      

خم  ؛دارد خود صادق است كه معلوم مي» قال«كلمه  � GH	  ! ]5C	��J8 J=��جمله: 
  ه و آن كلمات را گفته است.شده و قبر را بوسيد

حال يا خود حضرت به اين كيفيت زيارت كرده باشد يـا بـه محمـد بـن مسـلم يـا       
و دجاالن جعـل و بـه    ديگري تعليم كرده باشد به هر صورت دروغ است و آن را غاليان

بسته اند، هر چند آن را شيخ مفيد و سيد بن طاوس و امثال ايشـان روايـت    ؛صادق
  كه:كنند، به دليل آن

اهللا تعـالي   ن شـاء إ بعـداً  در آنها سندي ذكر نشـده اسـت و چنانكـه ديـديم و    : اوالً
بنـام   (غلوكننـدگان) ها سند دارد غالب آن از ضـعفاء واز غالت  آن زيارتنامه خواهيم ديد

  است تا چه رسد به اينها كه معلوم نيست چه كسي آنها را ساخته يا بافته است.
مسلم نيست چنانكـه شـرح آن    ؛امير المؤمنين به زيارت ؛آمدن صادق :ثانياً

  بيايد.
در زمان منصور دوانيقي به كوفه آمده و  ؛آنچه روايت شده حضرت صادق :ثالثاً

صفوان «رفته است به قدري اختالف دارد كه گاهي آن را به  ؛به زيارت اميرالمؤمنين
خنيس كه در سال اند و گاهي به يونس بن ظبيان و گاهي به معلي بن  نسبت داده» جمال
  ، يعني قبل از اينكه منصور به خالفت رسد به دست داوود بن علي كشته شد.132

ظبيان و معلي بن خنيس به قدري بي اعتبارند  ناي از اين روات چون يونس ب و پاره
توان به گفتارشـان اعتمـاد كـرد،     كه اگر گواهي به روشني روز و تاريكي شب دهند نمي



    

  زيارت قبور بين حقيقت و خرافات      496 
 

 

اولي در صفحات گذشته معرفي شد و حال دومي نيـز خواهـد   چنانكه شخصيت منفور 
  . ان شاء اهللا تعالي.1آمد

كتب معتبر و مشهور مـذكور   در ميرالمؤمنين)ااين مطالب (ديدار صادق از قبر  :رابعاً
بـه   ؛بحار األنوار داستان صفوان را كـه بـا صـادق   23نيست چنانكه مجلسي درجلد 

�	_�2 e 9	� �Zz�J8� �زيارت آمده است، چنين آورده است: �� /�$ /����	 i0| ��J0�	 'Mm
 i��! ��u$ *�C�M� i42���! 3��4M /�2 �����_�	 nyj &y>K :[�( PPP ��8 /$ �! /$ ��¥

PPP [:�w	 9	�0�| /�! i��T /$ 9	�0| /! PPP iZH�p [�( ��8 /$ %�X	    آنگـاه داسـتان
آمده و چون بـه  از مدينه به كوفه  ؛وي با حضرت صادق «صفوان جمال را آورده كه 

ريسماني كه از ليـف نارگيـل بـوده در     ،اند به نجف آمده اند، آنگاه حضرت حيره رسيده
آورده و مقداري از زمين را مساحت كـرده تـا بـه محلـي رسـيده از آن مقـداري خـاك        
برداشته و استشمام نموده، همچنين بارها خاك برداشته و بو كرده است تا سر انجام بـه  

اي كشـيده و   و همين كه خاك آن را برداشته و بو كـرده اسـت شـهقه   موضع قبر رسيده 
بيهوش شده به طوري كه صفوان گمان كرده است كه حضرت از دنيا رفته است و چون 

سـوگند بـه خـدا كـه اينجـا       »ههنا واهللا مشهد أميرالمؤمنين«به هوش آمده فرموده است: 

                                           
فرموده وي جداً ضعيف است » معلي«در باره » نجاشي«از قلم افتاده است، » معلي بن خنيس«معرفي  -1

  و به او اعتمادي نيست.
بوده است » مغيره بن سعيد«نيز پس از بيان اينكه وي مدتي پيرو يكي از منحرفين موسوم به » غضائري«

  وي روايت مي كنند و من به احاديث او اعتماد نمي كنم.غالت از  درباره او فرموده 
اوصياء را در شمار انبياء مي دانسته!! و امام صادق؛  از چنين » معلي«آمده  213ص » كشي«در رجال 

  نيز او را تضعيف كرده است.» حلي«كساني اظهار بيزاري فرموده، 
رواياتي در تعريف از او » األصم المسمعي عبداهللا بن عبدالرحمان«البته افراد غلوكننده و ضعيفي چون 

  آورده اند كه قابل اعتماد نيست خصوصاً كه به اتفاق جمهور علما قول جارح مقدم است. (برقعي).
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تواند مـورد   ان كتابي گمنام نميشهادتگاه اميرالمؤمنين است. به هر صورت روايت از چن
  اعتماد خاص و عام باشد.

از ابي الخطاب از حجال از صفوان بـن مهـران (صـفوان     هباز در حديث كامل الزيار
 پرسـيدم،  ؛از موضـع قبـر اميرالمـؤمنين    ؛جمال) روايت شده كه مـن از صـادق  

 حضرت موضع آن را براي من وصف كرد كه آن نزديك دكادك الميل اسـت، پـس مـن   
حضرتش  و به ؛رفتم در آنجا نماز خواندم و سال ديگر آمدم خدمت حضرت صادق

و مـن  ». اي درسـت رفتـه  « حضرت فرمود: خبر دادم كه من رفتم و چنين و چنان كردم،
رساند كـه   مدت بيست سال در نزد آن قبر نماز ميخواندم، اين روايت مي (يعني صفوان)

نشـاني آن را پرسـيده اسـت، وچـون      به محل قبـر نرفتـه و فقـط    ؛صفوان با صادق
حضرت نشاني آن را داده صفوان رفته و با آن نشاني آن قبر را پيدا كرده اسـت و چـون   

او را تصديق و تصويب فرمـوده   ؛ها را به حضرت باز گو كرده است، امام آن نشاني
  است.

آن قبـر را ديـده بـود ديگـر لزومـي       اگر صفوان با آن حضرت به نجف رفته بـود و 
اشت كه بيست سال به آن نشاني كه حضرت داده بـود اكتفـاء كنـد و آن را دليـل بـر      ند

  درستي يافت خود بگيرد؟.
در زمان منصور به بغداد تشريف بـرده انـد، و منصـور در سـال      ؛و چون صادق

كـه در همـان سـال اول خالفـت خـود، آن       هرگاه فـرض شـود    به خالفت رسيده،136
آنكه چنين نيست) و با توجـه بـه اينكـه وفـات آن      حضرت را احضار كرده باشد (حال

در اين صورت فاصله آمدن به كوفـه و وفـات آن جنـاب      باشد، مي 148جناب در سال 
شود و صفوان آمدن بيست سال يعني هشت سال بعد از اين  سال نمي12بازهم بيشتر از 

دن همان مكان را كـه حضـرت بـه او نشـان داده بـود زيـارت مـي كـرد، پـس آمـ            هم،
  به صفوان دروغ است!. ؛صادق

در بين شيعيان مورد  ؛تا زمان حضرت رضا ؛موضع قبر اميرالمؤمنين :خامساً
اي قائل بودند كه آن حضرت در مسجد كوفه دفن شده است و  اختالف است، زيرا عده
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اند، و كسـاني هـم بـه همـان      اش دفن كرده اي قائل بودند كه آن بزرگوار را در خانه عده
فوان قائـل بودنـد، چنانكـه در قـرب األسـناد از بزنطـي روايـت شـده كـه از          روايت ص

سؤال كردم. حضـرت فرمـود: از پيـران     ؛قبر اميرالمؤمنين (مكان)از موضع ؛رضا
اي؟ عـرض كـردم صـفوان بـن مهـران از جـدت (حضـرت         خود در اين باره چه شنيده

 انـد،  كـرده صادق) روايت كرده است كه آن حضرت در نجف مـدفون اسـت و روايـت    
مسجد شما كـه در كوفـه اسـت     گفت او در ام كه مي حضرت فرمود: من هم از او شنيده 

  مدفون شده است.
كه در حديث است، حضرت صادق باشد،  ���* ��Z2شايد مراد حضرت از ضمير 

هر چند بعيد است كه خود آن حضـرت، آن را مسـتقيما از جـد بزرگـوارش (حضـرت      
يـك   ) يـا 148آن جناب در همان سال وفات حضرت صادق (زيرا   صادق) شنيده باشد،

، »يـونس بـن ظبيـان   «و يا اينكه مراد حضرت آن باشد كـه از   سال قبل متولد شده است
  ن نيز بعيد است اما نه چنان.آچنين شنيده است، 

گويد كـه بـه حضـرت     او مي  باز در حديثي كه از حسن بن جهم روايت شده است،
سي و تعرض او را بـه كسـاني كـه بـه زيـارت قبـر اميـر        داستان يحيي بن مو ؛رضا

گويد من همان حديث صفوان را قبول دارم  روند ياد آور شدم تا آنجا كه مي المؤمنين مي
در دارالخالفه نيست از آن جهت كه خدا قبر او را  ؛اميرالمؤمنين زيرا معتقدم كه قبر

اهـل بيـت او    نبايد باشد زيرا دهد، در مسجد هم منازل ظالمان و ستمكاران قرار نمي در
�� K$� ¥��� �2� �:فرمود ؛خواستند قبر او مخفي باشد، كدام يك صحيح است؟ رضا مي

O�jy2 ]jy� @� O��J$ [�J� �Z$��|K /2 "	�pK {�K�P 
 اي أبو محمد (كنيه حسن بن جهـم أبـو محمـد بـود) هـيچ كـس از اصـحاب مـا        «

ه و معتقد به مـذهب تـو (درخصـوص قبـر     بينم كه قائل به قول تو بود (شيعيان) را نمي
  ».اميرالمؤمنين) باشد
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به درسـتي   ؛قبر اميرالمؤمنين ؛زمان رضا در به هر صورت آنچه مسلم است
  صحيح نيست. ؛ن قبر در زمان صادقيمعلوم نبوده است، پس تعي

اولين كسي كه به قبر اميرالمؤمنين دسـت يافـت،     بر طبق تمام كتب تواريخ، :سادساً
پرسـيد؟ زارعـين و سـاكنين    ه و ن محل را ديـد آالرشيد بود كه در شكار گاهي، هارون 

در ايـن   ؛ايم كه قبر امير المؤمنين علي صحراي نجف گفتند: ما از پدران خود شنيده
موضع قبر را  ن حفاري كردند وآحدود است، پس آنگاه هارون دستور داد تا در اطراف 

تا زمان انتقال خالفت به هـارون،   ؛وفات صادقآن را تعمير كردند. از زمان  يافتند و
هجري بـود   148در سال  ؛زيرا وفات صادق  بيش از بيست سال طول كشيده است،

 هجري بوده است. حال در كدامين سال خالفت 170در سال  به هارون خالفتانتقال و 
  دست داده است؟. به هارون توفيق يافتن قبر امير المؤمنين
» محمـد بـن مسـلم   «قبري نبوده تا آن حضرت به  ؛ادقهرچه هست در زمان ص

درهـاي   نـام داشـته و  » باب السالم«دستور رفتن به زيارت و آداب ورود به در حرم كه 
حالي كه در اين زيارتنامه كه  ديگر، كه يكي از آنها باب السالم نام داشته است، بدهد در

ود در زماني بوده كه قبـر  ش اند معلوم مي روايت كرده ؛شيخ مفيد و ديگران از صادق
صحن و سرايي داشته كه از آن جمله باب السالم بـوده،   و رچندين د ؛امير المؤمنين

دهد كه خود را روي قبر انداخته و آن را ببوسد يا خود آن  و در ضمن زيارت دستور مي
در حالي كه در زمان آن حضرت قبري نبوده تا بتوان   حضرت خم شده و قبر را بوسيده،

  ربي نبوده تا بتوان به آنجا آمده و رو به قبله ايستاد!!!؟.ن را ببوسيد و دآ
هـيچ بـه     از آنجا كه دروغگو كم حافظه است آن كس كه اين زيارتها را بافته است،

در و صحن و قبـري نبـوده تـا بـا آن چنـين و       ؛ياد نياورده است كه در زمان صادق
  .!!!چنان كنند

قـدر اخـتالف    آن ؛و كيفيت دفن امير المؤمنين عليمحل قبر  كتب تاريخ در در
است كه هيچ كس نميتواند يقين كند كه قبري كه اكنون در نجف واقـع شـده، مرقـد آن    

  .!حضرت است



    

  زيارت قبور بين حقيقت و خرافات      500 
 

 

(تاريخ ابـن كثيـر    )� )7/335	���	�� 6	�zZ���6تاريخ خود  حافظ ابن كثير در أبو الفداء
») ناشـر «سلمانان به آن اعتماد دارند مهمترين و معتبرترين كتاب تاريخي است كه تمام م
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عقيده بسياري از جاهالن روافض (شيعيان) اين است كه قبر آن حضـرت در  «يعني: 
 هاين قبر، قبر مغيـر شود كه  و اصلي ندارد و گفته مي  اما دليلي بر آن نيست،  ، نجف است

  است. )1(*بن شعبه
بـوبكر طلحـي از   ابي نعيم حافظ از أتاريخ بغداد) از  اين قول را خطيب بغدادي (در

ـ بدان يانمحمد بن عبداهللا الحضرمي از مطرانه نقل كرده است كه گفته است: اگر شـيع   دن
قبـر از  قبري كه آنان در نجف بزرگش مي دارند از آن كيست سنگسارش مي كنند، اين 

                                           
  هجري درگذشت. 50مغيرة بن شعبه از جانب معاويه والي كوفه بود و درهمانجا در سال  - ١ *
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در جلوي مسجد جـامع كوفـه    ؛آن مغيره بن شعبه است. و گفته شده است كه علي
امام تـاريخ  «(بزرگترين تاريخ دان كه امام اهل السير دفن شده است، اين سخن را واقدي

گفته است. و مشـهور آن اسـت كـه آن حضـرت در      »)ناشر«اند  به او لقب داده» نويسان
. ونيز خطيب بغـدادي از أبـو نعـيم از    ول ابن كثير است)(اين قماره دفن شده استداراإل

او را از كوفه حركت داده بـه   ؛فضل بن دكين روايت كرده است كه: حسن و حسين
دفن كردنـد، و گفتـه شـده كـه      ’هآن حضرت را در بقيع در نزد فاطم مدينه نقل كرده و

قبيلة طـي  و شده هنگامي كه جنازه آن حضرت را بر شتر حمل كردند شتر در بيابان گم 
، مالي است گرفتند، اما چون ديدند آنچه در صـندوق اسـت   شتر به خيال اينكه آن حمل

اي است و او را نشناختند صندوق را با آنچه در آن بود دفن كردنـد و هـيچ كـس     جنازه
؟ ونيز خطيب بغدادي اين مطالـب را حكايـت   !!كجاست ندانست كه قبر آن حضرت در

روايت كرده است كه فرمود: من علي  ؛عساكر از امام حسن كرده است. و حافظ ابن
ى فرزند خـود را   جعده دفن كردم. و از عبداهللا كه محل خانه ى اي از كوچه را در حجره

حفر مي كرد از زير پايه پيرمرد مدفوني را بيرون آوردند كه موي سـر و ريشـش سـفيد    
لـيكن    م گرفت كه او را بسـوزاند، اند، خالد تصمي بود كه تو گويي ديروز او را دفن كرده

نازه را با آن پيچيـد و  جاي خواست و  خدا او را از اين تصميم منصرف كرد، پس پارچه
دروازة  (برابر)انـد كـه ايـن نقطـه محـاذي      خوشبو گردانيده به جاي خود گذاشت گفتـه 

روايـت شـده اسـت كـه      ؛كتابفروشان روبروي مسجد است. و از امام جعفر صادق
نماز ميت شبانه خوانده شـد و در كوفـه دفـن شـد و محـل قبـر او        ؛علي فرمود: بر

  ».ماره استپوشانده شد. ليكن قبر آن حضرت در كوفه نزديك داراإل
�)�� �Z1�2 e ²A�n�( g�h: � :) چنين مسطور اسـت 2/2در مروج الذهب مسعودي (

 ! &�$�4�	 e �� [�( /2 GzZ2� 68�5�	 ���2 e /8� �C` [�( /2 GzZ�8  n��1 ���w	 9K� �s
'Mm �2 #k n�b��	 /2 ��( �(� i� D�	� �` g(��P� 
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گروهي ميگويند كه آن  موضوع قبر آن حضرت گفتگو و اختالف شده استى در -
را در صـندوقي روي   حضـرت ند كـه  ا مسجد كوفه دفن شد و گروهي قائل حضرت در

و غيـر از ايـن نيـز     فتـاده اشتر حمل كردند و آن شتر درصحرا گم شد و بـه وادي طـي   
  .1اقوالي است

روايت كرده است كـه اسـحاق بـن عبـداهللا از آن      ؛) از باقر1/134تاريخ بغداد (
 �5��$ :[�J8 ?�! /8� /�KP���Z8� iZ! i�! �(� ��� 68 حضرت پرسيده است:

كوفه مدفون گرديد و مكانش بر من  حضرت علي كجا دفن شد؟ فرمود: شبانه در -
  معلوم نيست.

�YK /�$ ��! YK *�Z8 � از حضرت امام حسن پرسيده شـد؟ فرمـود:   ،134ص  و در
�#�j /$ ��b [; ��� /2 �'�p e [�( �K 6=�p e ]���P� 

  هاي آل جعده بن هبيره دفن كردم. اي ازخانه من آن حضرت را در حجره - 
را آورده است كه مي خواست جنـازه  » خالد بن عبداهللا«داستان حفر  137و در ص 

غربان مـانع آن شـد، و سـپس از حسـن بـن محمـد        نن حضرت را بسوزاند و هيثم بآ
� �YK /�$ ��! �( /��K :[�J8 O�¦ �` �b ����[? � كند كه گفت: النخعي روايت مي�b

6Z���	 �` �! /$ /�X	 d	� �=JC :6$	'�	 e �� [�J8 ,&	'2 Á�H ��	�� e �Z! °'!~8P� 
فت: قبر علي بن أبي طالب كجاست؟ شـريك در ايـن   مردي نزد شريك آمد و گ - 

ـ         نسؤال سه بار از او روي بگردانيد و در مرتبه چهـارم گفـت: بـه خـدا قسـم حسـن ب
  كرد. ه منتقلاو را به مدين ؛علي

�G �8' )�� !  ��# )=�* «گفته است:  و عبدالملك بن محمد الرقاميC YK �Z! *ZM�
 ( �` 9�1~� :[�( �@�j ]jy� /�K ��=JC 	�$y�M :[��J8 G�C �$K �` *04��8 ,]��� YK /$ �!

6Z���	 �` �Z$	 /�X	P� 

                                           
  مذكور است. 3/310اريخ دمشق ابن عساكر اين اقوال در اكثر كتب تاريخ واز آن جمله در ت -1
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  انتقال داد. هجنازه او را به مدين ؛نعيم نيز گفته است حسنويعني أب -
��!=�* 	�'	y�j /�2 ( 6�8	��4s'� , � از قول مطين آورده است كه: 138و در ص  

6�, /$ �#<2 ( 	yj ����X�$�P 
كنند زيرا آن قبر  رافضي ها (شيعيان ) بدانند اين قبر كيست، آن را سنگسار مى اگر -

  مغيره بن شعبه است.
 �5��$ �! /8�P� ���2 �Z! �8	�PPP6!:w ) چنين آمده است: 3/38در طبقات ابن سعد (

��� �! �� �8�M �, /8� g2�b ���2 �_CP�  
  ها است. طال قول فقرات زيارتنامهالبته منظور ما اثبات يا رد اقوال نيست بلكه إب

مورد اينهمه اختالف بـود   نامعلوم و ؛ميرالمؤمنينازماني كه هنوز موضع قبر  در
  گذشت؟!! ؛موهوم بر زبان امام چگونه اين فقرات كفر آميز و

اند  خالف آن را محمد بن مسلم، روايت كرده» ىفرحة الغر«آنكه دركتاب ي، طرفاز 
سـؤال   ؛وارد شـده و از قبـر اميرالمـؤمنين    ؛به صـادق  كه او و سليمان بن خالد

  ند.ا هاثري نيافتها رفته و  ها داده و آنان با آن نشاني اند؟ حضرت نيز به آنها نشاني كرده
را  ؛ها همه جعلي است و هرگز امـامي اميـر المـؤمنين    پس فقرات اين زيارتنامه

��'V�Z�	 d	 %!� قرار گيرد. نخوانده است تا مورد استناد غاليان  
آن را  جـدان و تـاريخ  وهـا فقراتـي اسـت كـه عقـل و       عالوه بر آن در اين زيارتنامه

سالم بر تو اي كسي كه با اژدها يعني: ان وذئب الفاله، بعثخاطب اليا من «نميپذيرد مثل: 
	���� !=� /2 �� O�� ��� &	����I �و باز در همين زيارت است: » و گرگ سخن گفتي!

��	 9��, i2�p��0 P� 
�b_�اشارت است به داستاني كه دركتاب   در اين عبارت،�	6 Z��2�    :آمده اسـت كـه

 ،آمـد و شـد   ربه كوفه آمده و بيش از پنج با ؛زمان خالفت اميرالمؤمنين اژدهايي در
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مردم كوفه به كرات سـخن گفتـه اسـت!!، كـه بايـد شـرح و        در حضور اميرالمؤمنين و
  !!.1ار را از اين گونه كتابها خواستگونه دروغهاي شاخد تفصيل اين

كه به نص صريح قرآن كـريم، بـيش از    ؛موسي (اژدهاي) عجب است كه ُثعبان
ديگر در برابر فرعون و مـردم} ظـاهر    ردو مرتبه{يك بار فقط براي حضرت موسي و با

كه عالوه بر پنچ بار  ؛نشد آن همه غوغا و سر و صدا در دنيا انداخت، اما ثعبان علي
هيچ كس آن را جز فردي  با اين حال! ددر حضور مردم، آن همه سخن سرايي كر ظهور

  .اي!! بي مزه ي كذاب نقل نكرد، چه معجزه
سالم بر تو اي كسي  �	���� !� /2 �� O�� �� &	����Iيكي از فقرات اين زيارتنامه 

ل تصرف ، آن را يكي از داليغلوكنندگانكه خورشيد براي او باز گردانده شد!! است كه 
كون و مكان گرفته اند و آن را با آب و تاب در هر مجلس ومحفلي ذكر  اميرالمؤمنين در

مي كنند، يا اينكه علم و حسن و عقل و تاريخ بر محال و كذب بـودن آن گـواهي مـي    
  .2دهند

                                           
واْخفض جَناحك ﴿ چگونه ممكن است پيامبر بزرگواري كه خداوند تبارك و تعالي به او مي فرمايد: -1

واْخفض جَناحك لمنِ اتَّبعك منَ ﴿. و يا �براي مومنين فروتني كن� ]88 الحجر:[  ﴾للْمؤْمنينَ
يا امامي كه خود  �Pبراي مومنيني كه تو را پيروي مي كنند فروتني كن� ]215 شعراء:ال[﴾ اْلمؤْمنينَ

داد او را همچون ملوك و سالطين با القاب  اسوه ي تواضع است و در زماني كه زنده بود اجازه نمي
 » عين اهللا الناظرة«بگويد مرا  متعدد خطاب كنند و اصحاب و پيراونش نيز با آنان چنين نمي كردند، 

بخوانيد و يا بگويد در زيارتم بگوييد: السالم عليك من خاطب الثعبان و ذئب  »چشم بيناي خدا«
  الغالت ، السالم عليك يا من ردت له الشمس؟!!! (برقعي).

مطالبي آورده ام » رد شمس«در باره ماجراي » خرافات وفور در زيارت قبور«اينجانب دركتاب  -2
  (برقعي)
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سخره و استهزاء به دين مبين است و مقبول اين قبيل افسانه ها در اين زمان موجب 
شود، با اين حال  ؛عضي باعث انكار ساير فضايل واقعي اميرالمؤمنينكه در نزد ب بسا

  نياورند!. را دركمتر شعر و دفتري است كه مداحان و فضايل تراشان جاهل آن
ـ واينك ما آن داستان را از بهترين و م تـرين صـحاح شـيعه آورده و آن را مـورد     ق ث

  بررسي و تحقيق قرار مي دهيم.
�0' �كند:  ىآن را چنين روايت م  كافي،b /$ E��2 /! ���A /$ �z� /! �Z$��|K n�!

d	���! �$K� �CK *=>� :[�( ,E��2 /$�:! /! �(�| /$ /�X	 /! �� ؛!/ !�'� $/ �
»�	 PPP GC :*=( ?��j��	 nyj {'1 �:! �� [�J8 ,r��0�	 ���2�1P 

داخـل   ؛صادقو ن ممضمون حديث آن است كه عمار بن موسي گفته است كه 
آري،  :حضرت فرمود: اي عمار اين شكاف را ميبيني گفتم فضيح در مدينه شديم، مسجد

آنگاه حضرت داستان رد شمس را از زبان اسماء بنت عميس كه قبال زن حضرت جعفر 
 ؛اميرالمـؤمنين  همسـر بوبكر و سر انجـام  ا همسر ،طيار و بعد از شهادت آن بزرگوار

اين حديث مجعول غير معقول نـامقبول   شد از قول آن حضرت نقل كرد! ما اينك روات
  كنيم:  معرفي مي را

در  راوي اول آن، سهل بن زياد است كه طوسي او را دركتاب الفهرسـت ضـعيف و  
��b µ	JC �Z! "�� 	(<�����استبصار، h� خوانده و ». نزد ناقدان اخبار بسيار ضعيف است

شـهادت بـه غلـو او     نجاشي او را ضعيف و غير معتمد شمرده و گفته محمد بن عيسـي 
داده و او را دروغگو خوانده و از قم اخراجش كرده است و اظهار برائت و بيزاري از او 

ونهي كرده است كه كسي از او حديث استماع كند، يا از وي روايتـي نقـل     نموده است،
  نمايد.

                                           
  .319 ، ص1فروع كافي، ج -1
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���b "�0	" �ابن الغضائري فرموده است: �h 9��M DA	'��	 i2�o	 ��� �$K ���A /$ �z� 
 ��4	������jو نيز فرموده است: . �8��� 	�'�	�6 �	���/�� ���	'�	 D�'�� P بسياريعني او 

روايت او فاسد بوده و احاديث مرسل نقل كرده و به روايـت مجهـول   و ضعيف و دين 
  كند. اعتماد مى

  او را احمق خوانده است. ،فضل بن شاذان
او را بـه ايـن صـفات زشـت      انـد همگـي   علماي رجال كه به شرح حال او پرداخته

  اند. معرفي كرده
با شناختن اولين راوي اين حديث نيازي به معرفي روات ديگر نيست. اما كساني كه 

θ#) ﴿ مصداق آيه: ç/ Ì� ô©é&uρ ’ Îû ãΝÎγÎ/θ è= è% Ÿ≅ôfÏè ø9$# ﴾. ]93 :هالبقر[.  

� �$ 9������W*�¥U P*�	 n�, 3	¦	 � �4u�2; �����å�  
يـا   يقـان ناچـار سـاير رف   از گوسالة خرافات بر نميدارنـد  هستند و به سادگي دست

(βÎ¨﴿ كنيم تا بدانيد كـه:  را معرفي مي اساتيد او uρ t Ïϑ Î=≈ ©à9$# öΝåκ ÝÕ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ ﴾. ] هالجاثــي: 
19[.  

�P�C'Þ��5� 9�4��� 9	'Þ�4��  
tβθ﴿: و à)Ï�≈ uΖ ßϑ ø9$# àM≈ s)Ï�≈ oΨßϑ ø9$#uρ Ο ßγàÒ ÷è t/ .ÏiΒ <Ù ÷è t/ ﴾. ]67: هالتوب.[  

   »زنان ومردان منافق از يكديگرند.« 
موسي بن جعفر بغدادي در  ،كند سهل بن زياد از موسي بن جعفر بغدادي روايت مى

كند و عمرو  ) مجهول و ضعيف است. او از عمرو بن سعيد نقل مي3/254تنقيح المقال (
ابن داوود نيز در  ).321ش. ص  2بن سعيد متهم به فطحي بودن است (تنقيح المقال، ج

) او را در قسم ضعفاء ومجروحين آورده اسـت. و در نهـج المقـال    489رجال خود (ص
به سـخن او اعتمـاد    �@ K!��4 !  )����ن الصباح گفته است: ب) نصر247استرابادي(ص 

  نمي كنم.
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عمرو بن سعيد از عمار بن موسي الساباطي روايت كرده است، او نيز فطحي مذهب 
 !:� K @ i�v8!�� !� ��	���4 ) و كاشف الرموز گفته است: 2/318المقال  است( تنقيح

�� !  «ي او فرموده است:  وشيخ طوسي درباه�@ ]jy�	 ���8 µ�h i��$���	 �:! 9K
�4�	�'$ �4¯ �2P�  همانا عمار ساباطي ضعيف و فاسد المذهب است و به روايتي كه فقط

  د.شو او روايت كرده باشد عمل نمي
 او را، فطحي ملعون و از كـالب ممطـوره (سـگان بـاران خـورده)      هو صاحب تكمل

  خوانده است.
  .!!اينان راويان حديث رد الشمس هستند

 ؛آن را به صادق ،حال چه سياستي بوده كه اين فقرات را ساخته و در زيارتنا مه
ر مقابـل قبـور   اند كـه هـر صـبح و شـام آنهـا را د      و مردم را وادار كرده نسبت داده اند؟

  ئمه سالم اهللا عليهم بخوانند، خدا داناست.أمطهره
دانيم نتيجة اينگونه موهومات و خرافات و جعليات كه شايع شده، توجه  آنچه ما مي

دادن مردم ازخالق به خلق و از توحيد به شرك است، ونيز موجب اهانت و استخفاف به 
 احمقانكياء و غرور ذد عقال، در ميان اخره سستي اعتقادين مبين اسالم واحكام آن و باأل

  و ساير مفاسد است.
و جاي هيچ شك نيست كه اگر هم دشمنان اسالم درجعل اينگونه خرافـات دسـت   

انتشار اين موهومات ا ثر مقاصد آنان بكانتشار آن ها عالقه دارند، زيرا ا هب  نداشته باشند،
وغيـر قابـل    و سسـت  موهـون  عقـال  ديـدگاه برآورده است، زيرا هم دين اسـالم را در  

جاهل را با ايجاد غرور از تمكين مقـررات شـرع   ي ، جلوه مي دهند، وهم توده پذيرش
 ،كنند كـه دشـمني بـا دشـمن كنـد      د كرده و به فساد سوق مي دهند، آنگاه آن مىعنامتقا

  كنند!!. چنانكه هم اكنون مي
***  

  





 

  ي زيارت مسأله

اي اسـت كـه    روح و جسم بعد از مرگ، مسأله موضوع اعتقاد به بقاي اموات صرفنظر از
كـه در هنگـام دفـن مـرده بعضـي از       ،سابقه داشته اسـت امتهاي قبل از ما اي از  در پاره

اي از غذاهاي الزم و چـراغ و   ها، آداب مخصوصي را رعايت مي كردند، آنگاه پاره ملت
  .1شتندگذا اشيايي كه آن ميت در حيات خود به آن عالقه داشت در آن دخمه مي

تـرين   كـه از ابتـدايي   نـه نويسد: اقوام ديري دركتاب تاريخ جامع اديان مي» جان ناس«
كـه  درختان،اند عقيده دارند كه آسمان، كشوري است مانند زمين داراي  مردم روي زمين

نويسـد: مردگـان    كننـد تـا آنجـا كـه مـي      اها زندگي مىرمورامو درآنجا ارواح مردگان و
در هنگام خـواب بـه مالقـات     در آنجا نيز گردش كنند و مين آمده وتوانند غالباً به ز مي

آدميان آيند و چون چنين امري واقع شود بايد براي آن ميت كه به ديدن آمـده خـوراكي   
تهيه كرده، بر سر مزار او گذارند و آتشي هم روشن كنند، و اگر چنين نكننـد، آن مـرده   

  ).22ريخ جامع اديان، صغضبناك شده موجب آزار و اذيت خواهد شد! (تا
همين كتاب مي نويسـد: روميـان باسـتان، اعتقـاد بـه اراوح پرسـتي        26ودر صفحه 

  داشتند.
رواح اجـداد احترامـي بـه حـد     انويسد: آريانهاي قـديم در بـاره    مي 95در صفحه  و

  ستايش رعايت مي كردند.
اجـداد و  نويسد: عقايد به ارواح گذشـتگان و احتـرام بـه روان     مي 150در صفحه  و

نزد عامه تورانيان وجود داشت و بعضي از مذاهب چون مذهب برهما در هند  نياكان در
اي از مـذاهب   و بودا در چين و ژاپن تشريفات بيشتري براي اموات تهيه مي ديدند، پاره
كردنـد و بـا او    هنوز حتي زن آن مرده را هم با زينت و تجمل به همراه جنازه حمل مـي 

                                           
در مذاهب منسوخه مثل مذهب بودا، بر اين عقيده اند كه تمثال و مجسمه بودا نماينده موجودي است  -1

شخصيت فوق طبيعي كه مناجات ها را مي شنود و دعا ها را اجابت مي كند، و  ىزنده و دانا و دارا
  ).146جان ناس، صمعتقدند كه تكرار دعاها بر اجر و ثواب شخص مي افزايد (تاريخ جامع اديان، 
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كنيزان وغالمان ميت را بعد از فوت او گردن مي زدند تا  تهاعضي از ملسوزانيدند و ب مي
  ار او باشند.كدر آن دنيا يار و مدد

  براي تفصيل اين اعتقادات بايد به كتب ملل و نحل، رجوع كرد.
عصر جاهليت قبل از اسالم درباره ارواح عقايد عجيبي، داشتند و اقبال و اعراض  در

حق زندگان، مؤثر دانسته و همـواره از ايشـان در بـيم و اميـد      و دعا و نفرين آنها را در
  .1بودند

است در زماني ظاهر شد كه سر تـا سـر    الهيدين اسالم كه آخرين وكاملترين اديان 
توحيـد از روز   ي عالم در تاريكي جهل وخرافـات، غوطـه ور بـود. بـراي اينكـه پايـه      

برابـر سـاير مخلوقـات خضـوع و      در  منزه باشد، ومردم، جز براي خدا، نخستين پاك و
هيچ موجودي را در تدبير امـور جهـان     اظهار نياز نكنند، و انسان به غير خداي سبحان،

آيد  وتقدير و سرنوشت جهانيان مؤثر نداند از تمام آداب و سنتي كه از آن بوي شرك مى
اموات كه  جلو گيري نمود، و از زيارت گرداند، و انسان را از خدا به غير خدا متوجه مي

خـود   صمنع كرد، چنانكه رسـول خـدا   در جاي خود از حكمت و فائده خالي نيست،
 ��A /! G54�F �`�P�� 	��J��� فرمود:

�n�'M iF ���( &���A A	 	� :, /2 �C�Ä 	P��  

                                           
پرستش اموات درمذاهب قديمه و خاموش باطله، به شدت معمول بوده، چنانكه اقوام بدوي شيخ و  -1

حاكم بر مقدرات خويش پنداشته وبراي رؤساي خود در عالم ديگر نيرويي  رئيس قبيله را پس از دفن، 
مانع ومزاحم يا  يار و مددكار مافوق انساني بسيار مهم و هولناك تصور ميكردند كه آنها مي توانند 

  ).8زندگان شوند (تاريخ جامع اديان ، ص
تايلور گفته است: نزد اقوام بدوي، سراسر عالم، از موجودات روحي كه برعالم احاطه و تصرف دارند پر 

سپرده و اعمالي  و چون آنها را مركز نيروي غيبي مي دانند، تمام سرنوشت خود را به دست آنها  است، 
در اطراف جهان هم اكنون به شكلهاي مختلف ومظاهر بيشمار  سبت به آنها به جا مي آورند، كه ن

  مالحظه مي شود!.
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 زيرا يقين داشت كه اگر آن آداب و سنن را تجويز كرده به جاي خود باقي گـذارد،  
بسي مشـكل اسـت، امـا پـس از آنكـه در        قلوبي چنين آلوده،پيشرفت عقيده توحيد در 

 درخـت توحيـد از آفـات شـرك،     ،نتيجه تعليمات پيگير اسالم و توضيحات آيات قرآن
�_8 @K���j� � آنگـاه فرمـود:    خود تقويت شده به ثمر نشست، (جاي)مأمون و در مغرس 

�'>o	 GM'My1 � ?Fª8P� 
  كند. يد كه آخرت را ياد آوري مىاينك قبور را زيارت كن وآگاه باشيد -

 ��AP��	 	��J�� My1 �Fª8' 	��&� و نيز آن را به عبارت ديگر:
  شود. قبور را زيارت كنيد كه مرگ را ياد آور مي - 
 تأييد نمود. و اين همان امر بعد الحظر است كه اصوليين آن را اصلي از اصول فقه، 

  اند. شمرده
شـود، همـان يـادآوري و فكـر      عايد زندگان مي ن،اي كه از زيارت مردگا پس فايده

آخرت و تهيه زاد و راحله براي قيامت و بي اعتنايي بـه فريبنـدگي دنياسـت. بـا اينكـه      
با بدان امر نمود،  باز به منظور تذكر آخرت، بعد از نهي از زيارت قبور، صرسول خدا

ود را از زيـارت  اين امر در مسلمانان به قدري رسوخ داشت كه مسـلمانان خـ   اين حال
  دانستند. قبور ممنوع مي

`A 6���! 9	�& ) « روايتي بدين عبارت آورده است:» الذكري«شهيد اول در كتاب  
d	 [��� EF �( :�� ��J8 /�'�	��! �z�>Kص �â���_$ '2K GH EF :*��J8 ���J�	 ����A /!.« 

عاويـه فـوت نمـود،    كه در زمـان خالفـت م  (عايشه قبر برادر خود عبدالرحمن را  -
زيارت كرد، مردم به او گفتند كه ) صاز رحلت رسول خدا تقريبا چهل و چند سال بعد

 لـيكن   از زيارت قبور نهي كرده است؟ عايشه گفت: آري، نهي فرموده، صپيغمبر خدا
  پس از آن به زيارت قبور امر فرمود. 
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يع بوده اسـت  دي و شاجبه قدري  صدارد كه نهي رسول خدا اين قضيه معلوم مي
 و در آن وقـت  رفته اسـت،  كه در اين مدت چهل و چند سال كسي به زيارت قبور نمي

  شد. بدعت شمرده مي  عايشه درنظر مردم، عمل
 ص��@  9K���� [	d« گفته است: مي نقل كرده است كه او» شعبي«از » ابن بطال«و 

9i�Z�	 ( &�_� ���J�	 ����A /! Ej.« 
از زيارت قبـور نهـي فرمـوده اسـت مـن قبـر        صرسول خدا كه اگر نه اين بود -
  را زيارت مي كردم. صپيغمبر

/ 	�A d	�	 &	��J��« كه: صو اين روايت از رسول خدا�.« 
  است. (مشهور)از احاديث مستفيضه

) كه از 3/569» (المصنف «دركتاب  و همچنين روايتي كه عبدالرزاق صنعاني شيعي،
)��]: A /�2	�  ص  9K���� [	d« ميرود آورده است كه: قديمترين كتب حديث به شمار

�Z2 I�=8 ���J�	.« 
  فرمود: هركس قبور را زيارت كند از ما نيست. صهمانا رسول خدا -

چون حسن مثني فرزند امام حسـن مجتبـي زيـن     صاهل بيت پيغمبركردن ونهي 
و مـزار  چنانكه شرح آن گذشت و متروك بـودن   صاز زيارت قبر رسول خداإ العابدين

رساند كه زيارت قبور، مقبـول و   ، همه اين را ميمبارك بيش از يك قرن ي نبودن روضه
  مأمور شارع وبزرگان دين و اهل بيت رسول نبوده.

كه گويي روح بت پرستي كه از آن جمله مرده پرستي است، در طبيعـت   اما از آنجا
مسـتمر الزم   )(تمـرين  آدمي چنان ممزوج است كه زدودن آن مشكل اسـت و رياضـت  

دارد كه روح توحيد خالص در آن رسوخ يابد چنانكه باريتعالي از آن بـدين بيـان خبـر    
$﴿ دهد كه: مي tΒuρ ßÏΒ÷σ ãƒ Νèδç� sYò2r& «!$$ Î/ āωÎ) Νèδuρ tβθ ä. Î� ô³•Β ﴾. ] :بيشـتر ايشـان   « ].106 يوسـف

  »آورند. جز با حالت شرك ايمان نمي
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در كننـد نيـز از آن    اني كه اظهار ايمان مىو چنان مي فهماند كه حتي بسياري از كس
مسلمين بـا   و رفت و آمد صاينست كه مي بينيم بعد از فوت رسول خدا  مان نيستند،ا

مللي همچون مصر و ايران كه به مردگان خود عنايـت خاصـي داشـتند و بـر قبـر آنـان       
و توسـعه   به نمو مسلمانان رو ضريح و قبه مي افراشتند، به تدريج روح مرده پرستي در

بعد از اختالط مسلمين بـا ايرانيـان و    سال خصوصاً صد ازنهاد، تا اينكه در ظرف كمتر 
مصريان كه به مرده پرستي شاخص و ممتاز بودنـد و مقـابر سـالطين و فراعنـه در ايـن      

يـام  اديارها بهترين شاهد روح مرده پرستي در اين ملتهـا اسـت. همـان عقايـد خرافـي      
ورت با آميخته شدن به عقايد مرده پرستان ملـل ديگـر، بـازار    جاهليت به شديدترين ص
  مرده پرستي را رواج داد.

در نهي از تعمير و تجصـيص و تجديـد   †ها روايت از پيغمبر و ائمه هاينكه د و با
قبور وارد شده است كه ما برخـي از آن را دركتـاب ارمغـان     ساختن قبه و بنا بر قبور و

در اينجـا مجـال ذكـر همـه روايـات و احاديـث        و ايم،به بعد) آورده  285آسمان (ص 
و شارع مقدس به قدري از اين عمل بيزار و بر ملت اسالم از آن بيمناك بود كه  .1نيست

در آخـرين سـاعات عمـر خـود بـا تضـرع و        صرسـول خـدا   ،برطبق احاديث بسـيار 
� )H� D« : از درگاه إلهي تقاضا مي كرد كه (پافشاري)اححالÓ @ Gz=�	��� "�Z«. » خدايا

  »قبر مرا بتي قرار مده كه پرستيده شود.
زيرا به روح مرده پرستي مردم آشنا بود كه خيلي زود ممكن است به جاهليت قبلي  

اهللا  با مخفي داشتن قبـر فاطمـه سـالم    ؛و مرده پرستي برگردند. و اميرالمؤمنين علي

                                           
را به سبب تناسب كامل آن با مطالب » تعمير قبور در اسالم«ولي براي فايده ي بيشتر، فصل مربوط به  -1

  آورده ايم. يبي مختصر، در آخر اين كتاب البته با اصالح و تهذ اين جزوه، به عنوان ضميمه، 
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توجه مـردم ازخـالق    و رافقبر خود قصد داشت از انص  مخفي كردنعليها و وصيت به 
  .1به خلق جلو گيري شود

                                           
نقل كنم. اميدوارم كه كالم او حق جويان منصف را به » مهاتماگاندي«مناسب است در اينجا مطلبي از  -1

در بريده ي روزنامه اي كه يكي از « انديشه وادار وموجب شود كه به خود آيند وي مي نويسد:
ه اي معبدي ساخته اند و در آن مجسمه روزنامه نويسان برايم فرستاده بود خبري خواندم كه در دهكد

اي از مرا گذارده اند و ستايش مي كنند، من اين عمل را يكي از ناپسندترين صور بت پرستي مي 
شمارم، كسي كه اين معبد را بنا كرده ثروت خود را به هدر داده و آن را در راه نامناسبي به كار برده 

اند، گمراه گشته اند و خود من هم مورد توهين قرار  است و روستايياني كه به آن معبد كشيده شده
گرفته ام زيرا سراسر زندگي من در آن معبد به صورت كاريكاتور و مسخره منعكس شده است. معني و 

» گيتا«نقل طوطي وار جمله هاي ة مفهومي كه من براي ستايش بيان كرده ام به كلي دگرگون شده است
است كه  قدس نخواهد بود، بلكه ستايش واقعي آن= =اين كتاب (از كتب مقدسه دين هندو) ستايش 

» هندو«تعليمات آن دنبال گردد. يك فرد هم وقتي واقعا مورد سرمشق واقع شده و دنبال گردد. مذهب 
از زماني كه به سطح ستايش تصويرها فرو افتاد و شكل بت پرستي پيدا كرد، صورتي منحط به خود 

از قلب اشخاص خبر دارد و به اين جهت مطمئن ترين راه آن است كه  گرفت ، درواقع تنها خداوند
برايم موجب مسرت تسكين دهنده اي   مورد ستايش قرارنگيرد هيچ شخصي چه زنده و چه مرده، 

خواهد بود اگر صاحب آن معبد مجسمه مرا از آنجا بردارد و ساختمان معبد را كانوني براي ريسندگي 
آنجا با ريسندگي براي خود مزدي بگيرند و ديگران به نشان فداكاري در  اختصاص دهد تا فقيران در

وستايش واقعي آن و همچنين احترام » گيتا«چنين اقدامي عمل كردن به تعليمات  آنجا كار كنند 
انتشارات » محمود تفضلي«ترجمه  مهاتماگاندي،  گذاردن و ستايش من خواهد بود. (همه مردم برادرند)

  .86و  85 ص امير كبير، 
كه معتقد به ديني غير توحيدي بوده است، اين چنين درهدف خويش مستغرق » گاندي«وقتي كساني چون 

و فرزندانشان كه داعي إلي  †در باره ي پيامبر و ائمه صپس مدعيان حب آل رسول خدا  باشد، 
فاني  ر است، اهللا و معلم احكام الهي و در هدف خويش كه همان هدايت مردم و كسب رضاي پروردگا

مستغرق درهدف خويش نمي دانند اگر » گاندي«بوده اند. چه مي گويند؟! آيا آنها را به اندازه امثال 
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 يب در اطراف وجبدبختانه طولي نكشيد كه صدها قبه و بارگاه با زينتها و جمالت ع
اكناف كشور اسالمي برگور مردگان بر افراشته شد و نوك گنبدهاي آنهـا سـر برآسـمان    

د كـه  نذورات بي حـد و حسـاب بـر آن بارگاههـا بـه حـدي رسـي        موقوفات و سود و
وقـف برگـور     كنند كه ربع امالك وقفي ايران بلكه بيشـتر،  عا مىدامتصديان امور اوقاف 

مردگان است! كار افراط و گزاف در اين خصوص به جايي رسيد كه طبق خبـر منـدرج   
يكي از لوسترهاي يكي از اين بارگاهها  25/11/49مورخ  8271در روزنامه كيهان شمارة 
ميليون تومان خريداري شده است، و در ميان لوسترهاي زيـادي  در ايران به بهاي بيست 

صد شاخه است. ايـن لوسـترها در   تكه خريداري شده لوستري وجود دارد كه داراي هش
خريداري و وارد شده است. و به وسـيله كارشناسـان، مونتـاژ و     اخارج به صورت مجز

قيـه لوسـترها كـه    نصب گرديده است. چندين لوستر تا اين تاريخ نصب شده و نصب ب
يك مقام به خبرنگار كيهان گفت:   انجامد، باشد. چندين ماه به طول مي عدد مي 95جمعا 

به نصب لوسترهاي جديد، لوسترهاي قديمي كه ارزش هنري وتاريخي دارنـد، درمـوزه   
نگهداري خواهد شد، درميان لوسترهاي قديمي نيز لوسترهاي گران قيمـت زيبـا وجـود    

  ».كم نظير هستند دارد كه در ايران
  نمونه ازجمله تجمالت و زينتهايي است كه در اين بارگاه صورت گرفته است. يكاين 

شـود كـه از آن    برگور مردگان نثار و وقـف مـي   ،و همه روزه اموال زياد و بي پايان
حاج آقاحسين ملك «باشد.  مي 17/2/51،مورخ  8642جمله خبر مندرج دركيهان شماره 

 وفه او چندي پيش سر به سه ميليارد تومان زد. بهمن ماه سال گذشـته، كه رقم اموال موق
 مـوزه ملـك بـه صـورت تـابلو،      اموال باقيمانده خود را كه در  چهار صد ميليون تومان، 

                                                                                                           
از چنين اعمالي » توحيد«چگونه ممكن است معلمين بزرگ  گاندي از اينگونه كارها خشنود نمي شود، 

1�8J=�9خشنود شوند؟ Kا آنان بيش از ديگران آرزو دارند (آيا عقلتان را به كار نمي گيريد؟)  قطع ؟
عقايد خويش را با قرآن، مطابقت داده و  كه پيروانشان به جاي حضور بر مرقدشان و مداحي از آنان، 

  به احكام الهي واقعاً عمل كنند.
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شود، وقف آستان قدس  يقه نگهداري ميتنقاشي، فرش، دستخط فرمان شاهان و اشياء ع 
  ».... رضوي كرد

شود منظـور   و امالك كه بدين صورت تلف و هدر مي از اين اموال به راستي چقدر
رسيدگي به حال فقراء و   نظر شارع است؟ آيا چيزي از آن صرف امور تعليم معالم دين،

كه از پرداخت  (بدهكاراني)داي دين مديونانياضعفاء، كمك به محتاجان و درماندگان و 
تـران و پسـران   خـويش عاجزنـد و همراهـي و تعـاون بـه جوانـان از دخ       (بدهي)ديون
نشـر و   ،كه نياز شديد به ازدواج دارند، خريـد دارو و غـذا بـراي بيمـاران     (مجرد)عزب

  شود؟! ي كه حاوي حقايق دين اند ميابهايكتب چاپترويج و تأليف و 
 ؛) صورت وقفنامه اميرالمؤمنين علي2/504» (نساب األشراف بالذريأ«دركتاب 

$� K µ�(� �CK� ��h	�yjæ�K,]��� YK /  %�$ 6����J	 µ(� �2 !� $�بدين قرار آمده است: 
@� ²��1�8 ���<�	 O0�� G�)	 �´ r5Z� 9K '���	� ��w	 @� D��1  Dy�	 d	 �zH'� E4p ]j�1

�z�=! /2� °�)	 Á'��P 
دارد وقـف   (دريـا) و بحر (كوه)زمين هايي راكه بين جبـل  ؛امير المؤمنين علي -

بي شوهر ازدواج كنند و مقروضين از مسؤوليت قـرض و  زنان   كند كه از در آمد آن، مي
  و .... دين خود آزاد شوند

دارنـد و خـود را شـيعه آن بزرگـوار      اما كساني كه ادعاي پيروي از آن حضـرت را 
خواران آن است! خدا شاهد است كه اكثر  مينامند و قفشان بر گور مردگان و ايجاد مفت

  .باشد ميكه مبغوض شارع و منهي عنه شود  قريب به اتفاق آنها صرف اموري مي
حـديث در   حالي صورت ميگيرد كه قبال نيز گفتيم بـيش از صـد   اين افراط و گزاف در

  خصوص تعمير قبور واعتكاف در آنها وارد شده است.بكراهت اين اعمال و 
يكي از فقهاي بزرگ شيعه، محمد بن مكي معروف به شهيد اول دركتـاب گرانقـدر   

gh� �2K 	��0'	¾ !=��� �	�=���� ��8 «آداب دفن اموات نوشته است: ضمن » ذكري«خود 
i�Z�	 ( e �b �CK GzJ�'� /2 .��! /$	 {�� GC ,��8 �C º  ��K a���	� �	'�� 6�0�v(

*�q� ¢� ²����	 9m`  ! µ(�4�8 [:=� 
�1` �C).« 



  517     ي زيارت مسأله
  

  

نصـي  درباره انداختن فرش روي قبر و لحد درست كردن بر قبـر، از جانـب شـارع    
ز ابن عباس از طريـق سـنيان روايـت شـده اسـت كـه بـر قبـر         اآري   وارد نشده است،

ترك اين عمـل   )فرمايد آنگاه خود شهيد مي(يك قطيفه سرخ انداخته بودند،  صپيغمبر
زيرا اين كار موجب اتـالف مـال     (حتي يك قطيفه انداختن روي قبر پيغمبر) بهتر است،

شارع است و چنين چيزي از طرف شارع  اجازه ي است و انجام چنين عملي متوقف بر
  ثابت نشده است!.

امـا  جايز نيست و تلف كردن مال است!  صآري گذاشتن يك قطيفه در قبر پيغمبر
امـوال را در زيـر    دميليـار  چنـدين ميليـون و   از نظر ما و براي آيت اهللا هـاي زمـان مـا   

خدايا اين چه مسـلماني    گنبدهاي طال وغير طال معطل كردن و تلف نمودن جايز است،
  است كه حسابي در كارش نيست؟!

زيارت اموات و روح مرده پرستي بعد از رسـول   باري پس از آنكه آثار جاهليت در
اسالم زنده شد كساني كه بت پرستي در طبيعت آنها موج ميزد به تحريـك   در صخدا

ه سـاختن بناهـاي   از جمل  دشمنان اسالم همان آداب و سنن بت پرستي را ترويج كردند،
هاي بي حـد و   ثواب هاي گزاف و عظيم روي قبور وتشويق مردم به زيارت آنها و وعده

ساختن و پرداختن زيارتنامه و گنجانيدن جمالتـي كفـر آميـز     حساب براي اين اعمال و
عوام الناس را متحجـب  ، تمرين آنها نظير آنچه گذشت با اندراج و اندماج آن كفريات و

وجدان و  بلكه تمام آنها مخالف عقل و ،چنانكه هم اكنون اكثر مضامين  ومحجور كردند،
بر آورد يا  سنت است، اما چه بايد كرد كه اگر كسي به انكار سر قرآن و (دشمن)مخاصم

توحيـد  «سستي آن مطالب را با دالئل عقل و نقل ثابت كنـد، ماننـد نويسـندگان كتـاب     
تا عمر  شود و تهديد و تفسيق مي  و ديگران،» درسي از واليت«و » شهيد جاويد» «عبادت

مطرود هر تاجر و فاجري مي گردد، و از همين نظر است كه جهاد بـا   دارد نانش آجر و
لـذا در رد ايـن    تـر اسـت،   تر و ثوابش عظـيم  مشكل  آن از جهاد با شرك الت و منات،

  كنيم. ميعقايد فقط بدانچه مورد قبول عموم است، مستمسك شده و ضعف آن را ثابت 
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 بحار األنوار جمـع آوري كـرده اسـت،    22روايات زيارت را عالمه مجلسي درجلد 
بـه   ييعنـي آنهـا را هـر شخصـ      اكثر آن روايات بدون سند است بلكه غير مأثور اسـت، 
اسـت. مـثال در زيـارت رسـول      هدلخواه خود ساخته است و به صورت زيارت در آورد

اين زيارتنامـه   � nyj �Z$��|K &�0��2	���_�� ��C e &�b« )���6 2/� مينويسد: صخدا
 ص ���A�� K<�'} ����قديمي از تأليفات اصحابمان يافتـه ام. يـا آنكـه:    ةرا در يك نسخ

n_! d	 �	�K #�Z�	 �! �jÂ2K�  را علـي النصـير، أدام اهللا عـزه     صديگر زيارتنامه پيـامبر
ايـن  � ����Z$���|K &��0��2 /2 6�6u�C e *�K )� يا آنكه مي نويسد:». امالء كرده است!!!

  زيارتنامه را در نسخه اي قديمي از تأليفات اصحاب ما يافته ام.
 ���A �Z$��|K /2 6���( 6u�C e &�b�†P�� �G �مينويسد:  †زيارت ائمه بقيع در
  ام. را يافته†قديم اصحاب ما زيارتنامه ايشان  هاي دريكي از نسخه -
¶ �نويسد: مي  ؛و در زيارت امير المؤمنين $ &�6 )���6 2/ 1~��0u�C e &�b�

{'>K ����A �Z$��|KP� 
  .ام درنسخه قديمه از تأليفات يكي از اصحاب ما زيارتنامه ديگري يافته -

� &�b	��'	� �u$ 6	JZ2 �h�8)�@" 2/ <� !� $/ � يا در آداب مسجد كوفه مينويسد:
9�5��	:�P 

كه از دستنويس علي بـن السـكون نقـل     اين روايت را به خط يكي از دانشمندان - 
  ام. كرده يافته

در اين كتاب بسيار است كه معلوم نيست نويسندگان » وجدت، وجدت«از اين قبيل 
  اند؟!. و جاعلين آنها چه كساني بوده

مـزار  «بسياري از زيارتهاي مندرج در اين كتاب بدون هيچ سندي، منقول است از كتاب 
و ضعفاسـت   )گان(غلو كننـد امثال آنها، واكثر آنها روايت از غالت و» مصباح األنوار«و» كبير

واقفي ملعون و محمـد بـن سـنان غلـو كننـده مشـرك و       » علي بن أبي حمزه بطائني« چون
و » عمار بن موسـي فطحـي  «و » بكر بن صالح مطعون مشؤوم«و » عبداهللا بن مسعود مذموم«
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سـيف بـن    «و » ل غلو كننـده ملعـون  احمد بن هال«و » كاذب ييونس بن ظبيان غلو كننده «
» علي بن حسـان كـذاب  « و  »علي بن الحسن فضال فطحي ملعون«و   »عميره مطعون ملعون

در ذيـل احاديـث مرويـه از آنـان     را ، كه شرح حال فضاحت ماالمال هر يك از آنها و... و... 
  وريم، و خوانندگان گرامي را به كتب رجال حواله مي دهيم.  آ

تعجب كنيد، و گمان كنيـد   و هاست كه دنبال نام راويان زيارتنامه» ملعون« شايد از كلمه
را از كتـب   اين ملعـونين  اينك ما دو تن از ها ازجانب نويسندة اين رساله است. كه اين لعنت

  اند. كنيم تا بدانيد ايشان ملعون خدا و رسول و امام رجال به شما معرفي مي
عبرتائي است كـه شـيخ، او را در رجـال خـود:     يكي از اين راويان، احمد بن هالل 

در باب وصيت به اهل ضالل » تهذيب االحكام«خوانده است و در كتاب » بغدادي غال«
� 6Z	��=<�9KK �فرموده است: =��$ ��z�2 [�j /$ ���     مشهور است كه احمـد بـن هـالل
» عنل«يعاتي در قتو ؛حضرت امام حسن عسكري و». و لعن شده است اهل غلو بوده

  ).1/99او صادر فرموده است. (تنقيح المقال،
را بـه   ؛يونس بن ظبيان است كه داستان يـافتن قبـر اميرالمـؤمنين    از جمله آنها،

روايت كرده است، و زيارتهاي ديگـر در بحـار از او روايـت شـده      ؛صادق همراهي
�} !�/ �� ��M 9���V /$ IC� ²�h� [�k e	���X£� است. غضائري درباره او مي نويسد:

d	��! YK؛ @ �q��p �` *04=�P� 
  غلو كننده و حديث ساز است و نبايد به حديث او اعتناء كرد. او - 

6, �41µ��K ��z �در باره او فرموده است:  ؛رضاو �Z� µ��K 9���V /$ IC�� d	 /�
,GZzb'( O<=�1 6Z� �M ,6Z� ��v�	 YK g2 IC�� 9K �2K 9�v���	 @` n	��C �2 �z,K ��,K e 3

9�C�'J2 3	y�	P� 



    

  زيارت قبور بين حقيقت و خرافات      520 
 

 

لعنت باشـد   رخدا لعنت كند يونس بن ظبيان را هزار لعنت كه دنباله هر لعنتي هزا -
(صـدا)  دهم كه او را جز شـيطان ندا  گواهي مي را به قعر جهنم برساند، ها تو كه آن لعنت

  .1هم قرين اند با را يونس با أبي الخطاب شديدترين عذابها ،نداده
	�y�5	$� 9	���z��� :9	$�	��v�3 � دركتاب خـود گفتـه اسـت كـه:      فضل بن شاذان

9�Z� /$ ��¥� �����	 ��_�� 9���V /$ IC���P� 
أبو الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد صـايغ و   :دروغگويان مشهور عبارت اند از −

  .2محمد بن سنان
انـد و بـراي    هها را ارمغـان آورد  جمله كساني هستند كه براي ما آن زيارتنامه اينان از

آيت اهللا العظمي آنگونه حجتهاي قوي در خصوص تصرف و تـدبير امامـان در كـون و    
  اند!!!. همكان پنداشته شد

ها  اين چنين گفته )گمراهي(غافل از آنكه از چنين اشخاص گمراه و شياطين مضلين
چنـين   كه حتي اگر العياذ باهللا خـود امامـان مسـتقيماً   لرا، شخص مسلمان نبايد بپذيرد. ب

ة سبحان و آيات محكمـ  يآورند) به دستور خدا البته نمي كلماتي بر زبان آورند (كه صد
ها كفر است و از هـر كـه    را بپذيريم، زيرا اين گفته خود امامان نبايد آنها ةقرآن و فرمود

 �	� d� 	=4$�	  9��5� O�y�$ Gj �C'2K � �Z$	��	9K ]�b @�  اند: باشد، چنانكه خودشان فرموده
n�=�J�P� 
ما، آزمايش و مبتلي شده بودند و مـا ايشـان را    ةبه خدا سوگند اگر اينان به وسيل -

كنيم كه اينگونه مطالب را از ما بپذيرند بر آنها واجب بود كه آن مطالـب را از مـا    امر مي
  .3نپذيرند! (فرمايش حضرت صادق)

                                           
  .309رجال كشي /ص  -1
  .507رجال ابن داوود / ص – 457و428رجال كشي /ص  -2
  .196رجال كشي /ص -3
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أكيـد و اصـرار   پس مطلب چگونه خواهد بود، درحالي كـه آن بزرگـواران، آنقـدر ت   
انـد،   اند كه اين كفريات از كسي پذيرفته نشود و گويندگان آنها را لعن ونفرين كرده كرده

  اي خواهد آمد إن شاء اهللا تعالي. و پاره اي از آنها قبال گذشت، چنانچه پاره
يكي از كتبي كه در موضوع زيارت نوشته شده ودر آن مطالب خالف قـرآن فـراوان   

قمي است كه مشهور و » جعفر بن محمد بن قولويه« :تأليف» زياراتكامل ال«است كتاب 
  مقبول قرار گرفته اند.

در اين كتاب مطالبي است كه هر گز مسـلمان معتقـد بـه خـداي سـبحان و محـيط       
تواند آنها را بپذيرد. ما به يكي دو نمونه از  مينزمين و آسمان  بركون ومكان و مهيمن بر

  م: كني آن در اينجا اكتفاء مي
 ت) از يونس از صفوان مال حـديثي اسـ  113(چاپ جديد، ص  هدركامل الزيار −�

به من فرمود: دلـت   به حيره تشريف آورد، ؛هنگامي كه حضرت صادق« كه او گفته:
سر قبر حسين حاضر شوي؟ گفتم: تو او را زيارت مي كني، فدايت شـوم؟   ربخواهد  مي

هـر شـب جمعـه بـا مالئكـه و       خـدا در فرمود: چگونه او را زيارت نكنم درحـالي كـه   
نبياء اسـت و مـا   اكه افضل  صپيغمبران و اوصياء به سوي او هبوط مي كنند، و محمد

پـس در هـر جمعـه او را     ،دايت شـوم فكه افضل اوصياء هستيم نيز. پس صفوان گفت: 
؟ فرمـود: آري، اي صـفوان مـالزم ايـن     مزيارت كنم تا درك زيارت پروردگار كرده باش

  .»!!!براي تو نوشته شود ؛ش با زيارت قبر حسينمعني با
اند كه يكي از آنها يونس اسـت كـه شـرح     ل و غالتيهر چند روات اين حديث مجاه

 اين كفريات از قلم عالمي باقي مانـده اسـت كـه در     حال او قبال گذشت، اما به هر صورت،
م مانده اسـت  كديث . در اين حاست! ، و ناچار در عامه مورد قبول!محيط شيعه محترم است

  شود!!. ردا به زيارت مشرف مي كه نعوذ باهللا، بگويد خدا با عباء و
داند عالوه بـر كفـر    شعوري داشته باشد مى (كمترين)اينها مطالبي است كه هر كس ادني

دهد كه كساني با  أت مي است كه گستاخي و جرهاكثر مردم است و همين بودن موجب غرور
اي هـم بـه    كننـد و شـايد مصـافحه    كه در آن با خدا مالقات مىيك زيارت مثال شب جمعه 
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عمل بيايد!!، و با انبياء نيز، آنگاه چنين كسي ديگر عزيز خداست و هر چـه كـرد اميـد عفـو     
دارد، چنانكه معلوم و مشهود است كه غالب فساق و فجار به طمع شفاعت و ثواب زيـارت  

 و ملحـدان هـم   (مـاده پرسـتان)  ماديون شوند كه حتـي  و به غرور شيطان مرتكب اعمالي مي
  شوند. شوند يا كمتر مي نمي مرتكب اين اعمال

چنـين روايتـي آورده    ؛از صـادق  22و  21به بعد باب  67هم در صفحه  باز -2
بود وحسـين در دامـن آن حضـرت    ‘در منزل فاطمه  صهنگامي كه رسول خدا«است: 

گاه فرمود: اي فاطمـه اي دختـر محمـد،    نآ  بود، ناگهان به گريه در آمد و به سجده افتاد،
در همين ساعت بر من نمايان شـد   در اين خانه و ي(بلندمرتبه)علأهمانا كه خداي علي 

در نيكــوترين صــورت و بهتــرين هيئــت!!! ، پــس گفــت: اي محمــد آيــا او را دوســت 
ام و ميـوه دلـم و پـرده     داري؟ گفتم: اي پروردگار من، او روشني چشم من و ريحانه مي

گذاشـه   ؛حسـين  ابين چشم من است، پس در حالي كه خدا دست خود را بر سـر م
  ».فرمود: اي محمد مبارك باد اين مولود و بركات من بر او باد  بود،

مـذهب بلكـه   بـا  از اين قبيل احاديث دركتب شعيه بسيار است، بـا اينكـه مخـالف    
دركتـاب خـدا    مخالف با ضروريات اسالم است، با اينكه عمل زيـارت چنانكـه گفتـيم   

و مسـلمين    از آن اثـري نيسـت،   صعملي مأمور به نبوده و در سنت صحيح رسول اهللا
صدر اول هيچگونه عنايتي به اين قبيل امور نداشته مثال هيچ شنيده نشده اسـت كـه در   

صـلحاء بـه   وهيچ مسلماني براي زيـارت امـوات أعـم از شـهداء      صزمان رسول خدا
او بـه قصـد    مسـلماني بـه زيـارت قبـر     صسول خدامشهدي مسافرت كند يا بعد از ر

 زيارت بيايد يا قبري از شهيدي و يا صالحي تعمير شود، بلكه ضد آن توصيه شده است.
فرزنـد رسـول    ؛و قبـر ابـراهيم   1حتي قبر بزرگاني مانند حمزه سيدالشهداء متـروك 

                                           
و صحابه بزرگوار نه تنها قبر هيچ يك از  صو تأمل است كه در زمان رسول خدا  قابل بسي دقت -1

عالوه بر آن چنانكه از  اولياء و بزرگان و شهداء اسالم تعمير نشد بلكه همچنان متروك و مهجور ماند، 
) و تفسير علي بن ابراهيم 289(ص » مغازي و اقدي«كتب سير و اخبار معتبر به دست مي آيد چون 
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حضرت فوت نمود طبق روايات وارده در تهـذيب پـس    كه در زمان حيات آن صخدا
مجهـول و   صدختر رسول خدا‘و قبر فاطمه  گشت نامعلوم ، قبرشز يكي دوسالا

ناپيدا بود و مدتها مورد توجه و محل اجتماع نبوده اسـت. چـرا؟    ؛قبر امير المؤمنين
بـه خيـال و سـليقه     ،اينها علتهايي بدون دليل و سنداز گرچه فلسفه بافان براي هر كدام 

را در  صكه آن بزرگواران نيـز دعـاي رسـول خـدا    اند!! اما حقيقت آن است  خود بافته
��U: هنگام وفات شنيده بودند كهS� "�ZH� D( �Ó@ Gz=�	W » قرار مـده خدايا قبر مرا بتي 

  و عالقه داشتند كه آن دعا مشمول قبور ايشان نيز شود.». كه پرستيده شود
رسـتاده اسـت   و بيست و چهار هزار پيامبر كه خداونـد ف  به راستي چرا بيش از صد

قدر ثواب دارد چرا از قبور انبياء  فقط قبر سه نفر از آنان معلوم است؟ اگر زيارت قبر آن
كمتر از امامزاده داوود است؟ و يا حضرت اليـاس   ؛اثري نيست؟ آيا حضرت داوود
  كمتر از امامزاده علي عباس؟!!.

سـت مـثال   مخـالف يكـديگر ا   زيارت جمع شده است غالبـاً  ةاحاديثي هم كه دربار
اسـت   صرسـول اهللا  بـا  حـج  زيارت حضرت سيدالشهداء معـادل بـا نـود    ،درحديثي

بعد از نزول آيه حج بيش از يك حج انجام نداده است) و  ص(درحالي كه رسول خدا
  !!؟آمده است حج تا دو ميليون حج از نود تردر بعضي احاديث خيلي بيش

نقـول اسـت كـه گفـت بـه      م» حنـان بـن سـدير   «روايتـي از  » قرب االسـناد «اما در 
1��]  ؛J1 �2���A e [�� 	�X%«عرض كردم:  ؛صادق [��( �CK G5�$ /! �Z<=$ �Cª8

                                                                                                           
در مورد دفن  صچاپ سربي) رسول خدا   ، 642 /6چاپ قديم ) و بحار االنوار (112(ص قمي

احد بود، فرمود: (لوال  حمزه سيدالشهداء عموي بزرگوار خود كه سيد و ساالر شهيدان راه خدا در غزوه
باع و أن يحزن ذلك نسائنا لتركناه للعافة يعني السباع و الطيور حتى يحشر يوم القيامة من بطون الس

جنازه حمزه را مي گذاشتيم تا درندگان  اگر نه اين بود كه زنان ما ناراحت و محزون مي شوند، «) الطير
آري رسول خدا ». و مرغان بخورند تا در روز قيامت حمزه از شكم درندگان و مرغان محشور شود!

ثال آن بزرگوار مي خواهد جنازه حمزه از شكم درندگان محشور شود اما مرده پرستان براي ام ص
  گنبدزرين و ضريح سيمين مي سازند!!.
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   خالصه حديث آن است كه:
چـه   ؛عرض كـردم در زيـارت حسـين    ؛ادقگويد به حضرت ص حنان مي -

شما اهل بيت به ما رسيده است كه زيارت آن حضرت  ي ازهمانا كه از بعض ؟فرمايي مي
و معادل يك حج وعمره است!! حضرت فرمود: اين حديث خيلي مشـكل اسـت، خيـر    

لكن شما او را زيارت كنيد زيرا او سـيد شـهيدان و سـيد      ثواب زيارت او آنقدر نيست،
  ن بهشت و شبيه يحيي بن زكريا است.جوانا

آنقـدر فضـيلت در    †يكي از مشكالت اين احاديث آن است كه با اينكه از ائمـه 
اقدامي به ايـن عمـل كـه آنهمـه      †ما از طرف خود اماماناوارد شده †زيارت ائمه

مثال در روايـات وارد شـده كـه از      صورت نگرفته است! اند، فضيلت براي آن قائل شده
معـادل بـا هـزار حـج اسـت؟       ، كه آياپرسيده شد ؛مورد زيارت رضادر  ؛جواد

 هـم  هـزار برابـر  از حضرت فرمود: معادل با هزارهزار (يك ميليون) حج است!!!، يعنـي  
آن را حتي براي يك  ؛خوب عملي كه آنقدر ثواب دارد، چرا خود جواد ،باالتر است

ي اين عمل؟ زيـرا آن جنـاب   بار انجام نداد تا حجتي قوي باشد بر آن حديث يا به خوب
كه در اين باره عذري نداشت، و زمانش هم زمان تقيه نبود و قدرت مـالي هـم بـر ايـن     

و محترم بـود، و مـأمون    عزيزعمل داشت، زيرا داماد خليفه وقت (مأمون) و در قصر او 
آمد، به عالوه حق پدري كه رضـا   هم كه به شيعيان متمايل بود و از اين عمل بدش نمي

جانـب آن   داشت واجب مينمود كه با اين همه فضيلت يك زيارت، اقال از ÷جوادبر 
با   نرفته است، ؛به زيارت اميرالمؤمنين ؛جواد همچنين صورت گيرد و  حضرت،

اينكه قريب هيجده سال در قرب جوار آن حضرت يعني در بغداد بـوده اسـت. و چـون    
پيدا كرده و تعمير نمود، قطعا هم هارون را هارون الرشيد  ؛دانيم كه قبر اميرالمؤمنين مي

 ؛شدند كه اين قبه و بارگاهي كـه بـه نـام اميرالمـؤمنين     و هم مأمون بسيار خوشحال مي
قـرار گيـرد.     حضرت هستند، اند مورد توجه مردم مخصوصا اماماني كه از فرزندان آن ساخته
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انـد، بـا آنهمـه     ارت نكـرده هيچكدام اين مزار را زي  تا آخرين امام، ؛ما متأسفانه از كاظما
  دهند. فضيلت كه براي اين عمل ازجانب ايشان نقل شده، يعني به آن بزرگواران نسبت مي

  آيا اينها مطالبي نيست كه مورد دقت و توجه طالبان حقيقت قرار گيرد؟ 
بـر ايـن اعمـال     †ائمـه  و صآيا حجتي از كتاب خدا و سنت عملي رسـول اهللا 

 ،شـود كـه از طـرف خـدا و رسـول او      اعمالي مي في كه صرقاوقا هست؟!. آيا اموال و
همـه   دستوري در آن باب نرسيده است، مـورد مؤاخـذه قـرار نخواهـد گرفـت؟  بـا آن      

  كفرياتي كه در اين زيارتنامه هاهست؟.
توان يافت و اقوالي كه از يك مشت كذاب  آيا اعمالي كه سند صحيحي براي آن نمي

ادر شده، آنقدر قوي است كه بايـد آن را بـر خـالف    ص  غلو كننده و شرحي كه گذشت،
  به كار برد؟!!. ،آن تقرآن و بر ضد تعليما

هر عاقلي از خود و از هر كس كه به جواب صـحيح آن  بايد اينها سؤاالتي است كه 
پرسد آيا امر آخرت آنقدر سرسري و غير قابل اعتناء است كه بـه هرچيـزي   بقادر باشد، 

  توان اعتماد كرد؟. مي
اي تصـور   ما اگر يك اسكناس بيست ريالي داشته باشيد كـه در آن انـدك خدشـه   ش

كنيد كه آن را به بازار بـرده و در   كنيد بدون رسيدگي و تحقيق به درستي آن جرأت نمي
مقابل آن چيزي خريداري كنيد، پس چگونه يك مشت موهومات وخرافات را به عنوان 

مال والبنون، ذخيره مي كنيد و اصال در صدد براي روز سخت  الينفع   توشة روز قيامت،
  تحقيق و تكذيب وتصديق آن نيستيد؟!!!. واقعا عجيب است!.

درسـت   از خداي متعال توفيق خود و جميع مسلمين را در هدايت به راه راسـت و 
  مسألت مي كنم.

 |� ]�¹ ]�'( �C`  ! d	 P/�'j�v�	 ��;� ��¥ 
  

  حيدر علي قلمداران
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  لتماس دعا دارم.از خواننده ا
***  



 

  تعمير قبور در اسالم!

انگيـز   اي به وضع اسف اشاره» وظيفه«در روزنامه � !=� 	Ì�v�C �2=�%�در ضمن مقالة 
اغلب موقوفات ايـران صـرف    موقوفات نموده بوديم كه در نتيجة جهل و ناداني واقفين،

مطلوب شـرع نيسـت و    شود كه البته قاري امامزادگان خيالي مي بقعه و بارگاه و خادم و
  در نتيجه موجب ويراني آب و ملك و خرابي مملكت و بيكاري و گرسنگي مردم است.

الع از تـاريخ صـدر اسـالم    طكساني از آن مقاله انتقاد كردند كه شايد به سبب عدم ا
به اينكه يكـي از   چندان مستحق مالمت نباشند. ولي نظر ومبادي دين و اصول شريعت،

 137مندرجة خـود در شـماره    ةه فضل و دانش مشهور است. در مقالكه ب» قم«معممين 
بعد از تهمت ها و دشنام ها به حديثي استناد كرده است كـه در آن بـه   » وظيفه«روزنامة 

تعمير قبور تشويق و ترغيب شده و چون وي ادعا كرده اسـت كـه احاديـث و روايـات     
ايـن نكتـه كـه در     به !! لذا با تذكربسياري از زبان پاك ائمه معصومين دربارة آنها رسيده

باب تعمير قبور بدبختانه يا خوشبختانه در تمام كتب شيعه بيش از يك حديث نيست و 
بر آن بر عهدة مدعي است، حديث مذكور را از نظر خوانندگان مـي   تراثبات وجود زياد

را بـه   قضـاوت  ه قـرار داده و عگذرانيم و آن را به لحاظ سند و متن مورد تحقيق و مطال
  و من اهللا التوفيق. مي گذاريم. ارباب فضل و عقل و انصاف وا

شويم كه ساختن بقعه و پـرداختن دخمـه و    قبل از ورود به بحث الزم است يادآور
افي و باطلة قبل از اسالم بوده و صـفحات  رپرستش اموات يكي از آداب و سنن اديان خ

ي امـوات و بنـاي قبـه و بارگـاه     تاريخ بدان مشحون است مخصوصا ايران كه دخمه برا
سنت ايرانيـان اسـت كـه از جملـه قبـر       عادت و از بزرگان وهان و شاهزادگان ابراي ش

 و» چه ايش پيش«كشف كرده و قبر » واندنبرگ«كه » گوردختر«اول معروف به » كورش«
مكشوف شـد و طبـق تحقيـق    » هرسفلد«كه توسط » ارگادسپا«درآرمگاه » راه دختر«قبر 

-5275شناسان تاريخ اين بناها به قرن هفتم قبـل از مـيالد ميرسـد و در شـمارة      باستان
  روزنامة كيهان شرح داده شده.  9/11/39
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هنوز قبر كورش كبير در مشهد مرغاب و قبر داريوش اول در نقش رسـتم و تخـت   
اهرام فراعنة مصر و وادي مقابر الملوك در ساحل غربي نيـل و   مادر سليمان در ايران و

كه مقبرة سالطين جبار و خدايان ستمكار مصر است (طبق گزارش » چچوت«نيشينان جا
كند و  ) در آن سرزمين خودنمايي مي1339بهمن  3به نقل از روز نامة كيهان » واندنبرك«

قريب پنجاه قرن بر آنها مي گـذرد و همـه روزه   » ويل دورانت«به تحقيق مورخين مانند 
گوري يا بقعه و بارگاه و مرقـد و   رهاي ايران و مص زمينشناسان در سر به وسيلة باستان

آيد چنانكه همين سال جاري قبر (كوري دختر) در بـين   ضريحي از زير خاك بيرون مى
تشكده كه عينا شبيه به قبر كورش كبير بـود توسـط پرفسـور    آكازرون و برازجان و پنج 

  كشف شد. ،بلژيكي» واندنبرك«
 صكند نه در زمان رسـول اكـرم   حكايت مي ،وراني آناما در اسالم چنانكه تاريخ ن

بارگاه و  ونه در زمان خلفاي راشدين و نه در زمان مسلمين صدر اول از ساختن گنبد و
تعيين خادم و قاري براي قبر هيچ يك از اولياء و بزرگان سابقه اي در دست نيسـت. بـا   

 هقبـر حمـز  ‘ رفـت و فاطمـة زهـرا    بـه زيـارت شـهداء احـد مـي      صاينكه رسول خدا
بـرد و در   را زيارت مي كرد و اميرالمؤمنين به زيارت قبور تشريف مى ؛سيدالشهداء

زمان حضرتش صدها و هزارها از بزرگان صـحابة رسـول خـدا و يـاران و شـيعيان آن      
كـدام نـه    بزرگوار يا در ميدان جنگ شهيد و يا در بستر مرگ از دنيـا رفتنـد ولـي هـيچ    

و بارگاهي داشتند و همچنين سايرين، تاوقتي كه كشـورهاي  قبرشان تعمير شد و نه قبه 
پذيرفتند و بعد را مسلماني  ،ايران و مصر و روم و امثال اينان با مجاهدت سربازان اسالم

كشورهاي نام برده در دربـار خلفـاء  مقامـاتي احـراز     ة دباز يكي دو قرن كم كم افراد ز
خود را به وسايل مرموزي وارد دين سنت مذاهب  كردند، آنگاه دأب و عادت و آداب و

را بـه عنـاوين    يتاسالم كردند ومخصوصا ايرانيان كه تا توانستند آداب وسـنن مجوسـ  
. و آداب دفـن امـوات   !مختلف داخل دين اسالم كردند كه عيد نوروز از آن جمله است

ما، اكثرا آلوده به مراسم مجوسيت و از آن جمله ساختن بقعه و دخمه و روشـن كـردن   
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از اين قبيـل اسـت كـه بـراي تحقيـق ايـن         شمع و چراغ و خير حلوا و ميوه بر سر قبر،
و » مشـرق زمـين گـاهوارة تمـدن    «و » سـيرتمدن و تطـور ملـل   «مطالب بايد به كتابهاي 

و آغاز تمدن بشر و صـدها ماننـد ايـن تأليفـات از محقيقـين داخلـي و       » ميراث اسالم«
  خارجي، رجوع كرد.

  ديثي كه مورد استناد طرفداران تعمير قبور امام زادگان است: اينك بپردازيم به ح
تمام كتب معتبر شيعه يك حديث با اندك اختالفي در عبارت در موضوع تعميـر   در

  :اند، متن حديث چنين است قبور آورده
در تهذيب طوسي به اسناد خود از محمد بن احمد بن داوود و او از محمد بن علي 

بـي  أحول و او از محمد بـن  بن محمد فرزدق و او از موسي األبن فضل و او از حسين 
بن زيـد از أبـو عـامر واعـظ اهـل       هالسري و او از عبداهللا بن محمد البلوي و او از عمار

گفتم چه ثـواب اسـت    آمدم خدمت حضرت صادق و :كند كه او گفت حجاز روايت مي
و تربت (مزار ) او را تعمير  ) اكسي را كه زيارت كند قبر او را (يعني قبر امير المؤمنين ر

نمايد؟ حضرت فرمود: يا أبا عمار حديث كرد مرا پدرم از جدش حسين بـن علـي كـه    
به اميرالمؤمنين چنين و چنان فرمود تا ميرسد به اين جمله كه مـورد اسـتناد    صپيغمبر
� $�* « :است�Z$  ! ��	� /$ 9:�=� 9�!K :C~58 �j�j�1� GM���( ' ?�! /2!�!��!.�J�	.« 

و شد و اقامت نمايد همچنـان   مدآهر كس قبور شما را تعمير كند و به آن  !علياي 
  ».است كه سليمان بن داوود را بر بناي بيت المقدس كمك و ياري كرده باشد!

اسناد اين حديث را بر اساس علم درايه و رجال كـه مقبـول آقايـان     اينجا اوالً ما در
  و سپس مي پردازيم به مضمون آن:است مورد دقت قرار مي دهيم 
عبـداهللا بـن   «ابن طاوس و تهذيب طوسي » فرحة الغري«در طريق اول آن در كتاب 

  است.آمده » محمد البلوي
  اند: ن مرد را چنين توصيف نمودهيكتب رجال ا در
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ايـن بـدبخت هـم حـديثش      ،إنه ضعيف مطعون عليه: خالصه مي نويسد در طوسي
  است. ضعيف است و هم خودش مطعون

!���	d $�/ « در رجال غضـايري گفتـه شـده:    رجال نجاشي هم او را ضعيف ميشمارد و
�$ ~�� @� �q��p �` *04=� @ £���=� ²�h� 3	yM ��¥ �$K D�=��	 ®�0¥ /$ '�! ��¥.« 

فرمايد: عبداهللا البلوي بسيار دروغگو وبسـيار حـديث سـاز بـوده بـه حـديث او        مي
  و نبايد بدان اعتناء نمود.شود  نمي (توجهي)التفاتي

چنانكـه در   ،كنـد  مـى نقل حاال ببينيد اين شخص خيلي محترم!! از چه كسي حديث 
بن  هكند. اينك جناب عمار بن زيد روايت مى ةاسناد حديث مالحظه فرموديد او از عمار

  زيد را بشناسيد!!

 2K /2رجال نجاشي مي نويسد: '� @ �	���	 �@��	 ��A /$ ��:!P	yj #k n'  

كه اين شخص وجود داشته يـا نـه    تيعني از آقاي عمارة بن زيد چيزي معلوم نيس
  ! يز همين اسم بي مسمج

¶ J� �Z$��|K�] ��+� �گويد:  رجال ممقاني هم مي$ g�� �CK d	���! /$ %�X	 'Mm
��	 /2 [_C �b� :[�J8 ?OH�p Dy�	 	yj ��A /$ ��:! /! D�=��	 ��¥ /$ d	��! iZH��p �:

�'! GHP� 
 از آقاي عبداهللا بن محمد البلوي خوشنام بسيار راستگو!!  يعني،

را حديث گفتـه  و پرسيدند كه اين عمارة بن زيدي كه ت ،گذشت در باالكه شرحش 
! گفت مردي است كه از آسـمان نـازل شـد مـرا حـديث گفتـه آنگـاه        ؟چه كسي است

  .فرمود!! (باال رفت)عروج
از اين آقاي عمارة بن زيد اين تعريـف و توصـيف شـايان را     در رجال غضائري هم

J� �Z$��|K��� �C` 9	�� 3yM ���'��2 �M � �pK �47 I�� G	���b� e %�$ 3y�5 � مي بينيم:
�q��pP� 
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كه عمارة بن زيد اسمي است بي مسـما كـه    :يعني اصحاب ما (يعني شيعه) ميگويند
كنـد دروغ اسـت و اساسـا دروغ از     تحت اين نام احدي نيست و هر چه را روايت مـي 

  ريخت و روي حديثش آشكار است!!.
رجال أبوداوود مي نويسد: ضعيف است و اسمي است بدون مسـمي و در خالصـة   

  .الرجال عالمه هم او را بدين صفات ممتاز مي ستايد!!
  اند.» تهذيب«كتاب اينها رجال اين حديث، در 

ووس روايت همين حديث را از شـيخ  ابن طا» فرحة الغري«اينك رجال آن از كتاب 
مفيد از محمد بن احمد بن داود عن اسحق بن محمد عن احمد بن زكريا بن طهمان عن 
الحسن بن عبداهللا بن المغيـرة عـن علـي بـن حسـان عـن عمـه عبـدالرحمن عـن ابـي           

  آورده است. ؛عبداهللا
] <�| 6	��b'�هست كه در كتب رجال مثل » اسحق بن محمد«در سند اين حديث 

2�!6 D'���k [�b�� �� [�b�� ��$��	 �	�'�	 g2�b� :او را چنين معرفي ميكنند � ¤���	
@ £���=� �!�h� 6��'�	 e �$	yM ]jy�	 ���8 9�M �CK ��K /$ ��¥ /$ ���` *04=�P� 

اسحاق فاسد المذهب و در روايت بسيار دروغگو و جاعل حديث بـوده كـه بـه او    
  ».شود توجه نمي

  اينك اين بزرگوار!. است.» احمد بن زكريا«ز رجال آن يكي ديگر ا
احمد بن « ،»بن زكريا القمي من الكذابين المشهورين احمد« رجال عالمه مي نويسد:

  ».زكريا قمي از دروغگويان مشهور است
كند اينك آقاي حسن بن عبداهللا  روايت مي» حسن بن عبداهللا«زكريا از  بن اين احمد

  اسيم!:نرا بش
 � ��! /$ /�p	 d	�E2'� i�J $��>=�� لرجال مي نويسد:خالصة ا

  وي متهم به غلو و شرك است. يعني
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حاال بـرويم سـراغ آقـاي علـي بـن       ،كند روايت مى» علي بن حسان«اين بدبخت از 
�2�� �~�* !� $/ 	�X/ 	��0�] !/ !�� � حسان: رجال كشي مي نويسد: /$ ��¥ [�(
K ?*�~� :½K /!:[�( 9��p /$ 9���p /�$ �! �CK #�� �C�Z! Dy�	 �2K � 6JH �z8 iv�	��	 �2

 /��X	�$	 a���� ¢ ����K i�0(	� ��j� 3	y�M �z8 #qM /$ /�'�	��! ��! /! D�'� i�,��	
E��2؛P� 

مضمون كالم فوق اين است كه علي بن حسان هاشمي كه از عمـويش عبـدالرحمن   
يار دروغگو بوده واقفي مذهب هـم  اينكه بس كند گذشته از بن كثير حديث را روايت مي

  .! گل بود به سبزه نيز آراسته شد!هم درك نكرده استبوده و امام موسي كاظم را 
!� $/  9��p	����! ��! /! D�'� i�,	�k /�'�] �خالصة الرجال حلي مي نويسد: 

 /! @` D�'�@� ]��$ ���@	 /2 ¤=4� @ #�04�	 3�4M n ?:� �$�4M �� *�K� µ�h��!P� 
 يشود اين شخص هم غلوكننده است و هم ضعيف و تفسـير  از اين كالم معلوم مي

 فرمايـد:  كه نوشته اصال ارتباطي و تعلقي به اسالم ندارد يعني كفريـات اسـت. بعـد مـي    
���J4!@	 ���8 ��<�	 e �Z$��|K ¶$ n'Mm ,"	�b µ�h�.    بسيار ضعيف اسـت. برخـي از

  ».اند فاسد العقيده آورده(غلوكنندگان) ياناصحاب ما او را در شمار غال
اين آقاي علي بن حسان را هم شناختيم. اينك برويم سراغ عمويش عبدالرحمن بن 

  كند. كثير كه اين علي بن حسان از او روايت مى
!��	�'�/ $�/  #�qM	��i��, � مي نويسد: 175رجال نجاشي چاپ جديد تهران ص 

��2 ,=! �Z$��|K _�k "�0�h 9�M£����p)	 g��� 9��M 	����(� ���P�    وي ضـعيف بـوده و
». كـرده اسـت   اند كه او حديث جعل مـي  اند و گفته اصحاب ما (شيعيان) بر او طعنه زده

  آري هنرش وضع احاديث بوده!
�[�b'�	 6|�>� E2 �8�h	 �ZM:�M �¬$ I���� !*��C ä�j n��ç�$ /�	P  

و بدبختانـه دركتـب رجـال از ايـن     كننـد   تمام اينها از ابو عامر واعظ حجاز نقل مى
واعظ حجاز نام و نشاني نيست!! هرچند اگر آقاي أبوعامر از مشاهير عباد و زهاد و فـي  



  533     تعمير قبور در اسالم!
  

  

رديف امام جعفر صادق هم بود با آن رجال كه ديديم، سند اين حـديث هـيچ    المثل هم
بـا ايـن   ازرشي نداشت و آن حديث را از دروغ و جعل بودن خارج نمي سـاخت ولـي   

  ود اين آقاي واعظ اهل حجاز هم معلوم نيست چه كسي بوده؟!خ حال
از بركت اين يك حديث اين آقايان خيلي راستگو؟! بوده كه كشورهاي اسـالمي   هبل

اسـت كـه    و روسـتايي  ده مملو از گنبد و بارگاه امامزادگان راست و دروغ است و كمتر
مجوســي آنهــا را  ســنت ايرانــي و آداب بــهيــك يــا چنــد امــامزاده نداشــته باشــد كــه 

جعفر! (امامزاده)حمزه! شـاهزاده (امامزاده)هـم ميگوينـد مـثال شـاهزاده     (امامزاده)شاهزاده
! كـه  (امامزاده پرسـت) زيرا ايرانيان شاه پرست ،احمد! وقس علي ذلك(امامزاده)شاهزاده

اند حـاال   قبل از اسالم صدها از اين شاهزاده ها داشتند كه داراي دخمه ها و گنبدها بوده
نمي توانند بدون شاهزاده باشند و بيش از ربع آب و خاك زراعـي سـرزمين و خانـه و    
دكاكين آن وقف اين امامزاده هاست و شما مي توانيد از قياس خسارت همين يك عمل 

ه ونفـرت  مشـو  اقالنكه به نام دين صورت مي گيرد و صورت نوراني آن را در نـزد عـ  
شود وخوشبختانه ديـن از   كه به نام دين انجام ميكند خسارت ساير اعمالي را  انگيز مي

  آن بي خبر بلكه بيزار است، به دست آوريد.
  اينك به مضمون اين حديث ميپردازيم:

پرسـد   مـي  ؛أبوعامر واعظ اهل حجاز كه معلوم نشد چه كسي بـوده! از صـادق  
 صتعمير كند چه ثوابي دارد وحضرت از قـول پيغمبـر   كسي كه تربت اميرالمؤمنين را

كه به امير المؤمنين فرمود: يا علي كسي كه قبور شما را تعمير كند مثل كسـي   :فرمايد مي
  .!!!بناي بيت المقدس كمك كرده است است كه به سليمان بن داوود در

نظر از آن رجال بسيار معتبرش!! از چند نظـر مخـدوش و غيـر     اين مضمون صرف
  .بيخ دروغ است!! رساند از قابل اعتناء و همانطور كه سندش هم مي
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آن  ائمه رسـيده و بعـداً   : تعمير قبور چنانكه در احاديث صحيحه كه از پيغمبر واوالً
 ،احاديث راخواهيم آورد، عمل مشروعي نبوده كه براي آن ثوابي باشد تـا كسـي از امـام   

  .بپرسيد!را ثواب آن 
در كسـي   : قبر اميرالمؤمنين در زمان حضرت صادق معلوم و روشن نبـوده كـه  ثانياً

  آيد تا بخواهد بداند ثوابش چيست؟ صدد تعمير آن بر
مطابق تواريخ معتبر قبر اميرالمؤمنين در زمان هارون الرشيد با قرائني كشف شد كـه  
خيلي بعد از حضرت صادق بود و چيزي كه معلوم نيست پرسـش از تعميـر آن بسـيار    

كه گاهي حضرت صادق بـه   شود بعيد بلكه غير عاقالنه است و اگر در احاديث ديده مي
شـد مشـرف    نجف تشريف برده و به آن نقاطي كه قبر امير المـؤمنين احتمـال داده مـي   

 شده به قدري گم ونامعلوم است كه كسـي نمـي توانسـت بدانـد قبـر در كجاسـت،       مي
كجاسـت؟ حضـرت    شـد كـه قبـر در    پرسيده مي ؛چنانكه اگر گاهي از خود صادق 

مثال در حديث عـامر كـه     شد، ه نقطة مشخصي تعين نميفرمود ك عالمات و اشاراتي مي
=* �8	 9` a	��!_� .�Z� 9K 9	#2	��6�p'��$ /8� %Z2«:گفتb«     فدايت شـوم مـردم مـي

حضـرت فرمـود: نـه قبـر او در رحبـه      ». رحبه مدفون اسـت  پندارند كه اميرالمؤمنين در
/ '�zV ��$ �~�8	 ��  &�2	 ��=�4p	��X«پس كجاست؟ حضرت فرمود:  دنيست، عرض كر

¶��$K &	��Mm %$ �Z8�8 ���X	 /! �Z�� D'<�	 /! n©� µ�Z�	 /2 ���'( 68�5�	«    وقتـي كـه
دنيا رفت حضرت امام حسن او را برداشت و آورد پشت كوفـه نزديـك    ازاميرالمؤمنين 

آن حضرت را در بين ريگهـاي سـفيدي    دست راست حيره و نجف دست چپ غري و
هـائي قبـر كسـي     هو معلوم است با چنين نشان». يگويند) دفن كرد(كه آنها را در نجف م

  شود. معلوم نمي
:  ثواب تعمير قبر را معلق به مجهول كرده زيرا بنـاي بيـت المقـدس در اسـالم     ثالثاً

ن شود، و بتـوان اعمـالي را بـا آن مقايسـه     يعملي مأمور به نيست كه براي آن ثوابي تعي
چند ركعت يا چندين حج يا چند جهاد  ان عمل برابر بتوان گفت ثواب فال نمود مثال مي
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موجب  انجام آنهازيرا اينها در شرع اعمالي مأمور به هستند كه  است نماز و از اين قبيل
ثواب است. ولي بناي بيت المقدس آن هم در زمان سليمان بن داوود چه عملـي اسـت   

  كه مقياس اعمال حسنة ديگر شود؟!
ديـوان و   بن داوود در بناي بيت المقدس به نص قـرآن كـار   : اعانت به سليمانرابعاً
ــان βθ ﴿بـــوده اســـت:  جنيـ è= yϑ ÷è tƒ … çµ s9 $ tΒ â!$ t±o„ ÏΒ |=ƒ Ì�≈ pt ¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑs? uρ 5β$ x�Å_uρ É>#uθ pgø:$%x. 9‘ρß‰è% uρ 

4BM≈ u‹ Å™#§‘ (#þθ è= yϑ ôã $# tΑ#u yŠ… ãρ#yŠ 4#[� õ3ä© ×≅‹ Î= s% uρ ôÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$# ∩⊇⊂∪ ﴾. ]:13 سـبأ[.  

� A	 �W9��ZbU ���¹ � �j±( U9:�=�W Õ�	'$ ���M � �j  D�zÞ�� � °�p 9�Zà i��j
i2 *�	�u�2 �5C�Zà *$�H �Z4>���  

جلـد   (چاپ جديـد تهـران،  » مجمع البيان«ذيل همين آية شريفه دركتاب  طوسي در
زهاي كه يعني ازجمله چي» كان مما عملوه بناء بيت المقدس«) مينويسد: 382هشتم، ص 

ساختند بيت المقدس بـود، آنگـاه مطلـب را بـدين      ؛شياطين براي حضرت سليمان
1� n�8	�W d	���� U	� *��$ ��Å` ]p~8 9:�=� µ=u4	�g���8 .��J «كند:  عبارت دنبال مى

[:!)	 Gz�=! G�(� %�����	� /w	 « چـون خـدا جـان داوود را گرفـت سـليمان       :يعنـي
المقدس را به اتمام رساند لذا جن و شياطين را جمع  جانشين او گشت و خواست بيت

اي بـه كـار    نمود وكارهاي بيت المقـدس را در ميـان آنهـا تقسـيم كـرد كـه هـر طائفـه        
جالب اينكـه قـرآن همـين     ودهد  اي را شرح مي مخصوصي بپردازد. سپس كار هر دسته

öθ ﴿ فرمايد: عذاب مهين مي خواند و مي را سساختن بيت المقد ©9 (#θ çΡ%x. tβθ ßϑn= ôè tƒ |= ø‹ tó ø9$# $ tΒ 

(#θ èVÎ6 s9 ’ Îû É>#x‹yè ø9$# È Îγßϑ ø9$#﴾. ]:14 سـبأ[ .  

) شـرح  354و  353(چاپ علمي تهـران، جلـد هفـتم، ص    » هج الصادقيننم«تفسير 
كنـد چنانكـه گـويي هـيچ      ساختمان بيت المقدس را به وسيلة جنيان به تفصيل بيان مـي 

$﴿ و در تفسير آية شـريفة انساني در بناي آن دخالت نداشته  tΒ (#θ èVÎ6 s9 ’ Îû É>#x‹yè ø9$# È Îγßϑ ø9$#﴾ .

مانده بود در بناي بيت المقدس كه متقاضـي اجـل بـه     مينويسد: گويند هنوز يكسال كار
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روح نمود سليمان كسان خود را وصيت كرد كه مرگ مرا  ي آمد طلب وديعه سليمان در
نماند و مسجد بـه اتمـام   ز از عمل خود با جنتكيه دهيد تا  مفاش نكنيد و مرا بر عصاي

) نيـز همـين مضـمون     351-350در بحار االنوار (چاپ كمپاني جلد پنجم، ص رسد. و
  آمده است. 

اي  كاري كه جنيان متصدي آن بودند چگونه مقايسـه  پس تعمير مزار اميرالمومنين با
  است؟!. 

كه به آن داناتر  ؛د صادق: اگر تعمير قبر اميرالمؤمنين ثوابي داشته چرا خوخامساً
ـ  بود و قدرت مالي داشته (چنانكه خود آن جناب مي  هفرمايد: من ثروتمندترين اهل مدين

هستم. . .) قيام نكرد و اگر گفته شود كه نفوذ معنوي نداشت، مي بينيم چنين نيست زيرا 
رئيس شرطة داوود بن علي حاكم مدينه را  ،آن حضرت در بحبوحة قدرت خلفاي جور

عيل كشت (چنانكه دررجال كشي امعلي بن خنيس را كشته بود به وسيلة پسرش اسم كه
  متعرض وي نگشت.  هم آمده است) و كسي

خيلي آسانتر بود وخـوف ديگـري هـم در بـين      ،اين كار ، ازتعمير قبر امير المؤمنين
ت كـه  اوالد او عليهم السالم كار باثوابي بود جـا داشـ   نبود وراستي اگر تعمير قبر علي و

اسماعيل را تعمير نموده  پسر خود،حداقل قبر يكي از علويين  ؛خود حضرت صادق
و قبه و بارگاهي براي او بسازد تا هم كار باثوابي را تعليم شيعيان كـرده باشـد و هـم از    

موجـب فسـاد بـي     وي اسماعيليه قائـل شـدند و   شهرت زنده بودن اسماعيل كه بعد از
توانست  ر صورت يكي از ائمة معصومين و يا مؤمنين ميه بهشماري گرديدند، بكاهد و 

اين سنت سنمورد استناد ديگران قرار گيرد. به جا آورد تا بعداً را هي  
ميرالمؤمنين و اوالد او سالم اهللا علـيهم اجمعـين   ا: فرض كنيم كه تعمير قبور سادساً

لي چـرا؟ مگـر اينكـه    و بارگاه ساختن براي هر امـامزادة خيـا   گنبدكار ثوابي باشد ديگر 
هم سادات و از اوالد اميرالمؤمنين اند مشمول اين حديث بسيار  بگوئيد چون امامزاده ها

شوند كه در اين صورت بايد گفت براي تمـام سـادات كـه از دنيـا      راست مي شريف! و
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بارگـاه   هاست بايـد گنبـد و  ه البته يقين به موجوديتشان بيش از بيشتر امامزاد روند و مي
  كرد ولي آيا مي دانيد درچنين صورت وضع اين مملكت چگونه خواهد شد؟! درست

ائمة اطهار اند،  سادات ومنسوب به پيغمبر و قل ثلث مسلمانان ازاچنانكه گفتيم حد
تا سري به تمام ايران و كشورهاي اسـالمي زد و آن   با قبول اين معني بايد يك طاق سر

  مين االن هم بهتر از قبرستان نيست؟!را قبرستان امامزادگان ناميد! هر چند ه
: فساد اين عمل منحصر به گور امامزادگان نيست، بلكه چنان كه مـي بيـنم بـه    سابعاً

  دانند نيز سرايت كرده. طبقة مترف و مسرف كه خود را اشراف كشور مي
ة االن درهمين شهر قم قبرستانهاي عجيب و غريبي سـاخته شـده كـه الشـة گنديـد     

كنند و صاحب مقبره و خـادم و قـاري و    ان اجتماعي را در آن دفن مىثروتمندان و دزد
هستند و يك نفر از پولدارهاي گـردن كلفـت تهـران البـد      هم فرش و چراغ و امثال آن

خيلي مجلل در اين شهر ساخته كه هر بقعه اي را به ثروتمنـدان  رة براي رضاي خدا! مقب
  فروشد.تهران و شهرستان به سي يا چهل هزار تومان مي 

 كنند و اين عمـل مجوسـي را   اي حاميان دين از آن دفاع مى آري اين است آنچه پاره
پندارند و اگر كسي سخن گويد او را به تير تهمـت و   ن ميييكي از اركان دين خاتم النبي

از خدا شـرم و از پيغمبـر آزرم    دهند و آيد آزار مي هر گونه صدمه اي كه از دستشان بر
  .شتي ندارند!واز روز قيامت وح

  شده وارد قبور تعمير نهي از در احاديثي كه

در باب نهـي از تعميـر قبـور     †ئمها اينك برويم سراغ احاديثي كه از جانب پيغمبر و
آن احاديث شريف را كه كتاب خدا و سنت پيغمبر نيز مؤيد آنهاست با اين  وارد شده و

  حديث قالبي مقايسه كنيم:
از ابواب دفن اموات از اصبغ  43باب » وسائل الشيعه«برقي و » محاسن«دركتاب  -1

( ��b /2	��J8 "@�q2 �q̂2 �K " <�'� « :روايت شده كه فرمود ؛بن نباته از اميرالمؤمنين
����	 /!.« 
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شـدن از نـو تعميـر     (فرسـوده) كسي كه قبري را تجديد كنـد(يعني بعـد از مندرس  
  رج شده است.نمايد)يا مجسمه اي بسازد در حقيقت از اسالم خا

)��] � فرمـود:  ؛دركتاب كافي از ابي القداح روايت شده كه امام جعفر صادق -2
%Z2��	#2K؛ d	 [��� iZq��� J8�] @ ص $�	 ©M� ���J�	 ��j e 6Z���	  ����| ²��1

 @` @� �â�¥ @` "	( �4���P� 
ي خرابـي  بـرا  (فرسـتاد) مرا بـه مدينـه گسـيل داشت    صرسول خدا :فرمود ؛علي - 

مگذار مگر اينكـه آن  تصويري هيچ  :و فرمود (تصوير و مجسمه)ستانها و شكستن صورتهارگو
  اينكه آن را با زمين مساوي گرداني.مگر  را محو كني و هيچ قبري را مگذار

بـه او   ؛از ابي الهياج روايت نموده كه امير المـؤمنين » ذكري«شهيد اول در كتاب  - 3
iZq !=�� ���� فرمود:$K�4��� @` "@�qÅ @� �4��� @` "�8N2 "	( {'1 @ d	 [P� 
موريتي ميفرستم كه پيامبر مرا به چنين مأموريتي فرستاد، هيچ قبـري را  أرا به م تو -

اند) مگذار مگر اينكـه آن را مسـاوي زمـين     كه از زمين بلند شده (يعني آن را باال آورده
  ذار مگر اينكه آن را از بين ببري.اي را مگ هيچ تمثال و مجسمه گرداني و

 انـد:  از ابواب دفـن آورده  44دركتاب تهذيب شيخ طوسي ووسائل الشيعيه باب  -4
�E��2 /�X	 �$K *�~� [�( '0b /$ �! /!؛  ��j ���=! .��=w	� �J�	  ! ��Z��	 /!

@� ��=! ��Z��	 r=��@ :[�( ?r=�� @� .�=w	 @� ����Ó �Z��v1�P 
سـؤال كـرد كـه آيـا      ؛از بـرادارم موسـي بـن جعفـر     :عفر ميگويندعلي بن ج -

ساختمان روي قبر و نشستن بر روي آن خوب است؟ فرمـود: نـه سـاختمان روي قبـر     
  كاري آن و نه گل مالي نمودن آن. خوب است و نه نشستن بر روي آن، نه گچ

 اجـداد روايت كـرده كـه آن حضـرت از     ؛مجالس شيخ صدوق از صادق در -5
از گچ مالي نمودن قبر و نماز خواندن  صرسول خدا :ارش روايت نمود و گفتبزرگو

  در آن نهي فرمود.
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روايـت شـده كـه     ؛ابي عبـداهللا صـادق   ازمحاسن برقي از جراح مدايني  در -6

 	����&  9ª8��� [	Z�1  d�	   !	��J�� � @ @« فرمود:�J� 	����1 ºO�m n'M«  
 صي خانه ها را نقاشي نكنيد براي اينكه رسول خـدا بر قبرها بنا نكنيد و سقفها -

  دانست.اين عمل را مكروه 
EF « روايت شده كه فرمود: ؛ابواب دفن از صادق 44باب  در وسائل الشعيه، -7

z=�	 [���� ��=! EZ�� �K ��=! �J� �K (  !  �� 9K«. 
نشينند يا بر اري شود يا روي آن بزنهي فرمود كه بر قبري نماز گ ص رسول خدا -

  آن ساختماني بنا كنند.
8�� `� 	�i��Z « آمده است:» معاني األخبار«در  -8� ����! /�$ G���( /�! º /�! E�F

����4�	 �j � ���J�	 ���J1.« 
  از گچ كاري گورها نهي فرمود. ص پيامبر -
1=�����CK 9 « روايت كرده:» فقه الرضا«-9 �j � PPP :[�J8 .�Z�	 �` �! �'>º  /��
b /2 "��` d	 g2 �« /2 /� �  �2 ���J�	 �.« 
كسـي را   ص آيا مي دانيد كه رسول خـدا  :به سوي مردم آمد و فرمود ؛علي -

جاي نماز خواندن قرار دهد لعنت كرده است و كسي كـه بـا خـدا     كه قبرها را مصلي و
  .1يعني هر دو مشرك اند !! معبودي ديگر قرار دهد نيز لعنت فرموده؟

روايـت كـرده اسـت كـه      ؛ز كاظما »يحضره الفقيه من ال«صدوق در شيخ  -10
  بدين وسيله آرامش يابد و آنكه منافق است احساس ألم كند.

                                           
اين حديث نماز خواندن روي قبر را در كنار شرك قرار داده زيرا اسالم كه توحيد خالص است باتوجه  -1

به قبر نمي سازد بايد به مقبره سازان و كساني كه آنجا را محل عبادت و دعا قرار مي دهند گفت، آيا 
موافق اند يا خير؟ وآيا مدعيان پيروي از آنها بايد سخن آنان را بپذيرند يا ائمه با فرمايش جدشان 

  خير؟ (برقعي)
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كنيم و اگر مي خواستيم تمام احـاديثي   به همين ده حديث شريف اكتفاء مي مختصراً
انيـد فرقـي   شد، و براي اينكه بد كه در اين باب رسيده در اينجا بيارويم مقاله طوالني مي

آوريـم   سايرين در اين مورد نيست حديث علل الشرايع را مـي  و ؛ائمه بين پيغمبر و
�g8 ,	" �2/  ص ` ( 9	��i�Z كند كه: كه حضرت صادق از پدر بزرگوارش روايت مي

°�)	P� 
  قبر پيغمبر فقط يك وجب از زمين باال آمده بود. -

�/ 	���z��  � 6=�( D( @	�yu41 @� فرمود: ص و خود پيغمبر� ���1 d	 9ª8 "	���2
�b��2 Gz����CK ���( 	�yÐ	 � 

قبر مرا قبله قرار ندهيد و مسجد نكنيد زيرا خداي تعالي يهود را براي اينكه قبـور   -
  پيغمبران خود را مسجد كرده بودند لعنت فرمود.

ه اسـت  احاديثي كه در اين صفحات به نظر خوانندگان رسيد همه از كتب معتبر شيع
سـنيان نيسـت كـه     هـاي باو از كتاب ابن تيميه و محمـد بـن عبـدالوهاب و حتـي از كت    

  اشكاالت نيش غولي به آن گرفته شود! 
!�/ !�����K 9K 6 ��=�6 «نيز آمده اسـت:   اهل سنتته مضمون اين حديث دركتب بال

z=�	 [��'� &'Mm� �z�8 �1K� �2 &'Mm� 6���2 �� [�J� 6��X	 °�~$ �âK� 6��ZM  [��� [�J8
z=�	�  �����	 O�=1 ��8 	���|� "	���2 n(  ! 	�Z$ r����	 ���	 Gz�8 &�2 	m` ��( O+��K

d	 ¤=> �	¦ O+��K.« 
ياد آور شد كه معبدي را در سر زمـين حبشـه ديـده     صأم سلمه به رسول خدا -

ديـده بـود   گفتند و آنچه در آن از نقش و نگارها و آيينه كاريهـا   است كه به آن ماريه مي
فرمود: اينان گروهي بودند كه چون بنـدة صـالح و    ص، حضرت رسول اهللاتعريف كرد
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 مرد خوبي در ميان ايشان مي مـرد، روي قبـر او مسـجد مـي سـاختند و در آن نقـش و      
  .1نگارها به كار مي بردند، اين قبيل مردم، بدترين خلق خدايند

و هوس كساني  يابق هواينك مالحظه كنيد آن يك حديث دروغ و جعلي چون مط
ها  بوده است كه روح اموات پرستي و شاه پرستي درحياتشان نفوذ داشته لذا آن همه قبه

انـد تـا    مال و وقت خود را در اين راه ضايع و تلف كرده و بارگاهها ساخته و پرداخته و
تـا جـايي كـه ربـع      وانـد   در اين راه ضايع و تلف كـرده نيز خود را  فجايي كه ربع وق

در نتيجه يك مشت مفتخـور بيكـار بـار     اند و اين كشور را معطل و باطل نمودهة مورمع
 اند و از سنت رسول و چندين حديث كـه در  اين ملت بدبخت تحميل نموده بر آورده و

اند!! تو گويي  چشم پوشيده ،يادگار فراعنه و اكاسره است، وارد شده همذمت اين عمل ك
اي سـرپا كننـد و بـه كـار او      وزه بارگـاهي از مـرده  نهايت آرزويشان آن است كه هـر ر 

  .بپردازند و دين و آئين را عبارت از همين چيزها بدانند و بس!
مر به نهي پروردگار واحكام و قوانيني اسـت كـه   ادين كه در عرف عقل و شرع عبارت از 

كـر و  شود در عرف اين گمراهـان عبـارت از ذ   با اجراي آن سعادت دو جهان بندگان تأمين مي
فكر افراد و اشخاص و احترام و نيايش قبور آنهاست و ديگر اصال به فكر آنكـه پيغمبـر بـراي    
چه آمد و پروردگار عالم از بعثت او چه خواسته و چه چيزي از جانب پروردگـار عـالم آورده   

 اند هر كدام را به عذري معطل و موقوف و در نتيجه ديـن ابـدي   توانسته اند بلكه تا است، نبوده
  .اند و هيچ هم باكشان نيست! إلهي را مهجور و منسوخ نموده

از دين خدا فقط چيزي كه درنظر اينها مهم است همان داير بودن مقابر و عـزاداري  
  مور مهم عنايت كمتري دارند.ااست و به ساير 

المشهور موقعي كه پادشاه كشـور حجـاز در ايـران بـود      علي جالب توجه است كه
مت! از او درخواست نموده بودند كـه قبـور   اين به ديانت و غمخواران اي از متظاهر عده

  ئمة بقيع تعمير شود، مي گويند او چنين گفته بود: ا

                                           
  .244و 243ص  1التاج الجامل لالصول، ج -1
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زن مسلمان واجب است شما اين حكم محكم را  به نص هشت آية قرآن حجاب بر
 ن است منسوخ نموده و زنان خود را با اين وضع رسوا درآكه مستند به آيات محكمة قر

 ايد و هيچ به رگ غيرتتان بر نميخورد، ولـي در تعميـر قبـور    ها و خيابانها سر داده چهكو
أقـل   شـده) ال  چنانكـه ديـديم وارد   نشده باشد(و اموات كه اگر از طرف شرع نهي وارد

  .داريد! (پافشاري) دستوري در اين باره نداريم، شما آنقدر اصرار و ابرام
ت كه چون از ايـن مقولـه سـخن بـه ميـان آيـد       هاي آقايان اين اس يكي از هنرنمائي

انـد،   گفتند و آقايان جـواب آنهـا را داده   و فالن و فالن هم چنين مي» كسروي«ميگويند 
مگر هـر   :اوال :برويد كتاب آقاي فالن را برداريد و ببينيد! درجواب اين آقايان بايد گفت

  گفت باطل است؟ هر چند از روي غرض باشد.» كسروي«حرفي را كه 
اي داشت و روي اين نظـر مقـداري حـرف حـق و      شكي نيست كه آن مرد افيوني داعيه

شود. دروغ بودن آن حديث كـه   باطل به هم آميخت اما اين دليل بطالن تمام حرفهاي او نمي
مورد استناد گنبد سازان است، چيزي نيست كه بتوان كتمان كرد و اينكه قبه و بارگاه ساختن 

ره است هم چيزي نيست كه در آن ترديد توان نمود!؟ آن همه احاديـث  يادگار فراعنه و اكاس
در مذمت ايـن عمـل وارد شـده، و مـا چنـد حـديث را       † هم كه از ناحية پيغمبر و ائمه

توان از كتب احاديث برداشت، سيرة مسلمين صدر اول هم معلوم است كه ايـن   آورديم، نمي
  اند. دانسته قبيل كارها را اصال مشروع نمي

مقابل كتاب خدا و سنت رسول و احاديث شريف هر كه هر چه بگويـد، چرنـد    در
اش به قدر گنبد مسجد اعظم و ادعايش اتصال به الهوت و هنرش  است، هر چند عمامه

  كند. پا از دشنام پر فلسفه و عرفان بافي باشد و كتابش را سرا
ديم كه با اينكـه اسـاس   انتشار داديم يادآور ش» وظيفه«مة مقاالتي كه ما در روزنا در

اديان حق و بعثت انبياي إلهي براي بركندن ريشة شرك و بت پرستي و جانشين نمـودن  
و ظلمـات جهـل    چون نوع انساني مدتها در با اين حالروح توحيد و يكتا پرستي بوده 

معارف  ارواح و اشخاص گذرانيده هنوز براي درك تعاليم أنبياء و أخذ ،بت پرستي بوده
 آماده نبوده و در هر مذهبي كم و بيش آثاري از آن عقايد زشـت كهـن بـاقي    كامال حق
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ـ    نمذهب يهود و نصاري كه اساس دي چنانكه در ،مانده است  كن دريشـان برحـق بـود ل
اند آراء و عقايـد   ت نتوانستهحشيو و به همان خرافات دروان ظلمت انس و الفتنتيجة 

بينيم كه عمال به خدايي افـراد معـين    م ميباز ه باطل را ترك گويند و موهوم و زشت و
  گذرانند. معتقد بوده و به پرستش آنها روزگار مي

كتاب آسماني آن حافظ  دين مقدس اسالم كه به دين توحيد و يكتا پرستي مشهور و
هر گونه كـرنش بـه اشـخاص،     با اًشريفش جدو وملقن اين عقيده است و آيات صريح 

Ÿξ﴿ حـديت ميشـمارد كـه:   اذات هر ستايشي را شايستة  مخالف و sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr&﴾N 
 �نخوانيد. حدي رااخداوند  با �. ]18 الجـن:[

دهد كه از مخلوقات وي هر كس كه بوده باشد جنبة ربوبيت گرفته  هرگز اجازه نمي
  تسبيح شود. و وتقديس

همـواره  وصحابة رسـول   †ئمهاگرفته تا  صپيشوايان دين مبين اسالم از پيغمبر
مراقب و مواظب بودند كه كوچكترين حركتي كه از آن اثر غلونمايان باشد از مسـلمانان  

 فرمود و نزند تا جايي كه رسول خدا از بلندشدن اشخاص در مقابل خود ممانعت مي سر
دوشـيد و در   را بـه دسـت مبـارك مـي     از غايت تواضع بر االغ بي پاالن سوار گشته وبز

ترين تملق  حدي كوچكاكرد واز  خود هيزم جمع مي يي پختن غذاسفر برا بيابان و در
داد كسي آن جناب را با القـاب و عنـاوين اشـرافي خطـاب      پذيرفت و اجازه نمي نمي را

فرمـود تـا    خود داري مـي  ؛كرده و بستايد و از شرح بسياري از فضايل اميرالمؤمنين
  ناروا دهند. مبادا مردم نادان در بارة آن حضرت غلو نمايند و نسبتي

كه دماغشان آكنده به بت پرستي و روحشـان از پرسـتش    بعضي از مردم با اين حال
اشخاص و ارواح سيراب شده بود نتوانستند حقيقت تعاليم اسالم را كامال درك كنند كه 

نيرو و  جهان غيب و شهود جز يك خداي معبود نيست و هيچ قدرت و درعالم وجود و
  شود. يافت نمي است مؤثر در آفرينش وهستي  كهاهللاجز  و اراده اي مشيتي
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با اينكه  از بين نرفتمتأسفانه روح بت پرستي شان  ،افسوس كه با آن همه تأكيدات
�`m` N$ �CK :C	 G51'2K $¬« فرمود: شد كه مي بارها شنيده مي صاز رسول خدا  G5Z�� /2

N$ �C~8 i�K� /2 Ò�$ G51'2K 	m`� �$ 	�yu8 « 
م كه از دستورات دين شما اسـت آن  دمر كرا يبشرم هرگاه شما را به چيزمن نيز  -

از من فرا بگيريد ولي هرگاه چيزي را از روي سليقه و رأي خودم گفتم بدانيد كه من  را
  يك بشرم.

 :Ui�Z2 GM��C��$ G�=!K G4�CKWفرمود و نيز از آن حضرت به صحت پيوسته است كه مي
و اين را زمـاني فرمـود كـه ديـد نخلـي را هـرس       » ريدشما در امور دنياتان از من دانات«

هـرس   نمايد لـذا از  كنند فرمود چرا چنين ميكنيد آنها گمان كردند كه حضرت نهيشان مي مى
فـراوان نيـاورد، چـون حضـرت      محصول نخل خوب نشد و بـار  آن خودداري كردند، اتفاقاً

ي براي خود جز بيان حـالل  نيز مقام† ئمه ا چنين ديد آن كلمات مبارك را بيان فرمود. و
بصـائر  «كتـاب   نبودنـد. در  صمحمـد  جانـب خـود    و حرام ادعا نكرده و جز راويـاني از 

هشام بن سالم روايت شـده از محمـد بـن مسـلم كـه       حسن الصفار از محمد بن» الدرجات
بعد از قتل ابن ابي الخطـاب بـر امـام جعفـر صـادق سـالم اهللا عليـه وارد شـدم و از          :گفت

$����O � فرمود: حضرت كه قبل از اين حادثه حضرت روايت ميكرد يادآور گشتماحاديثي 
9;'J�	 /2 #�� e �	'X	 � [�X	 9��=� �Z�8 [�J1 9K ��¥ �$K ���P 

اينـان كسـاني انـد كـه حـالل       بگـويي را كافي است كه دربارة ما و همين اندازه ت -
  اندكي از قرآن تعليم مي دهند. همراه باوحرام را 

روايـت   ؛سيد هاشم بحراني از ايوب بـن الحـر از صـادق   » البرهان«در تفسير  و
G�z�=!� G � اي داناتر از پارة ديگرند فرمود: كند كه به آن حضرت گفتيم امامان پاره ميC

�p	� 9;'J�	 #�01 � �	'X	 � [�X�$�P 
  آري و علمشان به حالل و حرام و تفسير قرآن يكي است. -
لعنهم اهللا به وجود مقدسشـان نسـبت    ز غالتااي  غيب كه پاره از دانستن†ئمه ا

 ؛صـادق از » اختصاص«مي دهند كمال استيحاش را داشتند چنانكه دركتاب بحار از 
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 �Z�$� iZ�$ 9�M �J�  G�=!K *ZM	� 	 6�X nyj ��2	�nyj iZ41~8 G=J 8=�� روايت شده كه فرمود:
d	��! g2 *���( �J�� iZ�1~1 *C�M�2 ]�<�	  �z���	 �$��|~8 ��Z�$� i�Z�$ ��v��p /��X	 /�$

��w	 iZ$�|K� 3N�	��P 
در  باطن به آن راضـي نبـوده و   در اين حديث از پيش آمدهايي كه خود حضرت در

 نمايد كه از علم به غيب نداشته بيان مي كن چون قدرت بر تغيير ويصدد تغيير آن بوده ل
ـ   وده و حضـرت دوسـت ميداشـت كـه     جمله باغي بوده كه بين او و عبداهللا بن حسـن ب

  نصيب وي شود ولي قسمت سنگستان نصيب وي ميگردد!!. قسمت آبادتر
كه  ص ندانستن غيب نه تنها از مقام امامت ائمه نمي كاهد بلكه حتي رسول خدا

كند به موجب  لهي است دانستن آن را ازخود نفي ميامؤيد تأييدات إلهي و مهبط وحي 
=è% Hω à7Î≅﴿آية شريفة قرآن:  øΒr&  Å¤ø�uΖ Ï9 $ Yèø�tΡ Ÿωuρ #…�ŸÑ āωÎ) $ tΒ u!$ x© ª!$# 4 öθs9uρ àMΖä. ãΝn= ôãr& |=ø‹ tóø9$# 

ßN÷� sYò6 tGó™ ]ω zÏΒ Î�ö� y‚ø9$# $ tΒuρ z Í_ ¡¡tΒ âþθ �¡9$# 4 ÷βÎ) O$ tΡ r& āωÎ) Ö�ƒ É‹tΡ ×�� Ï±o0 uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ﴾ .ألعراف:[ا 
188[  

مـن   م و به من بدي نمـي رسـيد،  آورد مي درار گبگو اگر غيب مي دانستم خير بسي«
  »ي بيش نيستم.ا جز بيم دهنده و مژده آورنده اند براي آنان كه ايمان آورده

نه تنها آن بزرگواران علم غيب نمي دانستند بلكـه بسـياري از عـوارض بشـري كـه      
بحـار  «شد برايشان نيز عارض مي گرديد چنانكه درجلد هفـتم   عارض هر فرد عادي مي

گويـد خـدمت    روايت شده است كـه مـي  » هروي «از » خبار الرضاأعيون «و در » ألنوارا
كوفه گروهي هستند كه مي پندارند كه بر  بن رسول اهللا دراعرض كردم كه يا  ؛رضا

�GzZ « شد حضرت فرمود: سهو و اشتباهي درنمازش واقع نمي ص رسول خدا� 	�$y�M
�j �z��@ Dy�	 9K d	 d	.« 

كند فقط خداي تعالي است  اند آن كه سهو نمي ان را لعنت كند دروغ گفتهايشا خد -
  كه جز او خدايي نيست.
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شدم، حضـرت   كند كه به حضرت صادق موضوع سهو را يادآور روايت مي» فضيل«
�& 	���� <=�0T i0 !� |=�	�« فرمود:(K :$� ?�pK O�m /2 *=0Z��.« 
 شود كه من خادم خود را پشـت سـرم   مگر ممكن است كسي سهو نكند؟ بسا مي -

  كه حساب ركعات نماز مرا محفوظ دارد!. مي گزارم
O��$K ¡��| 9ª�8 «فرمايد:  نوشته مي» منذربن جارود«اي كه به  نامه أمير المؤمنين در

�=��� O=�1� ���j g�41 OCK *ZZV � OZ2 �'k«. 
كني وبـه   يروي ميت و پنداشتم كه هدايت او را پففري همانا نيكوكاري پدرت مرا -

  ).71/نامة  هروي. (نهج البالغ راه او مي
منقول است كساني بعضي از آيات را  دهمدرباب » البرهان«مقدمة تفسير  چنانكه در

خـدمت حضـرت صـادق عـرض      اين معني را» مفضل بن عمر«به أئمه تفسير ميكردند. 
� 60	�iZ4�~� i4 « نمود آن بزرگوار فرمود:�	 ny´ /��� 9�M /2d��$ aN2 D�Z! �z8 �zZ!.« 

كسي كه چنين عقيده اي كه تـو از آن پرسـش نمـودي دارد در نـزد مـن مشـرك بـه         -
 خداست.

دربارة بر حذر بودن از غلو دربارة  ‡ائمه و يا وصاياي مؤكدي كه امير المؤمنين و
 .» ?e O=j�9�b:¥[? k�] � �2>¶ )�]« خودشان فرمودند، مانند:

ند: دوستدار غلو كننده و دشـمني كـه اظهـار كنـد.     دهالك ش دو كس درمورد من -
  )117شماره   ، ، كلمات قصاره(نهج البالغ

نيـز ضـمن   » تحـف العقـول  «كه به عبارات مختلف از آن حضرت روايت شـده در  
`�?�� GM	�=<� ( �Z�8���	 $'2 ���! �C`��$�(� 9����	 Z=��8 e� «: وصاياي امير المؤمنين است كه

 ?�pK /2 G4+,�2²����$ /4��� �Z=�$ ���=8 �Z.« 
از غلو و مبالغه دربارة ما بر حذر باشيد، ما بندگاني پروردة خداييم دربارة فضـائل   -

ما آنچه مي خواهيد بگوييد، كسي كه ما را دوست بدارد بايد عمل ما را انجام دهـد و از  
  پرهيزكاري مددگيرد.
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 ».!� GM��! �Z�� 	���01@62��J�	 G5�0CK « مكرر سفارش مي كردند كه: و
يعني با اين عقايد سخيفه موجب روشني چشم دشمن و رسوايي خودتان در روز  -

  قيامت نشويد.
ياد آورشديم دشمنان زيرك و دوسـتان احمـق   » جهاد«اما متأسفانه چنانكه در بحث 

زنـده   را انـد و مـرده   جعل نمودند كه آنان عالم به غيب ‡احاديث زيادي دربارة أئمه
كنند و هيچ ملكي بدون اذن  ا شفا ميدهند و روزي مردم را تقسيم مىي رضيمر كنند و مى

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل » مرحب«جنبد و درموقع ضربت زدن به  جاي نميازايشان 
ماهي حامل زمين را از بين  شوند كه مبادا ضربت امير المؤمنين گاو و از آسمان نازل مي

قبـل از نـزول قـرآن و     ا ميدرند و در قنداقه به آسمان ميپرنـد. و ببرد! و در گهواره اژده
گيها والعياذ باهللا علي و (و تاز درگهواره قرآن خواند!! ؛بعثت پيغمبر آخر الزمان علي

عقـل   نظرها كه در و از اين قبيل افسانه )ندا هي بهشت و دوزخ ناميد هائمه را تقسيم كنند
اند و از آنها اظهار  آنان را لعن كرده ‡بارها ائمهاند و  وضع نموده  وشرع مردود است،

 نقل شده كـه فرمـود:   ؛صدوق از رضا» خصال«اند چنانكه در  برائت و بيزاري نموده
� ��J8 Gz?��pK /��8 d	 6���! 	�'<�| /�y�?�	 &��<�	 ����4�	 � w	 e �Z! ���>)	 gh� :C`

�Z?�pK �J8 Gz�<$K /2 � �Z�$KP� 
اند از ما اخباري در جبر وتشبيه  عظمت پروردگا را كوچك شمردهكه  همانا غالت -

اند، هر كه ايشان را دوست بدارد با ما دشمني ورزيده و هر كه آنان را دشمن  جعل كرده
  بدارد با ما دوستي كرده است.

از ابراهيم بن ابي محمـود  » عيون أخبار الرضا«جلد هفتم بحار و دركتاب شريف  در
 نزد ما اخباري در فضائل اميرالمؤمنين و عرض كردم كه در ؛رضاروايت شده كه به 

نزد شماسـت و   فضائل شما اهل بيت است كه آن روايات مخالف چيزهايي است كه در
��� YK � نمي شناسيم آيا بدان معتقد شويم، حضـرت فرمـود:   مانند آن را از شما نديده و

�j�=b� �Z=���8 e ���>K 	�h� �Z�0��� 9` ���¥  ��z�C�H� ��Z�8 ��=<�	 �j�pK ���(K 6H�H  !
�Z�	�!K ]��q�$ r�±4�	 �zq��H� �C'2K e #�J?4�	P� 
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مخالفين ما اخباري درفضائل ما وضـع و جعـل كردنـد و آن را بـر سـه قسـمت        -
نمودند يك قسمت غلو است دربارة ما (مانند احاديثي كه به آنان جنبـة ربوبيـت وعلـم    

و دومـي تقصـير در أمرماسـت (ماننـد      1ثـال آن را مـي دهـد)   غيب و احياي اموات وام
و سـومي تصـريح در    2احاديثي كه تضييع احكام را بـه آن بزرگـواران نسـبت داده انـد)    

مذمت و بدگويي در بارة دشمنان ماست (چنانكه دربارة دشـمنان اهـل بيـت چيزهـايي     
  .3نيست)رگويند كه با هيچ منطقي سازگا مي

  حيدر علي قلمداران
***  

                                           
  شود مسلمين، پيروان أئمه را مشرك بدانند. يزيرا رواج اين اخبار، سبب م - 1
  .اينگونه اخبار سبب مي شود كه مردم به خود أئمه بدبين شوند - 2
اين دسته از احاديث موجب مي شود كه مسلمانان، أئمه و پيروان آنها را بي انصاف و مغرض دانسته و  - 3

  نسبت به أئمه بزرگوار سخنان ناروا بگويند.(برقعي)



 

  تكملة عالمه برقعي

رجالي كه مؤلف محترم  برهمين كتاب وعده كرديم. عالوه  86چنانكه درحاشية صفحه 
  كنيم:  نيز چند تن ديگر راويان زيارات را معرفي مي اند ما معرفي فرموده

اند بنابراين مهمل  علماي رجال نامي از او نبرده ابراهيم بن اسحاق الدينوري: - 45
همين ابراهيم از عمر بن أبي زاهر  )10/470(ت. ولي در وسائل وجودش مشكوك اسو 

به هر كس «روايت كرده كه فرمود:  ؛كه او نيز مهمل و مجهول است از امام صادق
گويد به  اين مرد مجهول مي» كافر است. جز علي بن أبي طالب امير المؤمنين گفته شود

	���� !=�O �� �م؟ فرمود بگو: امام صادق عرض كردم پس به امام قائم چگونه سالم كني
d	 6�J$!�  معلوم نيست اين روايت چه وقت جعل شده زيرا در زمان صادق كه قائم تولد

به امام چه معني دارد و موافق  �$ 6�J	�dاو سالم كنند. به اضافه گفتن  هنيافته بود تا ب
 &ÏΘöθs)≈tƒuρ (#θèù÷ρr﴿  خود گفت: فرمايد: شعيب به قوم تعالي مي كتاب خدا نيست زيرا حق

tΑ$u‹ò6Ïϑø9$# šχ#u”�Ïϑø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7s? }̈ $̈Ζ9$# öΝèδu!$u‹ô©r& Ÿωuρ (#öθsW÷ès? †Îû ÇÚö‘F{$# tÏ‰Å¡ø�ãΒ 

∩∇∈∪ àM§‹É)t/ «!$# ×�ö�yz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 tÏΖÏΒ÷σ•Β 4 !$tΒuρ O$tΡr& Νä3ø‹n=tæ 7á‹Ï�pt¿2 ∩∇∉∪ ﴾.    
   )85- 86(هود:

اي قوم من كيل و ترازو را با عدالت و تمام بدهيد و اجناس مردم را كم مگذاريـد ودر  «
زمين فساد مكنيد: اگر مؤمن باشيد آنچه خدا براي شما باقي گذارد (درمعامالت بهرة حاللي 

  »نيستم. بر شما كه براي شما ميماند) براي شما بهتر است و من حافظ و نگهبان
ناميـده و   �$ 6��J	�d ونـد خدا ،اي كه در معامالت ميماند بهرة عادالنهپس در اين آيه 

گرنه خدا اجزاء ندارد كه چيزي از آن به نام امام باقي  مربوط به امام و يا رسول نيست و
  مانده باشد!!.

عجيب است كه شيعه نمايان همين روايت را كه رواي آن مجهول اسـت گرفتنـد و   
و يا از طـرف   صاند! به اضافه اگر كسي از طرف رسول خداپاية عقايد خود قرار داده 
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اميـر مؤمنـان    آيـا او  ،امـين شـد   زمامدار حقيقي مسلمين بر جمعي از مؤمنين فرمانده و
شـود؟! حتـي    اي امير مؤمنان به داد فالن برس. آيا كـافر مـي   :نيست؟ و اگر كسي گفت

كسي است كه يكي از اصول كنيم كار بدي كرده باشد اما چرا كافر شود؟ كافر  فرض مي
راوي ضروري اسالم رامنكر شود اين شخص كه منكر چيزي نشده. ايـن   مو فروع مسّل

كينه و تفرقه ايجاد كند و چون عامة مسلمين خلفاي راشدين را  در بين مسلمين خواسته
انـد   اند پس تمام آنان كافراند!!! ببينيد چگونه به نام امام هر چه خواسته اميرالمؤمنين گفته

  اند؟ به دين افزوده
او را ضعيف و در ديـنش   ،طوسي دركتاب فهرست ابراهيم بن اسحاق النهاوندي: - 46

ـ ئمه نامتهم دانسته است و مقصود او از ضعيف آن است كه از پيروان  فاسـق و اهـل    وده وب
  .  نيز چنين است نجاشي و حلي و ممقاني ةبدعت بوده: و همچنين فرمود

كتب  تفاع است: ولي متأخرين دررمذهب او غلو و ا يف و درغضائري گويد: او ضع
عليـه   مزار از او روايات بسياري نقل كرده از جمله وسائل در بـاب زيـارت قبـر الرضـا    

جا ه كس مزار مرا زيارت كند من س السالم از او روايت كرده كه امام رضا به او گفته هر
م: در وقت پرواز نامـة اعمـال و   دهم و خالص مي كن در قيامت او را از ترس نجات مي

  نزد ميزان. در صراط و
اكنون ببينيم اين حديث با كتاب خدا موافق است يا خيـر؟ خداونـد دربـارة قيامـت     

tΠöθ﴿ فرموده: tƒ Ÿω à7 Î= ôϑs? Ó§ø�tΡ <§ø�uΖ Ïj9 $ \↔ ø‹ x© ( ã� øΒF{$#uρ 7‹Í× tΒöθ tƒ °! ﴾. ]:19 االنفطار.[ 
و فرمـان در آن روز مخصـوص    كند اندروزي كه هيچ كس براي ديگري كاري نتو«

  »پروردگار است.
MΡ|﴿ و حتي به رسول خود با استفهام انكاري فرموده: r'sùr& ä‹É)Ζ è? tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ﴾. ] :الزمـر 

19[.  
(يعنـي  ؟ نجـات بخشـي   تهـل آتـش اسـ   اتـواني آن كـه در آتـش ويـا      آيا تو مي«
  »تواني) نمي
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tΠöθ﴿  و فرموده: tƒ ãΠθ à)tƒ ßyρ”�9$# èπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$#uρ $ y�|¹ ( āω šχθ ßϑ ‾= s3tG tƒ āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# tΑ$ s% uρ 

$ \/#uθ    ]38 النبأ:[ .﴾ ∪∇⊃∩ ¹|
روزي كه روح و فرشتگان صف زده بايستند و سخن نگويند مگر آنكـه رحمـان    و«

  »او را رخصت دهد و گفتاري درست بگويد.
و  سـخن نمـي گوينـد   به اذن الهي  جز ،هحتي مالئك ،مالحظه مي كنيد كه درقيامت

بايد صواب بگويند، يعني طبق قانون خدا سخن بگويند حال بنگريد با اين روايت ضـد  
ر را بـه اميـد   كانتيـ هـر جنايتكـار خ   قرآن كه راوي آن ضعيف و فاسـد المـذهب اسـت   

اند!! مگر قـرآن نخوانـده انـد كـه      استخالص از عذاب الهي به سوي خراسان روانه كرده
$ ﴿ فرمايـد:  دا دربارة زنان نوح ولوط ميخ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù óΟ n= sù $ uŠ ÏΖ øó ãƒ $ uΚ åκ ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $ \↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ 

Ÿξ äz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yìtΒ t,Î# Åz≡   .]10 التحريم:[ .﴾ £‰9$#
نيازشـان   خيانت كردند و آن دو نتوانستند از خدا بـي همسران نوح و لوط به آن دو «
  ».شوند همراه كساني كه وارد مي خل آتش شويدو گفته شد تا داكنند 

دانند از اين بـدتر اينكـه اينجانـب     وف ومهربان نميؤامام ر اندازةآيا اينان خدا را به 
ام مسافران مشهد هر ضرر و خطري به آنان برسد و حتي اگر بيمار گردنـد و   بسيار ديده

ولي اگر از صـد هـزار    زير ماشين بروند و سر و دستشان بشكند ميگويند خدا خواسته،
مقـدر كـرده يكـي از آنـان شـفاء پيـدا كنـد         كه خدا بيماري ايشان را زائرينفر بيمار و 

ر و شـفائي را  ير و ضرري را از خدا و هر خّششفا داده يعني هر  ؛ميگويند امام رضا
گفتند شرور از اهـريمن و   اند زيرا مجوس مي دانند. اينان از مجوس بدتر كرده از امام مي

آنچه شر باشد از خدا و آنچـه خيـر    :گويند يرات از يزدان است. ولي اينان نادانسته ميخ
امام رضا ضامن غريبان اسـت در حـالي    :گويند باشد از وساطت امام است. همچنين مي

توان قرآن را كه  كه جيب بسياري از غرباء را در خود حرم خالي ميكنند! به هر حال نمي
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ــي ــد: م  tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u öΝåκ÷Jyèt7̈?$#uρ ΝåκçJ−ƒÍh‘èŒ ?≈yϑƒÎ*Î/ $uΖø)ptø:r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ !$tΒuρ Νßγ≈oΨ÷Gs9r& ôÏiΒ ΟÎγÎ=uΗxå ÏiΒ﴿  فرماي

&óx« 4 ‘≅ä. ¤›Í÷ö∆$# $oÿÏ3 |=|¡x. ×Ïδu‘ ∩⊄⊇∪ ﴾. ]:21 الطور[.  
يـروي نمـوده   و فرزندانشـان در ايمـان آوردن از آنـان پ    انـد  كساني كه ايمان آورده«

اند(دربهشت) فرزندانشان را به ايشان ملحق مي گردانيم بدون آن كه از عمل آنان چيزي 
  »بكاهيم چرا كه هر كس در گرو كارهايي است كه انجام داده است.

$ ä. ¤§ø�tΡ≅‘ ﴿  فرمايد: مي yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹ Ïδu‘ ∩⊂∇∪ ﴾. ]:38 المدثر.[  
   .»تهر كس درگرو اعمال خويش اس« :يعني  
اين روايات ضعيف ناديده گرفت، و روز قيامت جز ايمان و عمل صـالح بـه درد    با

  انسان نمي خورد.
كتـب رجـال    اثـري از او در  كسي به اين نام وجود نداشـته و  ابراهيم الزيات: -47

روايات زيادي در ابواب مزار با ثواب  ،نيست. از اين شخص مجهول مهمل بلكه معدوم
  نقل شده است.حساب  هاي بي حد و

رجال هست ولي درمدح او و يا قدح او  اين شخص نامش در :هابراهيم بن عقب-48
در ابواب مزار  چيزي وارد نشده ومعلوم نيست چه عقيده وعملي داشته اما عده اي از او

  اند. روايت كرده
  مجهول و مهمول است. ابراهيم بن محمد القرشي:-49
  ل است. مهمل و مجهو ابراهيم بن يحيي: -50
مجهول دانسته اند  علماي رجال او را مهمل وسلمي: حجر األ أبيابراهيم بن  -51

اند كه او روايـت   از او روايت كرده 437جلد دهم ص  ولي صدوق و صاحب وسائل در
 اسـت  غالت زكرده از دو شخص ديگر كه يكي از آنان قبيصة مجهول الحال و ديگري ا

��~�$ i�Z2 6<��$ /8�4�'> °	���A ��2 9	��j� (فرمود: از رسول خدا كه اند  روايت كرده
@� �4$'M d	 I?0C @` 3�'52 @` ]Cy2 �$�Cm d	 '0k.( 
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اي از تن من در زمين خراسان دفن شود كه هر گرفتـاري او را زيـارت كنـد     پاره - 
هر گناهكـاري او را زيـارت كنـد خـدا گناهـان او را       شود و بر طرف مي او گرفتاري از

به دستاويز همين روايت هر جنايتكـار و گنـه كـاري مرقـد آن حضـرت را      »!! آمرزد مي
اگر قبر يكي از  اماشد  گناه آنان آمرزيده نميولي  زيارت و دل خود را خوش مي كردند

`yj 9	 	���J1 �2� ]��! Ò=� `@ شوند؟!  فرزندان اختري ايشان را زيارت كنند آمرزيده مي
��J�X	 »ست كه جز احمقان آن را قبول نمي كننداين چيز خيلي عجيب ا«.  

توان يافت كه خدا گناهان را با ديدن قبـر   به هر حال هيچ مدرك قرآني و عقلي نمي
tΒuρ ö≅yϑ﴿  مي بخشد چنانكه در قرآن فرموده: ÷è tƒ #¹þθ ß™ ÷ρr& öΝÎ= ôà tƒ … çµ |¡ø�tΡ ¢Ο èO Ì� Ï�øó tG ó¡o„ ©!$# Ï‰Éftƒ ©!$# 

#Y‘θ à�xî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ ﴾N ]:110 النساء.[ 
خود ظلم وسـتم نمايـد سـپس از خداونـد آمـرزش      و يا بركس عمل بدي كند  هر�

  �مهربان خواهد يافت. ةبطلبد خدا را آمرزند
بنابراين خوب است شخص گناهكار به جاي زيارت وخواندن غير خدا توبه كند كه 

مـل خـود را   البته پس از توبـه ع  دبخشبخدا گناهانش را كه از روي جهالت انجام داده 
 دا كنـد چنانكـه  ااصالح نموده و تقوي پيشه كند و اگـر حقـي از مـردم بـه گـردن دارد      

Ο¢﴿فرموده:  خداوند èO ¨βÎ) š� −/ u‘ šÏ% ©# Ï9 (#θ è= Ïϑtã uþθ �¡9$# 7' s#≈ yγpg¿2 §ΝèO (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ (#þθ ßsn= ô¹ r&uρ 

¨βÎ) y7 −/ u‘ .ÏΒ $ yδÏ‰÷è t/ Ö‘θ à�tó s9 îΛÏm§‘ ∩⊇⊇∪ ﴾N ]:119 النحل[  
اند و پس از آن توبه كرده  كساني كه از ناداني كرداري بد كرده همانا پروردگارت بر�

همانا پس از اين پروردگارت هر آيينه آمرزگار و مهربان   اند، و عمل خود را اصالح كرده
  �.است

زد توبـه را بـه تـأخير نينـدا     و همچنين اگر كسي گناهي كرده بايد زود توبـه كنـد و  
$ ﴿ فرمـوده: خداوند  چنانكه yϑ ‾Ρ Î) èπ t/ öθ −G9$# ’ n? tã «!$# šÏ% ©# Ï9 tβθ è= yϑ ÷è tƒ uþθ �¡9$# 7' s#≈ yγpg¿2 ¢Ο èO šχθ ç/θ çG tƒ 

ÏΒ 5=ƒ Ì� s% y7 Í× ‾≈ s9'ρé'sù Ü>θ çG tƒ ª!$# öΝÍκ ö�n= tã﴾N ]:17 النساء.[  
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بـه  كننـد سـپس    كه به جهالت كار بد مى همانا پذيرفتن توبه برخدا است براي آنان�
   �پذيرد. كنند پس فقط ايشانند كه خدا توبة آنان را مي زودي توبه مى

 ²�¯ @  [��Z1	 @� �4Zb /! d�� 3	�� ,g��2 ]�M 3��¡ <��� فرمايد: مي ؛علي
�4!�v$ @` �1�h'2P� 

كنـد و چـه بسـيار     اي كه عمل خود را ضايع مـي  ه(تالش كننده)چه بسيار كوشند -
برد (عمل او بدعت اسـت) خـدا را بـراي رفـتن بـه       زيان مى عملش زاي كه ا رنج برنده
ريب داد و رضاي خدا به دست نخواهد آمـد مگـر بـه اطاعـت از     فتوان  نمي ،بهشت او

  ).129خطبة  ،ه.(نهج البالغ» خدا
او غير از معلي بن خنيس و  مهمل است و يكي از راويان زيارت وابن خنيس: -52 

 (غلوكننـدگان) نيز ضعيف و محل اعتمـاد غالت » معلي«متأخر از زمان او است. اگر چه 
  اند. او نقل كرده و كذابان روايات خود را از بوده و غاليان

  اند! مجهول و مهمل است ولي در ابواب مزار بسيار از او روايت كردهابو بزيع:  -53
نـد  ا تهعلمـاي رجـال او را مهمـل دانسـ     اين شخص از مجاهيل است و سع:يابو ال-54
هـاي بسـياري از    جلد سوم در باب كني مسطور داشته، اما زيارت و ثواب ممقاني در چنانكه

��� ! ( �Z	�X%«او نقل شده: در وسائل در باب �	 �'qM«     روايت ششـم از قـول او آمـده
نماز بخواني قبر امام حسـين را قبلـه قـرار     يفرموده كه هر وقت خواست ؛كه امام صادق

همـين   چنانكـه در  ص فرموده مشرك شو!! در حالي كه رسول خدا ده!!! يعني امام در واقع
  هر كس را كه چنين كند لعنت كرده. ندهيد و كتاب مالحظه كرديد فرموده قبر مرا قبله قرار

از همين ابواليسع روايـت كـرده   » حرام بودن خوردن گل« » �MK G�'7	�v%«باز در باب 
براي بركت بخـورد و يـا همـراه     ؛ام حسينكه امام صادق فرموده اگر كسي از گل قبر ام

به واسطة همين روايت شيعه نمايان خاكهايي كه معلـوم نيسـت    .خود نگاه دارد باكي نيست
كدام حقه بازي به نام خاك قبر امام آورده براي شفاء مي خورند!! با آنكه بنا به شـرع اسـالم   
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كـه   ؛حسين كه از مزاراست، چه رسد به اين مزاج انسان مخالف با خوردن خاك حرام و
  اند خاك بردارد؟! مرمر فرش كرده هايتمامش را با سنگ

مجهول الحال است ولي در باب مزار از او بسـيار روايـت شـده     ابو الصامت: -55
  است !
مهمل است زيرا علماي رجال ذكري از او ننموده اند ولي   ابو حماد االعرابي: -56

انـد كـه بايـد     با اينكه در صحت خبر شـرط كـرده  اند  در ابواب مزار از وي روايت كرده
  راوي معلوم الحال باشد.

گفته آن  مورد لعن أئمه است و مي يكي از رجال مذموم وابوهارون المكفوف: -57
خداي قديم كه او را درك نتوان كرد كه ما درك نكـرده ايـم و امـا آنكـه خـالق و رازق      

باشـد ولـي در    مـي  !! وي از غـالت بندگان است پس او امام محمد بن علي الباقر اسـت 
ـ بياور ياند! رواياتي كه چنين اشخاصـ  ابواب مزار از او بسيار روايت كرده كتـب   در د ون

  چنانكه گذاشته است. ،معتبره درج نمايند چه اثر بدي در عوام خواهد گذاشت
'«در وسائل در باب   مثالً��	 ���C` 3���4�	«      از اين مـرد خبيـث دروغـي روايـت

مگسـي   ند كه امام صادق فرموده هر كس نام حسين نزد او ذكر شود و به قدر پـر ا كرده
آب از چشمش خارج گردد خدا براي او راضي نشود جز بهشت. اين كذابي كه نه خـدا  

  نشان داده! بار و را قبول دارد و نه قرآن را راه نجات را به مردمي بي بند
ان و ساير مردم شـده كـه هـر    حاشدن مد (با جرأت)با عث جري ،وهمين روايت او

مجـالس مـردم    خواند بهشت براي او واجب است. آن وقت پول هـا در بكس يك شعر 
كتاب جدا خواندن و در دسته ها دم گرفتن شده است! از  اشعار صد شعر گفتن و جخر

  چنين شعر كفر آميزي سروده است: » عماد الدين سيمي«جمله شاعري به نام 
  لي استدر دايرة وجود موجود ع

  

  ر دو جهان مقصد و مقصود علي استذن و
  

  گـــر خانـــة اعتقـــاد ويـــران نشـــدي
  

  من فاش بگفتمي كه معبود علي اسـت  
  

  علي است. پناه بر خدا از اينگونه كفريات كه در واقع دشمني با
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وصـف او و نـه   نـه  گويد نه اسـم و  ممقاني در باب كني مي ابو سعيد المدائني:-58
  ه به كلي مجهول است!.حكم او معلوم شده بلك

در باب مزار از او بسيار روايت شده ولي ممقـاني گويـد نـه     ابو علي الحراني:-59
  اسم او معلوم و نه حال او معلوم است بلكه مجهول و مهمل است.

  مهمل است. مجهول وابو عبداهللا الحراني: -60
انسته علماي رجال او را كذاب وضعيف وخبيث د ابو البختري وهب بن وهب:-61

امـام زادة  اند. فضل بن شاذان فرموده او از تمام مردم دروغگوتر است و او باعـث قتـل   
شد زيرا به دروغ نزد هارون الرشيد شهادت داد  ؛عظيم الشأن يحيي بن عبداهللا بن حسن

كند. اين سـيد بزرگـوار عـالمي     عوت مىدمردم را به سوي خود  ي امامت دارد واكه او دعو
ن به او خط امان داده بود و تمام فقهاء آن خط را ديدند و گفتنـد نقـض آن   زاهد بود و هارو

جايز نيست. ولي ابوالبختري در حضور هارون نامه را از دست جناب يحيي گرفـت و پـاره   
گردن من. لذا هارون او را شـهيد كـرد و در عـوض يـك ميليـون و      ه كرد و گفت خون او ب

 را بر منصب قضاوت گماشت: و چنين قاضي بـا  وختري داد و ابهزار سكه به ابي ال ششصد
ثـواب   مال و جان مردم چه بازي ها كه نخواهد كرد. دركتاب مزار از چنين كسي در فضل و

  اند!!. بي حساب زيارات روايت كرده
  از راويان زيارات مجهول الحال است.: هابو سلم -63
احب وسائل الشـيعه در  مجهول الحال است. اما علماي شيعه از جمله ص :هابو عمار- 64
هـر   هعمـار ابوي ا هنشاد الشعر از او روايت كرده كه امام صادق بـه او فرمـود  إاب حبباب است

گريستن تظاهر كند ه كس شعري دربارة حسين بگويد و بگريد و كسي كه شعري بگويد و ب
بهشت براي او ثابت است! ملت ما روايت چنين شخص مجهولي را مدرك نموده و هـزاران  

به خيال خود بهشت به گريه و يا به زيارت  ب مرثيه و اشعار تصنيف به نام امام ساخته وكتا
  شود.ويا به گفتن شعري واجب مي

علماي رجال او را مجهـول دانسـته انـد ولـي در سلسـلة روايـات        ابو النمير: -65
  زيارات ابو النمير آمده است.
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سـي اسـت كـه ادعـاي     او ك خبيث و شقي: و ابو الخطاب محمد بن مقالص: -66
آن امام او را لعن نمـود و فرمـود    نبوت كرد و دربارة امام صادق ادعاي الوهيت نمود و

ذكر شده  248انداخته و چنانكه در رجال كشي ص  و ترس مرا در تمام احوال به خوف
يب نيز شد كه امام صادق ضـمن تأكيـد بـر اينكـه     غقائل به علم  ؛دربارة امام صادق

نمـود. ابوالخطـاب را مالحظـه     در نفي علم غيب از خود سـوگند يـاد   يب نمي دانم وغ
ست و عـوام هـم ايـن زيـارات را بـا عالقـه       ازيارات و ثواب هاي آن راوي فرمائيد او 

  واعتقاد مي خوانند!!.
انـد كـه ايـن     روايـت كـرده  » فضل بن شادان«حلي از و ممقاني احمد بن زكريا:  -67

را در باب زيـارات آورده و مـردم را    ي كه روايات اوصورت بين است دراشخص يكي از كذّ
  اند!! مشغول ساخته

هر دو مجهول الحال  نفر از رجال به اين نام و نسب آمده و دواحمد بن بشير:  -68
  ه الحديث.فمعر 101ر. ك . ص  . مي باشند

مذهب او به اتفـاق علمـاي رجـال     ضعيف الحال و احمد بن فضل الخزاعي: -69
  واقفي است.

دانند با ايـن حـال طوسـي     علماي رجال او را مجهول مياحمد بن محمد الكوفي: - 70
  .اند!! از او روايت كرده» ؛باب استحباب زيارة قبر الرضا«وصاحب وسائل در 

ي اند ول اكثر علماي رجال مانند حلي او را از ضعفاء دانسته احمد بن عبدوس: -71
  اند. بعضي او را مجهول شمرده

بـاب  «كتب رجال نيست ولي در وسائل  چنين عنواني درأبي عبداهللا: احمد بن -72
يعني بدون ذكر راويـان وسـط    اًاز او مرفوع »استحباب زيارة النبي واألئمه في كل جمعة

 فرموده هرجمعه غسل كن و بر باالي بام خانه برو و ؛امام صادقكه اند  روايت كرده
!! در  ...بگو السالم عليـك يـاموالي    هر طرف كه رو كردي قبر امام همان طرف است و
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$﴿مانند خدا فرض كن كه فرموده:  –نعوذ باهللا –واقع غير مستقيم گفته كه امام را   yϑuΖ ÷ƒ r'sù 

(#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_uρ «!$# ﴾. ]خدا آنجاست.سو كه رو كنيد،  هرپس به «. ]115ة:البقر«  
دانند ولي در ابـواب   ميعلماي رجال او را مجهول  احمد بن محمد بن داوود:-73

  اند! همزار از اين شخص مجهول روايات بسيار آورد
چنين نامي در رجال نيست ممكن است راويان كذاب به خيال  احمد بن مازن:-74

  .خود آن را تراشيده باشند!
نيست و حـال او مجهـول    كتب رجال نامي از او در احمد بن علي االنصاري:-75

اند كه گفـت   ساير كتب مزار از او روايت كردهو  439است ولي وسائل درجلد دهم ص
اي شد كه در آن قبر هارون الرشيد بود درخانـه حميـد بـن قحطبـه و      امام رضا وارد قبه

فرمود اين خاك من است كه در آن دفن مي شوم وبه زودي اينجـا محـل رفـت و آمـد     
نـد مگـر آنكـه    ك من سـالم نمـي   رشيعيان و دوستانم خواهد شد و به خدا قسم زائري ب

شود و رحمت او و شفاعت ما بـراي او واجـب گـردد: و ايـن      آمرزش خدا شامل او مي
اي نداشـته و   خانة قحطبه گنبد و قبه ؛روايت معلوم الكذب است، زيرا در زمان رضا

شد چگونـه   نمي هكسي مي ديد واجب الشفاع ،ال حياتحبه اضافه اگر خود امام را در 
بـاز در   اصال شفاعت به دسـت خداسـت، و   گردد و مي هشفاعبا زيارت قبر او واجب ال

 :اي از اهل قم فرمود كه امام رضا به عده اند از او روايت كرده 446وسائل جلد دهم ص 
كه زماني خواهد رسيد كه شما در طوس به زيارت خاك من خواهيد آمـد آگـاه باشـيد:    

��2K �1��� ���M �$�Cm /2 �'> ��k  ! �j� ��	A /2�P غسل زيارت كنـد   با ر كس مراه
اينـان بـه امـام دروغ     .ييده استااز گناهانش خارج شود مانند روزي كه مادرش او را ز

گويد زيرا اهل قم سال ها است كه به زيارت مشهد او  امام چنين سخناني نمي ،بسته اند
ت هاي مرمر را زيـار  سنگ اند بلكه ضريح سيمين و خاك او را زيارت نكرده روند و مي

را درحـال حياتشـان زيـارت     ؛و خود امام رضـا  صمردم رسول خدا :اند. ثانيا كرده
   .مانند روز تولد پاك نشدند! كردند و
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كنـد بـه زيـارت     مي ض و تشويقجاي سؤال است كه آيا امام اين قدر مردم راتحري
  .!خاك خود

ƒ﴿ مگر او خودخواه است ومگر خدا نفرمـوده:  Ï% ©! $#uρ (#θ ç7 |¡x. ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9$# â!#t“y_ ¥π t⁄ ÍhŠ y™ $ yγÎ= ÷W Ïϑ Î/ 
öΝßγà)yδö� s? uρ ×' ©! ÏŒ ( $ ¨Β Μçλ m; zÏiΒ «!$# ôÏΒ 5Ο Ï¹%tæ ﴾N ]:27 يونس[. 

خـواري ايشـان را    آنان كه بدي ها را كسب كردند جزاي بدي همانند آن اسـت و �
  �بگيرد: برايشان از طرف خدا پناهي نيست.
 zôϑÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# šÏ?#uuρ nο4θŸ2̈“9$#﴾N ﴿ خواهـد كـه:   حتي خـد از زنـان پيغمبـر عمـل مـي     

  �اگر گناه كنيد جزاء داريد. و... نماز را بپا داريد و زكات را بدهيد �. ]33 األحزاب:[
مـورد پرهيـز از    در ؛بودند. علـي  صبا اينكه همسران پيغمبر و در دامن پيغمبر

��[��K فرمايـد:  توصيه مي ؛به امام حسن هعجب در نهج البالغ�	6 ��p��	 Õ�pP� 
   .بدترين تنهايي و وحشت عجب و خودپسندي است

  . )38شمارة  ، سخنان قصار،ه(نهج البالغ 
 ؛انـد كـه امـام رضـا     كتاب وسـائل جلـد دهـم از او روايـت كـرده      467در ص 

'	" ��� EZ$ @` �$ �Zp	 e �� d	 /�2 g���K "�4�$ 6Zw	���g��� ��C � فرمود: مي, /2�2 �Z�8 [�( �2
2��'2 i�C �M � 3'J2 O=2 �M �z�8 n��_� &	'P� 

مؤمني دربارة ما يك شعر مدح نگويد، مگر آنكه خـدا بـراي او در بهشـت بـرين      -
بنائي بر پا كند كه از هفت برابر دنيا وسيعتر باشد كه در آن بنا تمام فرشـتگان مقـرب و   

  نبياء مرسل او را ديدار كنند.!! ا
 شما بگوييد كه ه روز به روز مداح زيادتر شده و همين روايت مجعوله باعث شده ك

  اند! مالحظه كنيد چه هرج و مرجي در دين ايجاد كرده چه خواهد شد
ومعاصر صـدوق  » اشيابن ع«معروف به  احمد بن محمد بن عبيداهللا العياش: -76

د از ايـن  نـ من ديدم بزرگان ما و رجـال گوي  راطوسي در فهرست فرموده او  ،بوده است
 @ �باشد نقل شده و آن جملـة   لفاظ كه داراي معاني زشت ميياش دعاي مختل األابن ع

�'8 OZ�$ �zZ�$��    كفـر و  ، در مفاتيح در دعاي پنجم ماه رجـب آورده اسـت. در آن دعـا
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2��K� O1:=5� �C�C�M�" �گويد:  ئمه ميأشرك وخرافات را مخلوط كرده و در بارة  GzZ=b 
�	 O1�2�J2� O1��;� a��p�4�@ i4 @ 9�52 �M e �� ��v1  a����! G�FK @` ��zZ�$� OZ�$ �'8

PPPP� 
هايت و اركان توحيدت و نشانه هايت ومقامـات   واليان تو كه آنان را معادن فرمان�

بين آنهـا نيسـت   و  بين تو يشوند كه فرق مقاماتي كه در هر مكان تعطيل نمي ،قرار دادي
  �جز اينكه آنان بندة تو هستند.!!

هاي خدا معـدن نـدارد مـثال خـدا كـه بـه        نبوده به اين شيخ بفهماند كه فرمان كسي
دهد كه مردم را هدايت كند از كدام معدن فرمـايش صـادر شـده؟     رسول خود فرمان مي

عالوه بر اين توحيد او اركان ندارد آن هم از جنس بشر و عالوه بر اين خدا را مقامـات  
رقي و يـا تنـزل   تتر  ا پستيمي به مقام باالتر و نيست مقامات براي كسي است كه از مقا

  كند.
� ��Z2� ��z,K� ���!K	m	�� �� �0p��	� O�:�� &Â2 Gz�8 �گويد:  بعد دربارة أئمه مي

Oh�K��P 
هاي مدافع و نگهبانان تو هستند كه با آنان  آنان بازوها و گواهان وممتحنان و وكيل -

  .اي!!! آسمان وزمين را آكنده
كـه   هـا اسـت،   اين دعا خدايي را معرفي كرده كه داراي بازوها و نوچهاين شيخ در 

آن  و گويد: فرقي بين تو نگهبانان او باشند! بي سبب نيست كه مي آنان وكيل مدافع او و
  بندگان نيست!!!.

اي  سـاخته ي كه ا اگر به يك استاد حلبي ساز بگويي بين تو و آفتابه !ي عزيز خواننده
اد تبـه آن اسـ   اي و آن سـاختة تـو اسـت    نكه آفتابه را تو سـاخته هيچ فرقي نيست جز اي

ـ       اي، اي وناحق گفته جسارت كرده زَّايـن شـيخ بـه خدوانـد (ع فـاتي  اكـره) چنـين خر  ذ
ال فرق  جملة. در !گويد گويد. ديگر آنكه واليان خدا را گاهي مذكر وگاهي مؤنث مي مي

كـه در اينجـا   » إال أنهم عبـادك « :ويدآورده اما در جملة ديگر گ بينك وبينها ضمير مؤنث
فـات را در دعـا و زيـارت    ا. تعجب ما اين اسـت كـه ايـن خر   !ضمير مذكر آورده است
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لـذا بسـياري از    دين است و يةاند اينها صحيح و پا اند و محدثين بعدي خيال كرده آورده
خلق خيلي با  كنند كه خدا ند به اين جمله استدالل مىرعلماي زمان ما كه از قرآن بي خب
زمان مـا  هاي  دانيم چرا آيت اهللا او است! ما نمي اسمهايفرق ندارد همه يكي است همه 

  .با قرآن آشنا نيستند!
  : مجهول است.هاحمد بن قتيب -77
  : مجهول است.احمد بن مابيدا-78
  : مجهول و مهمل است.اسحاق بن ابراهيم االزدي-79
  : مجهول ومهمل است.اسحاق االرحبي-80
  : مجهول ومهمل است.حاق بن محمداس-81
  : مجهول و مهمل است.اسحاق بن زريق -82
  : مجهول الحال است.اسماعيل بن ابان -83
  : مجهول الحال است.اسماعيل بن عيسي -84
زنـي اسـت مجهـول المـذهب ولـي مجلسـي در بحـار و         :هحمسيام سعيد األ -85

  .اند! كرده صاحب وسائل در باب استحباب زيارة النساء از او روايت
در  وم نوشتهذمهير رجال مطممقاني با اينكه رجال خود را براي ت :بشير الدهان -86

  .اند! وسائل در باب استحباب زيارة النساء از او روايت كرده
ئمـه اطهـار   اكشي وممقاني اخبار زيادي در مذمت و لعن او از قـول   :بشار الشعيري - 87

م فرمود خدا لعنت كند بشار را، به او بگو واي بر شما به مرد ؛اند. از آن جمله صادق نوشته
فرمـود: بشـار از   م ايد: ودر روايت ديگر امـا  به سوي خدا برگرديد زيرا شما كافر و مشرك شده

در حـق تـو    ؛او بگـو جعفـر بـن محمـد     به.چون به كوفه رفتي !يهود و نصاري بدتر كرده
آري ايـن بشـار از كسـاني بـوده كـه        ارم،گوي: اي كافر، اي فاسق، اي مشرك، من از تو بيز مي
فرمود: بشار مرا ناراحـت كـرده و    ؛مربي جهان است!! و امام صادق علي مدير و :گفتند مي
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كنيد. اما در كتـب حـديث ايـن خبيـث يكـي از راويـان        پرهيز گول زده از او حذر شيعيان مرا
  .زيارات و فضائل أئمه است!

  و نيست و مهمل است.در رجال نامي از ا :بكر بن سالم -88
  : مجهول الحال است.بكر بن احمد -89
بـاب اسـتحباب   «با اينكه مهمل اسـت در وسـائل    :هجعفر بن محمد بن عمار -90

فرمود: هر كـس   صخبر دوازدهم را از او روايت كرده كه رسول خدا »زيارة قبر الرضا
  .رداند!!قبر علي بن موسي را زيارت كند خدا بدن او را بر آتش دوزخ حرام گ

اشخاص سست عنصر به همين روايات دل خود را خـوش كـرده و از كتـاب خـدا     
را در زمان حياتش زيارت مي  صدر صورتي كه هر كس رسول خدا، اند دست برداشته

  بدنش بر آتش حرام نميگرديد. ،كرد
  به قول تمام كتب رجال مجهول الحال است. جعفر بن سليمان: -91
  مهمل است. مي از او دركتب رجال نيست ونا حسن بن ابي عاصم: -92
ديگران او را مجهول خوانده و معلوم نيست چه كاره  ممقاني و حسن بن زياد: -93

باب «بوده و چه ديني داشته است. با اين حال در وسائل الشعيه ودر مجالس صدوق در 
را زيارت  از او روايت شده كه امام جواد فرمود: هر كس پدرم 25خبر » زيارة قبر الرضا

ا سردي و گرمي به او برسد خدا جسد او را بر آتـش دوزخ  ياي از باران و  كند و صدمه
ا سـخن خـدا كـه    يـ حرام گرداند! حال آيا حديث حسن بن زياد مهمـل را قبـول كنـيم    

‹¤ .ä≅‘﴿فرموده:  Í÷ö∆ $# $ oÿ Ï3 |= |¡x. × Ïδu‘ ﴾. ]:21 الطور[.  

� D�'8 'j�� �'å i2 Õ��> ��M �,�$P�  
tΒuρ ö≅yϑ ﴿ موده:و فر ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ #v� x© … çνt� tƒ ∩∇∪ ﴾.  :6�_�_�	¸�·P  
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تمام علماي رجـال او را از ضـعفاء و از معاصـرين     حسين بن احمد المنقري: -94
سـوء  ، مانـد كـه از وجـود امـا     حضرت صادق شمرده اند. البته اين چنين اشخاصي بوده

  استفاده كرده و اخبار دروغ خود را به نام امام منتشر ميكردند.
مهمل است ودر كتب رجال نامي از او نيسـت   حسين بن اسماعيل الصميري: -97

وشايد چنين كسي وجود نداشته ولي روايت تراشان باكي ندارند از اينكه به نام شخص 
  معدومي روايت بتراشند.

  مهمل ومجهول الحال است. الذارع:حسين بن محمد بن مصعب  -98
  مهمل و مجهول الحال است.  :حسين بن فضل بن تمام -99

  مهمل و مجهول است. :حكيم بن داوود -100
طوسي در رجالش فرموده او  ،ضعيف استحسن بن محمد بن بابا القمي:  – 101

غلو كننـده اسـت. و فضـل بـن شـادان گفتـه او از كـذابين مشـهور اسـت و حضـرت           
  او را لعن كرده: چنين شخصي راوي فضائل ائمه و راوي زيارت است! ؛عسكري
مهمل كه در قرن سوم بين خواب و  اين مرد مجهول وجمكراني:  هحسن مثل -102

ب صـ را غ» مسلم«ملك مردي موسوم به  بيداري براي ملت ما به نام دين دكاني آورده و
جدي در يك فرسنگي هم ساخته بين برده و به جاي زراعت، مساز كرده و زراعت او را 

و براي آن چهار ركعت نماز آورده كه دو ركعت آن به نام نماز امام زمان اسـت و گفتـه   
مانند آن اسـت كـه    »فكأنما صلى في البيت العتيق«هر كس اين دو ركعت نماز را بخواند 

چنـين   در خانة كعبه نماز خوانده باشد. با آنكه نماز را خدا و رسول بايـد بيـان كننـد و   
نيست. آنگـاه در   صنمازي آن هم با كيفيتي كه حسن جمكراني آورده در سنت رسول

يـا    اند كه در آن اين جمله آمده: يا محمد يا علي، تعقيب اين نماز دعايي كفر آميز آورده
تضاد مفـاتيح الجنـان بـا آيـات     «ليفات خود از جمله أ. كه ما در ت!علي يا محمد اكفياني

 صاين دعا نمـي دانسـته كـه پيغمبـر      ايم: و چون سازندة ا ثابت كردهبطالن آن ر» قرآن

گفته و بار ديگر علي را مقـدم  » !يا علي !يا محمد«است!! لذا يك بار  ؛افضل از علي
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آمد دارد چنانكه شخص عـوامي   به هر حال كار در  »!يا محمد !يا علي« :گويد داشته ومي
و در اين مسجد چاهي ساخته اند كه بايـد   كه رئيس سازمان اوقاف بود» احمدي«نام ه ب

ميـت مـذكور حاجـت آن    روح  كـه برود به نزد ميت   »حسين«هر كسي حاجتي دارد به 
  دين خدا نيست؟ء به هزاتبه اطالع امام برساند!!! آيا اين اعمال اس محتاج را

  .با اين خرافات است كه مردم فكور را به كلي از دين دور نموده اند!
انـد او و پـدرش هـر دو     ممقاني وديگران گفته احمد بن ادريس: حسين بن -103

  مجهول ميباشند.
  مجهول الحال است. :حسين بن سليمان -104
  مهمل است. :داوود بن يزيد -105
چنين نامي در رجال نيست ومهمل است ولي دركتب زيـارات   :هزبير بن عقب -106

  .اند! و غيره از او روايت كرده
از اصحاب حضرت رضـا ولـي واقفـي     ابو عبداهللا المؤمن: زكريا بن محمد -107

  اند. علماي رجال او را ضعيف شمرده ،مذهب و مختلط بوده
  مهمل ومجهول است . :سعد بن عمرو الزهري -108
  مهمل و مجهول است. :سعيد بن صالح -109
  مهمل ومجهول است. :سليمان بن عيسي -110
  مهمل ومجهول است. :سيف بن عمرو -111
  مهمل ومجهول است. :صالح الصيرفي -112
  مهمل و مجهول است. :صفوان بن سليمان -113
  مجهول الحال است. صندل: -114
تعجب است كه حتـي اهـل    ،از دانشمندان اهل سنت استطاووس اليماني:  -115

!! وسائل الشيعه در بـاب  (نسبت داده اند)غلو به او هم رواياتي طبق سليقة خود بسته اند
از طـاووس نقـل    روايـت شـانزدهم را  » الحج ىعل ؛ب اختيار زيارة الحسيناستحبا«
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هزار عمـره   را زيارت كند ثواب هزار حج و ؛كرده بنا به روايت هر كس امام حسين
دارد و بر خدا الزم است كه او را به آتش عـذاب نكنـد. در صـورتي كـه زيـارت امـام       

  حسين در زمان حياتش ثواب يك حج نداشته است.
ل قأ«در باب  و وسائل در از همين مرد مجهول ،مجهول است عامر بن عمير: -116

روايت كرده كه امام صادق فرموده هر سال به زيارت قبـر حسـين   » ؛ما يزار الحسين
كاسبي را ترك كرد و بيشتر وقت مردم در رفت و آمد  برويد! بنابراين روايت بايد كار و
  براي زيارت قبر امام صرف شود.

  مهمل است. اهللا بن يونس:عبد -117
  مجهول و مهمل است. عبداهللا بن هالل: -118
  مهمل است. :عبداهللا النجار -119
ولي وسائل از همين مرد مهمـل در   ،مهمل است عبداهللا بن الفضل الهاشمي: -120

فرمـوده هـر كـس     ؛روايت كرده كه امام صادق »استحباب مدح األئمه بالشعر«باب 
اي  خداونـد در بهشـت بـرايش خانـه     »$ E�Z	 e "��4�$ ��� d	6�Zw« :گويدبدرمدح ما شعري 

  سازد. مي
خوشش مي آمده كـه بـراي هـر مـداحي      قدر نعوذ بااهللا از مدح خودش آيا امام آن

اخبـار مـذهب    ،دانيم چرا مدعيان حب اهل بيت اي در بهشت تضمين كرده: ما نمي خانه
  .ند!!ا هاز مردمان مهمل گرفت خود را

  مهمل ومجهول است. :الرحمن بن سعيد المكيعبد -121
 ��2¡ 	����4�3 «مهمل است ولي وسـائل در بـاب    عبداهللا بن تميم القرشي: -122

6��)	 'از او روايت كرده كه امام رضا فرموده هر كس در مدح ما شعري بگويـد  » $����
عر چه اثري از تمام دنيا وسيعتر باشد و ش ردهد كه هفت با خدا در بهشت بنائي به او مي

دارد كه تمام انبياء مرسلين را به نزد شاعر مي كشاند! لذا هر بي سواد تنبلي براي بدست 
داند و نه  معارف دين چيزي مىنه از آوردن دنيا و آخرت مداح ومتملق امامان شده ولي 
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تزكيه بهشت جزاي كسي است كه خود را پاك و  در حالي كه خدا فرموده: ،از قوانين آن
  ق است.ّلمباشد و نفرموده جزاي افراد مداح و متنموده 

  مجهول الحال است. :عطيه االبزاري -123
بـاب اسـتحاب   «و لـي وسـائل در  ، مهمـل اسـت   علي بن ابراهيم الجعفري: -124

از او روايت كرده كه امام صادق فرموده چهار قطعه از زمـين در  » التبريك بمشهد الرضا
نها بيت المعمور بوده آحه زدند. يكي از صيي خدا ايام طوفان از ترس غرق شدن به سو

سمان برد و سه قطعه ديگر نجف و كربالء و طوس بودند كه خـدا بـه   آكه خدا او را به 
سمان آاين سه اعتناء نكرد و آنها را باال نبرد!! حال بايد پرسيد آيا قطعه از زمين به  فرياد

خدا كند عقـالء ايـن گونـه     ف است!ب ميترسد و با طوفان مخالآميرود يا مگر زمين از 
  روايات را نخوانند.

$��3 �از اين مرد مهمل وسـائل در  ، مهمل است حسن النيسابوري: علي بن -125
��h'�	 ����A ���4>` 3���4�	� را زيارت كند، ؛روايت كرده كه هر كس حضرت رضا 

 مي خورند،خرين بر عرش الهي مي نشينند و طعام آروز قيامت با هشت نفر از اولين و 
 –يعني با حضرت نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد و علي و حسـن و حسـين   

در واقع عرش الهي و انبيـاء عظـام را اسـتهزاء نمـوده و      اين راوي  !!! -سالم اهللا عليهم
  .اعمال و فدا كاري هاي آنان را كوچك شمرده است!!

باب استحباب زيـارت  «در ولي وسائل ، مهمل است علي بن عبد اهللا الوراق: -126
ن آاز او روايت كرده كه هر كس حضرت را زيارت كنـد هـم درجـه بـا      »؛قبر رضا

وي خواسته امام را استهزاء كند كه اين روايت اشود. من گمان مي كنم اين ر حضرت مي
  ن بزرگوار نوشته است.آرا از قول 
  مهمل است. :المختاربن فيض بن محمد بن علي  -127
مهمل و مجهول است، و لي وسائل از او در بـاب   :محمد الحضيني علي بن -128

  .زيارت ابو جعفر الثاني روايت نقل كرده است!
  مهمل و مجهول است. :علي بن حسين بن عبيد -129
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  مهمل و مجهول و ضعيف است. :احمد بن اشيم بنعلي  -130
  مجهول و مهمل است. :ابراهيم الحضرمي بنعلي  -131
  ضعيف است. :مرمع بنعلي  -132
  مهمل يا ناموجود است. :عمر بن الحسين العزرمي -133
باب إنـه ال يجـوز أن   «سائل در ومهمل و مجهول است ولي  بي زاهر:أعمر  -134

از او روايت خرافي نقل كرده است كـه يقينـا امـام صـادق      »يخاطب أحد بأميرالمومنين
  ن حضرت است.آنفرموده بلكه افتراء به 

�ÆÈ− /$ ��:! ��_�: P*�	 [�z¹  
  مهمل و مجهول است. :راشد نعيسي ب -136
  مهمل است. :فتح اهللا بن عبد الرحمن القمي -137
  مهمل است. :فضال بن موسي النهدي -138
  كتب رجال نيست. در يان مهمل است نامي از اواويكي از ر :قدامه بن مالك -139
باب استحباب زيـارت  «ل و اين مجهول در وسائ ،مجهول الحال است قبيصه: -140
بـاقر از رسـول خـدا روايـت      بن يزيد غلو كننده روايت كرده كه امام از جابر» قبر رضا

در خراسان زيارت نكند مگر اينكه اگـر گرفتـار اسـت     مرا تنرة كرده كه فرمود كسي پا
گرفتـاري زوار   نويسنده گويد: مرزيده گردد!!آگرفتاريش رفع شود و اگر گناهكار است 

  رت كه رفع نشده حال آمرزش چطور؟  ن حضآ
﴿‘≅ä. ¤§ø�tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹ Ïδu‘ ∩⊂∇∪ ﴾ :'H��	W PÆ�PU  

  هر كس در گرو اعمال خويش است. -
﴿zƒ Ï% ©! $#uρ (#θ ç7 |¡x. ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9$# â!#t“y_ ¥π t⁄ ÍhŠ y™ $ yγÎ= ÷W Ïϑ Î/ öΝßγà)yδö� s? uρ ×' ©! ÏŒ ﴾:IC��W P�Ë U  
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شود كه بدترين آفتي كه حقـايق   ي مختصري در تاريخ اديان بروشني معلوم مي با مطالعه

كند مبتلي شدن به آفت غلو و خرافات است و ايـن آفـت از    هديد ميديني را هر زمان ت
  چند جهت و به چند علت متوجه هر دين حقي است:

اول: علت آن از جهت توجه شديد پيروان هر ديني است كه با تمام خلوص و صـفا  
شوند و بالمĤل قـدرتي عجيـب و مهـم و بـاآلخره بقـول       ي آن مي و قدرت خود متوجه

دهند و همين پيش آمد  وف و شاعر انگليسي: بزرگترين نيرو را تشكيل ميبرنادشاو فيلس
  شود. شود كه هر ديني از دو جهت مورد هجوم غلو و خرافات مي سبب مي

خواهند عزت و عظمـت   ي پيروان و دوستان آن دين كه چون مي جهت اول از ناحيه
هـائي از   اوليـاي آن پيرايـه  آن دين را با اقوال و افكار خود بيشتر كنند لذا بر آن ديـن و  

بندند تا بدينوسـيله بزرگـي و ارجمنـدي آن ديـن را كـه بالمـĤل        ها و خرافات مي افسانه
شود بچشم ديگران و مخالفين خود بكشند. جهت  ببزرگي و ارجمندي خودشان تمام مي

ي خرافـات و   خواهنـد بـا توسـعه    ي دشمنان بزرگ و محيل آن دين كه مي دوم از ناحيه
ي آن ديـن   غلو پيروان جدي و فداكار آن ديـن را از فعاليـت و فـداكاري دربـاره    ارتفاع 

بازداشته به اعمال و افعالي كه مخالف و مضرّ و ضد آن دين بوده وادارند. تا از يكطرف 
آن حميت و جديت پيـروان را از اثـر انداختـه و از طـرف ديگـر بـه غـرور آن غلـو و         

ا كـه معمـوالً احكـام و قواعـدش بـر خـالف       بموهامات تـابعين آن ديـن ر   گرمي  پشت
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مقتضيات نفساني و هواهاي شيطاني است به معصيت و فسق و فجور كه هالك و فناي 
  هر ملت و امتي در اينگونه امور است جري گستاخ گردانند.

دومين علت ابتالي اديان حقه بغلو و خرافات: جهل و كوتاهاي فكر اكثريـت اسـت   
ثريت با طبقه نادان و سطحي است و حقـايق ديـن همـراه و    اي اك كه چون در هر جامعه

همدوش حقايق جهان هستي و نظام ال يزال طبيعي است و نزول اين معنـي و حقيقـت   
در ذهن اكثريـت امكـان نـدارد مگـر بممارسـت تـدريجي و تـدريب اسـتمراري، و از         

كمـال را   آنجائيكه اكثريت را آن حوصله و قدرت و اصطبار در انتظار نيست كه مراحل
خواهد هر چه زودتـر بـه    ي حقايق ارتقائ نمايد و مي پله پله بپيماند تا به درجات عاليه

مطلوب و مقصود خود دست يابد ايـن اسـت كـه معبـود خـود را هـر چنـد بصـورت         
بينيم كـه   گرود! اينست كه در تاريخ اديان مي اي در برابرش مجسم كنند بدان مي گوساله

توفيق يافته است كه معبود را بصورتي محسوس و ملمسوس آن ديني در جلب اكثريت 
اي زرين گـوي سـبقت    در دسترس مردم گذاشته است چنانكه سامري با ساختن گوساله

را در اين توفيق از موسي كليم ربوده است. و از همين جهت است كـه افـرادي كـه در    
و سـوء اسـتفاده    صددند كه از نيروي ال يزال اعتقادات اكثريت بهـره بـرداري نامشـروع   

اند. و انبياي بـزرگ و اوليـاي    كنند. با ساختن معبوداني چنين همواره موفق و مظفر بوده
اند هميشه مضطرب و  عاليمقدار كه از روي اخالص در صدد تكميل و نجات مردم بوده

  اند زيرا اكثريت را قدرت و توان دريافت حقايق عاليه دين نبود. مايوس گشته
ور غلو و نشر خرافات آنست: كه انبيا و برگزيدگان خدا كه براي سومين علت در ظه

باشند  شوند داراي مزاياي خاص و مرجحاتي باالختصاص مي هدايت بشر بر انگيخته مي
بر ساير افراد برتري داشته و از جهت امتيـاز و   كه از حيث قدرت فكري و نيروي علمي 

اتي در ممكنـات از خـرق عـادات و    ارتقاء بمقام نبوت و پيغمبري از جانب خدا تصـرف 
تـرين   كه از حيـث شـناخت جهـان هسـتي در پـائين       كنند كه مردمي ظهور معجزات مي

توانند تحمل رؤيت اين آيات را بنمايند. لذا بجاي آنكـه   طبقات و نازلترين دركاتند نمي
در  اي نـاتوانرا  بخشنده اين قدرت و منعم اين نعمت ايمان آورده و تسليم شوند كه بنده
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ارتقاء داده قادر است كه بر مطيعـان ثـواب     مقابل اطاعت و عبادت بچنين رتبه و مقامي
پايان بخشد و بر عاصيان عذاب فـراوان وارد آورد و نيـز خواسـت او از ظهـور ايـن       بي

معجزه آن بوده كه بر كردار كه بر بندگان الزام حجت و اتمام نعمت نمايد. اما متأسـفانه  
ديدار و مقهور اين كردار گرديـده نتيجـه غلـط گرفتـه و اسـتنباط بـد       اينان مسحور اين 

  اند بهر صورت اينها علتهاي غلو و خرافات و جهشهاي غرور انحرافات است. كرده
شايد بهمين نظر و از همين رهگذر است كه پروردگار عالم عموم اهل كتـاب را كـه   

امم از فرزندان آدم مـورد   متدين بدين و شريعت و مؤمن بوحي و رسالتند از بين جميع
≈‾'ÖŸ≅÷δrفرمايـد:   عتاب و شايسـته خطـاب دانسـته مـي     tƒ É=≈ tG Å6 ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû öΝà6 ÏΖƒ ÏŠ Ÿωuρ 

(#θ ä9θ à)s? ’ n? tã «!$# āωÎ) ¨, ysø9$#× /نكنيـد و دربـاره     «). 171(نساء اى اهل كتاب، در دينتـان غلـو
بينيم  طالعه كتب آسماني ساير اديان ميو با مراجعه بتاريخ و م .»خداوند جز حقّ نگوييد

اند و از آن جمله اولياي هر ديني را بجاي  كه بسياري از آنان دچار غلو و خرافات گشته
متابعت مورد معاشـقت قـرار داده آنـانرا فرزنـدان خـدا و كارفرمايـان دسـتگاه خلقـت         

بترتيـت و تـدريج هـر     اند. و با غلو درباره آنان خود را نيز از ديگران برتر دانسته دانسته
  اي از آنان به خياالت احمقانه خود باال برده و خود را نيز بـالتبع در مقـامي   روزي درجه

اند تا سر انجام خود جاي فرزندان خدا را گرفته والبد اوليـاي ديـن را    عاليتر ارتقاء داده
هده اند!! و اين غلو در مذهب يهود بشـهادت تـورات و تلمـود مشـا     بجاي خدا نشانيده

و واقع شد كه چون آدميان شروع «نويسد:  شود: چنانكه در سفر تكوين باب ششم مي مي
كردند بزياد شدن بر روي زمين و دختران براي ايشان متولد گرديد پسران خدا دختـران  
آدميان را ديدند كه نيكو منظرند و از هر كدام كه خواستند زنان براي خويشتن گرفتند... 

ه پسران خـدا بـدختران آدميـان در آمدنـد و آنهـا بـراي ايشـان اوالد        ك و بعد از هنگامي
بينيد كه در اين آيات تورات فرزندان خدا كه همان مؤمنينند كه غير آدميـان   مي». زائيدند

ي  ديگرند كه دخترانشان نصيب ايشان شده است. و در باب چهارم از سفر خروج از آيه
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گويد: اسـرائيل پسـر    : خداوند چنين ميو بفرعون بگو« گفت:.. ؛خداوند بموسي 22
  ».من نخست زاده من است

و روزي واقع شد كـه پسـران خـدا آمدنـد تـا      . « 6ي  و در باب اول كتاب ايوب آيه
كـه سـتارگان صـبح بـاهم تـرنم       هنگـامي « 7ي  و در آيه». بحضور خداوند حاضر شوند

 8ي  ير داود مزمور دوم آيهو در مزام». نمودند و جميع پسران خدا آواز شادماني دادند مي
و در » خداوند بمن گفته است: تو پسر مني امروز توليد كـردم از مـن درخواسـت كـن    «

مترس زيرا كه من با تو هستم.. پسران مرا . «6ي  باب چهل و سوم كتاب اشعياي نبي آيه
  ».هاي زمين بياور از جاي دور و دختران مرا از كرانه
در ابتداي امر عزير را پسر خدا دانسته است اما تدريحاً پس چنانكه گفتيم هر چند يهود 

اين عقيده راه ارتقاء را گرفته سر انجام القاء كنندگان و مروجين عقيده عزيـر ابـن الهـي    
اند. و چنانكه خواهيم ديد هر غالي در هر دين منظـورش از   خود را فرزندان خدا دانسته

ه او چسپانيده مقام او را تدريحاً بگـزاف  غلو درباره هر نبي و ولي آن است كه خود را ب
باال برد تا خود را در جايگاه عاليتر بنشاند و از قيد و بند بندگي و عبوديت وارهاند و به 

  اجراي شهوات پردازد.
بينـيم   نيز همين آفت غلو را در هر مـورد مـي   ؛پس از كيش يهود در كيش مسيح

ر خداي سبحان دانستن رسوخ و شيوع خصوصاً در نسبت دادن فرزند بخدا و انسانرا پس
كـه داراي   ؛دارد. اگر چه مسيحيان در ابتدا اين مقام را تنهـا بـراي حضـرت عيسـي    

امتيازات و مشخصات خاصي از ديگر آدميان است قائل شدند اما تـدريحاً ايـن مقـام را    
براي هر يك از معتقدين باين مذهب جائز شمردند چنانكه آيات اناجيـل در ايـن مـدعا    

  اهد و دليل است.ش
همچنين بگذاريد نور شما بر مردم بتابـد  «گويد:  مي 6ي  در انجيل متي باب پنجم آيه

  ».تا اعمال نيكوي شما را ديده پدر شما را كه در آسمان است تمجيد نمايند
گويم كه دشمنان خود را محبت نمائيد و بـراي لعـن     اما من بشما مي«ـ   44ي  در آيه

لبيد و بĤنانيكه از شما نفرت كنند احسان كنيـد و بهـر كـه بشـما     كنندگان خود بركت ط
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فحش دهد و جفا رساند دعاي خير كنيد تا پـدر خـود را كـه در آسـمان اسـت پسـران       
  ».شويد

زنهار عدالت خود را پيش مردم بجـا نياوريـد تـا    « - 1و در باب ششم همين انجيل 
ليكن « . 6ي  در آيه». اجري نداريد شما را به بينند و اال نزد پدر خود كه در آسمان است

تو چون عبادت كني بحجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را كه در نهان اسـت  
  ».عبادت نما و پدر نهان بين تو را آشكارا جزا خوهد داد

پس شما باينطور دعا كنيد: اي پدر ما كه در آسماني نام تـو مقـدس   . « 9ي  و در آيه
  ».باد

زيرا هر گاه تقصيرات مردم را بديشان بيامرزيد پـدر آسـماني شـما،    . «14ي  و در آيه
  ».شما را نيز خواهد آمرزيد

اگر تقصيرهاي مردم را نيامرزيـد پـدر شـما هـم تقصـيرهاي شـما را       . «15ي  در آيه
 ».نخواهد آمرزيد

بخـدا از   ؛عقيده پسر بـودن عيسـي   ؛پس معلوم شد كه اگر در مذهب مسيح
اي  د مختصات وضع آنجناب از جهاتي ظهور چنين عقيده سـخيفه باب غلو آمده هر چن

كرده است اما علت اصلي در غلو در باره آنحضرت هم همين بـوده اسـت     را ايحاب مي
اي جاي خود را در ميان مردم با چنان امتيازي باز كنند كه آنان  كه آورندگان چنين خرافه

  نيز فرزندان خدايند و سزاوار هر گونه احترام!
: ر دين مبين اسالم با صراحت آياتي زهره گداز چون آيات شريفه سوره مريمد

Ö(#θ ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ß≈oΗ ÷q§�9$# #V$ s!uρ ∩∇∇∪ ô‰s)©9 ÷Λä÷∞ Å_ $º↔ ø‹ x© #tŠÎ) ∩∇∪ ßŠ%x6 s? ßN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# tβö� ©Üx�tG tƒ çµ ÷ΖÏΒ ‘,t±Ψs? uρ 

ÞÚö‘ F{$# ”� Ïƒ rBuρ ãΑ$ t6 Ågø:$# #ƒ‰yδ ∩⊃∪ βr& (#öθ tãyŠ Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 #V$ s!uρ ∩⊇∪  $ tΒuρ Èö t7 .⊥tƒ Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 βr& x‹Ï‚−G tƒ #µ$ s! uρ 

∩⊄∪× /به راستى . و گفتند: [خداوند] رحمان فرزندى بر گرفته است«). 92-88(مريم
نزديك است آسمانها از آن سخن پاره پاره شوند . ] آورديد ] زشت [در ميان چيزى [بس
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] كه براى [خداوند]  [از آن روى. شكسته فرو ريزند ها درهم و زمين بشكافد و كوه
  .»و [خداوند] رحمان را نسزد كه فرزندى بر گيرد. رحمان فرزندى مدعى شدند

$Ö فرمايد: همين سوره كه مي 35و آيه  tΒ tβ%x. ¬! βr& x‹Ï‚−G tƒ ÏΒ 7$ s!uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ysö7ß™× » خدا را
ها آيات ديگر  . و ده» از آن است هرگز نشايد كه فرزندى اتخاذ كند، كه وى منزه

كه مسلمانان در هر روز بيش از ده مرتبه آنرا » قل هو اهللا أحد«مخصوصا سوره مباركه 
خوانند مشتي محكم است بر دهان كسانيكه براي خدا فرزند يا  در نماز واجب خود مي

دي خدا رسانيد. توان انبياء و اولياء را بفرزن فرزنداني قائلند. لذا در اين دين مقدس نمي
اما غاليان در اين دين كه بطور حتم و يقين اين گونه عقيده را از يهوديت و مسيحيت 

اند نظير همين عقايد را  گرفته و يا خود يهودي و مسيحي بوده بصورت مسلمان در آمده
ي پيشوايان دين خود  اند. تا همچنانكه گفتيم بطفيلي غلو درباره در دين اسالم وارد كرده

واالتر از ديگران بمردم تحويل كنند. و پروردگار جهان در آيات شريفه قرآن در   بقامي را
≈‾'Öö≅è% Ÿ≅÷δrفرمايد:  همانجا كه ما را نيز در رديف اهل كتاب مورد خطاب قرار داده مي tƒ 

É=≈tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝà6 ÏΖƒÏŠ u�ö� xî ÈdYysø9$#× ايد:فرم نهي شديد خود را دنبال كرده مي 

ÖŸωuρ (#þθ ãèÎ6 ®Ks? u!#uθ ÷δr& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ �= |Ê ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ �= |Êr&uρ #Z�� ÏVŸ2 (#θ �= |Êuρ tã Ï!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$#× 
در دين خود از راه غير حق غلو مكنيد و هواهاي گروهي كه قبل از «يعني . )77(مائده/

راه روشن و راست  شما گمراه شدند و مردم بسياري را نيز گمراه كردند و خود از
  ».بگمراهي گرائيدند متابعت ننمائيد

به احتمال قوي بلكه يقين حاصل است كه وقوع و شـيوع غلـو در اسـالم از ناحيـه     
يهود و نصاري است چنانكه تاريخ و كتب ملل و نحل چون: (ملل و نحـل) شهرسـتاني   

هــ و  301اي هـ و (كتاب المقاالت والفرق) سعد بن عبـداهللا اشـعري متوفـ   548متوفاي 
هــ و (التبصـير فـي    310(تاريخ فرق الشيعه) ابو محمد حسن بن موسي نوبختي متوفاي 

هـ و كتاب (الفرق بينَ الفرَق) عبدالقاهر بغـدادي  471الدين) ابوالمظفر اسفرايني متوفاي 
هـ تماماً حاكي است كه وقوع غلو در اسالم بوسيله عبداهللا بن سـبا يهـودي   429متوفاي 
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صورت گرفت هر چند در زمان ما كساني در صددند كه  ؛لي بن ابي طالبدر باره ع
وجود عبداهللا بن سبا را منكر شوند و آنرا اختراع سيف بن عمر كه يكي از روات تاريخ 
طبري است بشناسانند در حاليكه تاريخ طبري در قرن چهارم هجري نوشته شده است و 

ايم. و اينـك   از تاريخ طبري نوشته شده ديدهما داستان او را در كتبي كه در قرنهاي قبل 
هــ كـه    351شرح غُالت را از كتاب المقاالت والفرق سعد بن عبداهللا اشـعري متوفـاي   

  آوريم: خود از بزرگان علماي شعيه اثني عشري است مي
 =<���$ �z�8 [�( /2 [�6�( E���1� � ny�j	��K'0 «نويسد:  آن كتاب مي 20وي در صفحه 

������	6 K! 3��| /$ d	��~���«P اي كه در اسالم قائل بغلو شدند فرقـه   يعني اولين طائفه
شوند باصحاب عبداهللا سباء. آنگاه عبداهللا بـن سـباء را معرفـي     سبائيه است كه ناميده مي

هاي غاليان را بـا   دهد. سپس فرقه  كرده و داستان او را از عقائدي كه ابراز داشته شرح مي
شرح تحليل محرمات و تحريم واجبات را از  41ا در صفحه دهد ت عقايدشان تفصيل مي

اول باري كه از دوش غاليان بر . »G�'7 G� ²¦ �2 [�K 9�58 	�4�9«نويسد:  غاليان داده مي
داشته شده اين بوده كه مؤسس ايـن مـذهب ختنـه را حـرام كـرده اسـت تـا آنجـا كـه          

پنداشـتند كـه او نيـز     يعني: چنين مي» ...��!A�	  G� �pK �CK	�� GX� 64	�Z_�'«نويسد:  مي
  مردار و گوشت خوك را نيز حالل كرده است. 

همچنين اين طوائف از شيعه كه غاليانند با عقائد عجيب غاليانـه خـود ضـمن آنكـه     
كنند تا طائفه منصوريه از  و احكام حالل و حرام را متزلزل و ضايع مي  اعتقادات اسالمي

آسمانند و شيعه زمينند و اول خلق اهللا عيسـي اسـت آنگـاه    شيعه كه معتقدند آل محمد 
رسـاند كـه مختـرع آن مسـيحي اسـت       كه اين عقيده بخوبي مـي  �علي بن ابي طالب 

$��  }�J1� �Z�0C��K	� �'p �2 g�s *=�4	��(� d�	  �'T ¢	�v1 �+�, �Z�=! d[ $� «نويسد:  مي
�C����bK« ام كرده اين طائفه از شيعه آنرا بر خود يعني: آنچه را كه خدا در دين اسالم حر

شـود   حالل شمردند و گفتند چيزي را كه ما خوش داريم وجسدمان بـدان نيرومنـد مـي   
GzZ2 6('8 «نويسد:  دهد و مي خدا حرام نكرده است!!. آنگاه فرقه غاليه خطابيه را شرح مي
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	�p�$K� PPP��'2 i�C 3�v�	 �$K 9`� d	 �j ��¥ /$ '0b 9` *��(  ��C_�	 /�2 ��z=M ������	
����	 3¦� 6(©�	� Ì	�=�	�  &	��z���	 	�p��$K� ��X	� �����	� ��M_�	� ��=��	 	�M'1�

¶��� Gz�. آري، انگيزه غلو براي همين است كه معتقد بĤن بتواند هرگونه حـرام و  »$
  منكري را مرتكب شود.

باشـد   علماء شيعه ميسعد بن عبداهللا اشعري و همچنين نوبختي كه هر دو ازبزرگان  
اي از اينـان   نويسد: كه طائفه مي 53ي  دهند تا در صفحه عقائد شيعيان خطابيه را شرع مي

معمرينند كه قائلند معمر خدا است معمر تمام شهوات را حالل كرد و در نزد وي چيزي 
گفت: خدا اين چيز را حالل كرده است پس چرا حرام باشد؟! سـپس   حرام نيست. و مي

كنـد كـه ايـن طائفـه از      عليانيه كه تابعين بشار الشعيري هستند معرفي مي 59حه در صف
 نغُالت شيعه در چهار شخص متوقفند كـه آنـان علـي و فاطمـه و حسـن و حسـين       

باشند. و اينان نيز در اباحات محرمات و تعطيـل احكـام و تناسـخ بـا ديگـر ُغـالت        مي
آورد:  اند مي لصه را كه از غُالت خطابيهعقائد اسماعيليه خا 81همداستانند. و در صفحه 

كه آنان نيز اباحات را ظاهر كردند و همه چيز را براي خود مباح شـمردند و در صـفحه   
4'	° 	�Z�. «آورد كه:  اصحاب ابي الخطاب را مي  اعتقاد عمومي 85�	 O�m g2 	�=�4�	

� Gz��2� O0�� µ����$K a�N�	� '05���$ Gz�=! ���z��	� G�	�2K y>z��	 ]jy�2  �!� 6���
)	��	A��	��	 e 6(« P از غالياني كه قائل بامامـت حضـرت امـام علـي      100و در صفحه

اند مباح بودن محارم چون مادر و خواهر و دختر قائل بوده و لواط با مردان را  النقي بوده
شمردند و معتقد بودند كه اين خود تواضع و فروتني و تذلل است در مفعـول   حالل مي

يابنـد!! و    ، و بهر صورت فاعل و مفعول هر كدام يكي از شـهوات و لـذات را در مـي   به
اند و چنانكـه بارهـا    همچنين تمام طوائف غاليان يا اكثر آنها داراي چنين اعتقاداتي بوده

ايم مقصودشان از نشر اين عقايد اول تخريب اساس اسالم و بعد اباحه و تحليل هر  گفته
اند از  ان ما كه شيعه اماميه از عقائد زشت اين غُالت پرهيز كردهفعل حرام است و در زم

اند و آن باب شفاعت است كه بوسعت آسمان و  طريق ديگر اين راهها را بر خود گشوده
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اند و براي وصـال بشـفاعت اعمـالي را چـون توسـل و       زمين آن را بروي خود باز كرده
و براي قبور ايشان اختراع و ابـداع   زيارت و عزاداري و نذورات و موقوفات بنام اموات

هاي غُالت قبل  ها و پرداخته اند. و بكلي از كتاب خدا دور و مهجور مانده به ساخته كرده
  از خود خشنود و مسرورند.

شيعيان زمان ما خود را از طوائف شيعيان غالي كه از آنان نامهاي مخصوصـي در تـاريخ   
نمايند. اما متاسفانه  نان اظهار برائت و بيزاري ميباقي مانده است جدا دانسته و بزبان از آ

  همان عقائد غاليان را با عباراتي در خود باقي دارند.
در زمان ما كـه بعلـت پيـدايش مرامهـا و رژيمهـاي مخـالف ديـن چـون كمونيسـتي و          

كـه    استانسياليستي اساس اديان متزلزل و اكثريت سكنه روي زمين بظاهر بنا بـر رژيمـي  
دينند و علت واقعي آن همين تجاوزات و تراوشات غاليانه متدينين اسـت و   بياند  گرفته

با اين صورت اگر عالج نشود احتمال آن است كه بنيان اديان يكسره ويران شود. معهذا 
دانند بنشـر همـان خرافـات و عقائـد       هنوز هم علماء و كسانيكه خود را پاسدار دين مي

شـود بـه پخـش همـان      يني كه در اين زمان نشر ميغاليانه حريصند چنانكه اكثر كتب د
اي از  پردازند. چون كتاب (امراء هستي) و (تجلي واليت) در فارسي و پـاره  خرافات مي

  شود. كتب عربي و مجالس و منابر براي ترويج و تبليغ اين خرافات تشكيل مي
و » � 6	�_�`]��<	� 	� &��H` e ]|�Z	X«يكي از علماي زمان ما كتابي نوشته است بنام 

خواسته است با مندرجات اين كتاب مسئله غيبـت و بقـاء امـام غائـب را ثابـت كنـد و       
چنانكه ناشر كتاب ادعا كرده است براي چاپ و نشر اين كتاب بزرگان علماء باين عصر 

اند كه اگر ما نام اين بزرگان را در اينجا ببريم مسلما مورد استعجاب  كمك و ياري كرده
وانندگان خواهد بود. آنگاه در همين كتاب براي اثبات مدعاي خود مطالبي و اعتراض خ

را آورده است كه حتي علماي شـيعيان زمـان صـفويه از آن متنفرنـد. مـثال يكـي از آن       
است كه عالمـه مجلسـي در جلـد هفـتم بحـار      » < 6�v	���� 6�v>� 9	�6���Zv4«تمسكات 

 /2	���>)� 	��	��6��vuM O��m  �! 6 2� ��� «نويسد:  چاپ كمپاني صريحا مي 264صفحه
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Gzj��,K� ��<�	 ]4M e @` �b�� G=8 ���q2K� 9����	« حال ما فقراتي چند از خطبه البيان و .
خطبه تطنجيه كه در اين كتاب براي اثبات امام غائب شيعيان آمده و علماي بزرگ زمان 

عصر ما در خرافات و غلـو  آوريم تا دانسته شود كه غاليان  اند مي ما بنشر آن كمك كرده
انـد ندارنـد. در ايـن     از غاليان آن زمان كه مورد نفرت و نفرين امامـان بـوده    دست كمي

آن را در بصره خوانده است  ؛خطبه كه بافندگانش مدعيند كه حضرت امير المؤمنين
'  �CK	�� /�! #	� � ��CK PPP&��Z��5	� ¶��02 ��CK PPP&���0	�'�0	�z�2 ��CK PPP&«گويد:   مي

&�5��	 �=¥ �CK &�$'5�	 �'02 �CK &	�2)	 G=52 �CK &	_�. و پس از آنكه بسياري از »	�
و از اين  » �CK	� D�z	�e G��J ;<' 	�_2�9«گويد:  دهد مي صفات الهي را بخود اختصاص مي

پرسد: يا امير المؤمنين اين قـائم از    جمله ببعد است كه پس از پرسش مالك اشتر كه مي
m` [�J8	  ¤jA	�_	 *Jp� ¤j	�X� ¤��JX¤ «نويسد:  كند؟ مي دان تو چه وقت ظهور ميفرزن

 ¶��� °���J�	 °'�(� PPÌ���X	 Ì��p� Ì��Z�	 Ì�, 9��<�	 /�kK� 9���	 *8�A� ¤p��	
¶2��	«P گويـد:   آورد تا آنجا كـه مـي    معناي كاهنانه را دنبال يكديگر مي اين عبارات بي

»	 gZ2� ���4��	 Gj���y�>� �����	 µ50M� ��=0�  ��(�(� ²��=X	 ��5=51� Ñ��=��	 ��>
 ¤�0��	 ²�!�� .���Z�	 ]=bK � .���	 I5�M� .���	 I�!� PPP��«��	 �C�C� ��!_�	

¤�H)	 GH'p�«P      شما را بخدا آيا اينها كلمات و عبارات خطيب نهـج البالغـه اسـت؟ تـو
بدون اختيـار از وي ايـن كلمـات    خردي  اي جن زده در عالم بيهوشي و بي گوئي ديوانه

شود.... عجب در اين است كه در صدر ايـن روايـت آن را از    مهمل و ناهنجار صادر مي
كنـد كـه    است نقل مي صكه از بزرگان صحابه رسول اهللا  �جناب عبداهللا بن مسعود 

رساند كه آن بزرگوار در مسجد بصره كه بعـد از   او روايت را بحضرت امير المؤمنين مي
گ جمل آنحضرت بدان شهر و مسجد آن در آمده است اين خطبه را خوانده اسـت.  جن

از دنيـا رفـت و    �هجرت در زمان عثمان  33در سال  �در حاليكه عبداهللا بن مسعود 
بخالفـت رسـيد و جنـگ جمـل و ورود      35در مدينه دفن شد و امير المؤمنين در سال 

كجا بود كه چنـين ال طـائالت را    �د ببصره پس از اين واقع شد! پس عبداهللا بن مسعو
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 ؛[العياذ باهللا] از امير المؤمنين شنيد و براي ديگران نقل كرد؟! و چگونه امير المؤمنين
قبول نداشتند و بر او خروج كردند زيـرا آن   �را كه مردم بصره بخالفت بعد از عثمان 

شمردند آنوقـت    ل ميدانستند و واجب القتا قاتالن او مي  حضرت را قاتل عثمان يا حامي
آورد؟ تـا   چنين بزرگواري در مسجد بصره آمده و با چنين جماعتي اينگونه عبارات مـي 

��zZ��$ ��CK �j'$�2 �CK �z5=z2 �CK �z� «سرايد:   آنجا كه در خطبه تطنجيه مي>'2 �CK �j'$�2 �CK
 �CK� /����	 �CK� '>o	 �CK� [�)	 �CK �z��¥ �CK �z4�¨ �CK �z�p	� �CK ���(� 9��5�	 g�2 ��CK 'j����	

 ��CK %�sK ¤����	 '�2K �'�� }`� GM	_��k @� nyj G5�:� @ %p [�)	 ¢��	 '$�2 �CK 9�5�	
PP�CK PP�CK PP�CK PP*�2K� ipK� �A�K� ¤=>K«P   اگر اينها ادعاي خدائي نيست پس چيسـت؟

 -فكـري –چ عقلـي  و اگر معتقدين باين ادعاها غالي نيستند پس كيستند.؟ آيا واقعـا هـي  
انصافي حيـائي در دنيـا بـاقي نمانـده اسـت؟!؟ ايـن        –وجداني  –شعوري –اي  انديشه

 ��2 �C	'�$)	� K«گويد:  كند تا آنجاكه مي كلمات مهوع مسجع را در اين خطبه دنبال مي
)	 r402� ��1'�	 �(�!�����0�	 ���$� �	'8 .«   آري وقتي دين نباشد و حيا را يكسـو نهنـد

ترين عبارات است از زبـان فصـيحترين بلغـاي عـالم و      كلمات را كه مستهجناين قبيل 
بافند و آن را حجتي براي دعـوتي و حاللـي بـراي مشـكلي قـرار       مفخر دودمان آدم مي

اي  اند يا الاقل عالقـه  دين بوده ها كه يقينا بي دهند! ما از جاعلين و بافندگان اين خطبه مي
اند بايد ايشانرا از دشمنان و بدخواهان  اينان هر كه بوده بدان نداشتند تعجبي نداريم زيرا

تـوان داشـت! لـيكن از كسـانيكه در كسـوت       دين اسالم شمرد و از دشمن توقعي نمـي 
كنيم كه چـرا ايـن قبيـل كفريـات را      روحانيت و در رديف حافظين شريعتند تعجب مي

از كسانيست كه در گذارند؟ و تعجب بيشتر ما  نوشته و آنرا در حساب خدمت بدين مي
انـد   كنند و بدين سمت شـهرت يافتـه   اين زمان خود را مرجع و مقلد شيعيان قلمداد مي

نمايند؟ او نيز از يهود كه خـدا را آنگونـه كوچـك و حقيـر       كمك بنشر اين خرافات مي
خواست خود را از نظر   مي ؛كرد و آدم گردش مي ؛شمردند كه در بهشت آدم مي

روزي بكشـتي پرداخـت يـا     هشت پنهان كند يا با يعقـوب در شـبانه  او در زير درختان ب
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پنداشتند كـه بـيش از     گوساله بريان ابراهيم را با دو ملك ديگر خورد! و دنيا را انسان مي
چهارهزار سال عمر ندارد و ابتدا و انتهايش طلوع و غروب خورشيد از ايـن دريـا بـĤن    

نويسـند.   ششـم كتـاب مقـدس خـود مـي     بـاب   13 ي درياست و از نصرانيان كه در آيه
ستارگان آسمان بر زمين ريختند مانند درخت انجيري كه از بـاد سـخت بحركـت آمـده     

افشاند. يا بر طبق مكاشفات يوحنـا عـرش خـدا را آن چنـان       هاي نارس خود را مي ميوه
شمارد كه بيست و چهـار تخـت در آن نصـب اسـت و بـر هرتختـي پيـري         كوچك مي

سر هر يك تاجي زرين است و خدا مانند سنگ يشم و عقيق است و  نشسته است كه بر
قزحي در گرد تخت او شباهت بزمرد دارد و از اين قبيـل مزخرفـات وال طـائالت. اگـر     

ي عيسي غلو كنند  چنين ملتهائي قائل باشند كه خدا را فرزندان و پسراني است و درباره
را در چنين مكتبي مردماني بهتر كنيم زي كه او فرزند نخست خداست چندان تعجب نمي

  شوند!  از اين تربيت نمي
كنند و كتاب آسماني آنها قرآن است  تعجب ما از كسانيست كه دعوي مسلماني مي

شمارد و او را بر  ستايند و درك ذات او را محال مي  كه خدا را در منتهاي عظمت مي
ÖIωr& …çµ داند:  تمام عالم هستي محيط و غالب و شاهد مي ‾Ρ Î) Èe≅ä3Î/ &ó x« 8ÝŠÏt ’Χ× /54(فصلت( .

Öuθ èδuρ 4’ n? tã Èe≅ä. &ó x« Ó‰‹ Íκ y−× /47(سبأ( Pستايد كه تمام  و عالم را بدان وسعت و عظمت مي
آسمانها و زمين در نزد كرسي همچون حلقه انگشتري است در بياباني وسيع و كرسي 

ابان وسيع و امروز كه با تمام عظمتش در نزد عرش همچون حلقه انگشتري است در بي
داند كه پس از اختراع راديو  نهايت مي علوم كيهاني هيئت آسماني را آن چنان عظيم و بي

تلسكوب (ارسي بوئر) واقع در (بورتوريكو) كه قطر عدسي آن سيصد متر است و وقتي 
نشينند براي مطالعه يك گوادز (جرم آسماني) سر خود را با دو دست  پشت آن مي

ي گوادزها دور دست  كه مبادا عقل از سرشان رفته و ديوانه شوند: آنگاه فاصلهگيرند  مي
ميليارد سال نوري (نه ميليارد سال نوري يعني نور كه در هر ثانيه سيصد هزار  9با زمين 

كند) براي طي مسافتي كه از يك گوادز تا عدسي راديو  كيلومتر طي مسافت مي
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زار ميليون سال الزم است كه نور اين مسافت را تلسكوب (ارسي بوئر) فاصله است نه ه
دهند و هر كهكشاني داراي   طي كند. و ميليونها كهكشاني كه هيئت عالم را تشكيل مي

ميليونها خورشيد است كه بسا خورشيدهاي باشند كه خورشيد ما در مقابل آن چون 
آن است آن  شمعي در مقابل آفتاب است و مسافت كهكشاني كه خورشيد ما از خانواده

اندازه است كه خورشيد با چنان سرعتي كه در حركت انتقالي خود دارد بيش از پانصد 
  ميليون سال الزم است كه دور اين كهكشان را به پيمايد.

كنيم آيا ننگ نيست كه در چنين   آري ما در چنين زمان و چنين دنيائى زندگي مي
�2 	($'	� «شند كه افرادي از بشرزمان كساني از مسلمانان يافت شوند كه معتقد با

�	'8)	 r402�« بوده و دعوي كنند كه »¢��	 '$�2 �CK  }`� GM	k @� nyj G5�:� @ %p
*�2K� i�pK� �A�K� ¤=>K �CK %sK ¤���	 '2K �'�«شان چنين ادعائي  . و با معتقدات

ليونها مردم بوده و همه آنها  كنند در حالي كه تاريخ زندگاني آنها كه در مرئي و منظر مي
اند آنان نيز چون  اند كه با افراد ديگر چندان تفاوتي از حيث احتياجات نداشته را ديده

اند و چون ديگران دچار  اند و چون ديگران طفل شير خوار بوده ديگران متولد شده
به زن و اند و  اند و بر خواسته عوارض حيات گشته گرسنه و تشنه و بيمار شده خوابيده

اي باالتر  اند، هر چند از لحاظ فضل و علم و تقوي از پاره فرزند محتاج و مشغول بوده
نظير  اند اما چنان نبوده كه در نوع بشر نظيري نداشته باشند و اگر هم فرضاً بي بوده
ي قرآن به پيغمبر اسالم كه از تمام آنها  اند و بمفاد آيات شريفه اند باري بشر بوده بوده
ر و باالتر بوده است خداي متعال فرمان داده است كه بمردم ابالغ كند كه او حتي بهت

سوره  188ي شريفه  براي خود داراي هيچگونه قدرت و اختياري نيست. چنانكه در آيه
=Ö≅è% Hω à7Îفرمايد:  اعراف مي øΒr& Å¤ø�uΖ Ï9 $ Yèø�tΡ Ÿωuρ #…� ŸÑ āωÎ) $ tΒ u!$ x© ª!$#×  :من مالك «يعني

 49ي  و در آيه». ع و ضرري براي خود نيستم مگر آنچه را كه خدا خواسته استهيچ نف
ي يونس همين آيه را با مقدم داشتن كلمه [ضراً] تكرار نموده است. و اساساً اين  سوره

اند تا  چه حماقت است كه ما بندگان برگزيده خدا را كه براي هدايت ما برانگيخته شده
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انند و بايد از ايشان در هر گفتار و كردار متابعت كنيم راه صواب و خطا را بما بنماي
ي ايشان مسئول و معاقب خواهيم بود راه متابعت ايشان  وگرنه در پيشاگاه بر انگيزاننده

  را گذشته بگزافگوئي و غلو پردازيم و خود را بمنجالب كفر و شرك اندازيم.؟!
صـورت   چنان كنند در آنهر گاه ايشان داراي چنان قدرت و قوت بودند كه چنين و 

بزرگ و عملي بسيار قبـيح بـود. زيـرا     از طرف پروردگار عالم امر بمتابعت ايشان ظلمي 
اگر بطفلي امر كنند كه تو بايد در سرعت سير متابعت سير اتومبيل يا هواپيما كني بديهي 

تـوان تصـور كـرد كـه      است چنين امري بسيار ظالمانه و بلكه احمقانه اسـت... آيـا مـي   
CK� ��2$' «كند كه خود گفته است:  �روردگار حكيم و عادل ما را امر بمتابعت آن علي پ

G5h�K @� nyj G5�:� @ %p ¢��	«P دهم و مـن زنـده    كنم و من روزي مي من خلق مي
ميرانم ياسائر ادعاهـا كـه در ايـن خطبـه و بسـياري از احاديـث كذبـه         كنم و من مي مي

" 2�m 	«هست؟. هرگز. هرگز. 	�9 !=�����	 [�J� :! Ù��1 Pd	 m�2 d 	#�Mً.«  
ايم اينگونه افكار و عقايـد از جانـب متكبـران     چنانكه در قسمت اول اين كتاب گفته

آشامد   خورد و مي  جاهل است كه عار دارند از اينكه پيغمبر و امامشان بشري باشد كه مي
يرد. لذا مدعيند كـه پيشـوايان آنـان    م شود و مي كند و مريض مي خوابد و جماع مي و مي

سامع اصوات و قاضي حاجات و شافي عاهات و محيي اموات و از اين قبيل مزخرفات 
افگند و صورت يك معشوق خيالي و معبود ايده آلـي   است و لذا از خاصيت رهبري مي

  گيرند.  را مي
بيـه و مغيريـه و   كنند كه ما از ُغـالت و بنانيـه و خطا   شيعيان امروز كه بظاهر ادعا مي

كننـد،    بشيريه و اسماعميليه و قرامطيه نيستيم و حتي از شيخيه و صوفيه ابراز برائت مـي 
انـد در   بوده إلاما متاسفانه عقايد و افكار همان غُالت كه مورد لعنت و نفرين امامان 

ه البالي عقايد و افكار اينان پنهان بلكه بطور آشكار در جريان و سريان است. كار اشـاع 
هاي البيـان و   و انتشار اينگونه عقايد تا بدانجا كشيده است كه چنانكه ديديم همان خطبه

پذيرفتند در قـرن بيسـتم و زمـاني كـه       تطنجيه كه حتي علماي شيعه صفوي آنها را نمي
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عقايد صحيح ديني هم مورد طعن و طرد اكثريت مردم روي زمين است: بنام الزام خصم 
بينيم علماي صدر اول و  دهند، و چنانكه مي رده و انتشار ميو اثبات حجت خود چاپ ك

مربـوط و محشـور    إلبزرگان شيعيان قرن دوم و سوم را كـه هرچـه باشـد بـا ائمـه      
ي ايشـان   اند معهذا عقايدي كه آنان در باره اند، و بهتر از همه آنها را ديده و شناخته بوده

حقيقت نيست و صريحا در كتـب خـود   اند مورد قبول اين دور افتادگان از حق و  داشته
انـد امـروز از    پنداشـته  ي ائمـه غلـو مـي    نويسند كه آنچه را شيعيان صدر اول دربـاره   مي

r��JZ1 «ضروريات مذهب شيعه است!! چنانكه شيخ عبداهللا مامقاني مؤلف كتاب بـزرگ  
 [�J�	e [�b'�	 G=! «     ده در بيش آزده جاي آن كتاب ايـن مـدعي را تاييـد و تجديـد كـر

  ).1.233/238-3/122. 2/84. 2/93. 2/226است (رجوع شود به كتاب تنقيح المقال 
گويد كه جناب آقا! مگر بعد از پيغمبر اسالم  كسي باين مالي آخرالزمان نگفته و نمي

اي بر شما نازل شده و گفته  برپاخواسته يا فرشته  پيغمبري آمده و پس از آن امامان امامي
يز آن روز كه بفرمايش خود امامان بدتر از عقايد يهود و نصاري و است: كه عقايد غلوآم

مجوس و مشركين است بايد امروز جزو ضروريات مـذهب شـود؟ چـرا؟ بـراي اينكـه      
چون امروز اساس اديان متزلزل است بايد با اين چرندها بيشتر آبروي دين ريخته شـود  

را ميليونها مرتبـه بـيش از    و اكنون كه پيشرفت علوم وسعت عالم و عظمت آفريننده آن
كند و در عين حال نقص و عجز بشر را برابر دستگاه عظيم آفـرينش   آن زمان معرفي مي

  دهد. ميليونها مرتبه حقيرتر نشان مي
�_	& �Z��2« و مطالب كتابهاي�	9 �6!� _b�و امثال آن بيش از همه وقت مـورد  » 	�

رفته باز هـم بايـد اصـرار داشـت كـه آن      مسخره و استهزاء طبقه فهميده و فاضل قرار گ
عقايد سخيفه جزو ضروريات مـذهب شـيعه اسـت؟! بـا اينكـه در نظـر عقـل و شـرع         

بارترين جنايت شـرك اسـت بـاز هـم بايـد همـان عقائـد         بزرگترين معصيت و مصيبت
. كـه شـرك   »K��pi �K*��2�KC� K� ¤=>K� �A«آلود بلكه شرك صريح و جلي را كه  شرك

اين كوچكتر بود در دين اسالم و بنام مذهب شيعه ترويج نمـود تـا    جاهليت بمراتب از
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مقـدارتر باشـد؟ تـا     در دنيا خـوارتر و بـي    طائفه شيعه از تمام طوائف و مذاهب اسالمي
جائيكه مخالفان اين مذاهب از ساير مسـلمانان ايـن طائفـه را دانسـته و خـود و مـال و       

اين گروه استفاده   كه بتوانند از بدنامي ناموس آن را بر خود حالل شمارند و بهر طريقي
شان را بعنوان كنيز در بين خود خريـد و فـروش كننـد؟ در اصـرار      كرده زنان و دختران

ايد كه بـازهم از آن همـان    ي خوبي گرفته باين گونه عقايد و انتشار آن تاكنون چه نتيجه
  نتيجه را انتظار داريد؟!

نحصار آن به يـك يـا چنـد نفـر و گسـترش      آيا با وسعت مسئله واليت و تضييق و ا
خواني چـه   موضوع شفاعت و تعميم آن و تبليغ اختراع زيارت و ابداع عزاداري و روضه

تان افزوده است و جز خصـومت همكيشـان و گسـتاخي در عصـيان و      چيز بر فروشگاه
در  ايد و تضيع اموال فراوان و تحقير و توهين مردم فهميده دنيا بخودتان چه طرفي بسته

  ايد؟!  انتظار چه فتحي نشسته
كه منشاء اصلي آن عقايد  إلعقيده شيعه امروزي نه تنها از عقايد غُالت زمان ائمه 

يهود و نصاري و مجوس بوده مايه گرفته است، بلكه با عقايد سـخيفه ملـل ديگـر نيـز     
اني دانند كه در مصر قديم مردم عقيده بخداي خته و ممزوج است چنانكه مطلعين مي آمي

اند كه از آن جمله [آمون] را  چون اوزيرس و اوزيس داشته و بخدايان متعدد معتقد بوده
دانستند آمون بعقيـده مصـريان قـديم خـداي خـدايان بـود. امـا         برتر از تمام خدايان مي

آمد معهذا در عقيده  اوزيرس كه خداي مرگ بود با اينكه او از زيردستان آمون بشمار مي
ر از خداي خدايان بود و بر مردم قدرت بيشـتري داشـت. لـذا مـردم     مصريان او مقتدرت

مصر قديم در هنگام عهد و پيمان و امر اهانت و خيانت حوالـه متخلـف را بـه قـدرت     
  كردند. قاهره اوزيرس مي

دانيد كه عين عقيده در مردم ما در باره حضرت عباس و امامزاده داود و  شما خود مي
كند اما قسم بحضرت عبـاس   ه مردم قسم بخدا را باور نميشاه چراغ و امثال آن است ك

ترسـند! بـراي    ترسند اما بهر صورت از حضرت عباس مي باور كردني است! از خدا نمي
  كنند اما براي حضرت عباس و رقيه و سكينه نذر بيش از خدا است! خدا نذر نمي
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د صريحا نهي كرده در حاليكه كتاب آسماني آنان در بيش از صد آيه از اين قبيل عقاي
›Öö≅è% .tΒ ÍνÏ‰uفرمايد:  كند در سوره مؤمنين مي و آنان را بدين روش مذمت مي Î/ ßNθä3w= tΒ 

Èe≅à2 &ó x« uθ èδuρ ç�� Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµ ø‹ n= tã χÎ) óΟ çFΖä. tβθ çΗ s> ÷ès? ∩∇∇∪ šχθ ä9θà)u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% 4’ ‾Τ r'sù 

šχρã� ysó¡è@ ∩∇∪× /باين مردم بگو: در دست چه كسي ملكوت «). يعني: 89-88(مؤمنون
شود  دهد و بر او پناه داده نمي و فرمانروايي تمام هستي است و تنها اوست كه پناه مي

تواند بديگري پناه برد تا از كيفر و عقاب خدا مصون ماند) اگر شما   (يعني كسي نمي
جواب اين سؤال پرستان كه در  دانيد، بزودي خواهند گفت خدا: (باز آفرين به بت مي

ي ما هرگز چنين سؤالي را بزودي چنين جواب نخواهند  گفتند: خدا! ولي جامعه فورا مي
توانيد  اند نمي چون كسانيكه جادو شده». ايد؟ داد) بگو: اي محمد پس چرا مسحور شده

Ötβθ: فرمايد ي نحل مي از عقل و قدرت خود استفاده كنيد. و در سوره è=yè øgs† uρ $ yϑÏ9 Ÿω 
tβθ ßϑn=ôè tƒ $ Y7ŠÅÁ tΡ $£ϑ ÏiΒ óΟ ßγ≈ oΨø% y—u‘ 3 «!$$ s? £è= t↔ó¡çF s9 $ £ϑtã óΟçFΖä. tβρç�tIø�s? ∩∈∉∪× /براي «). يعني: 56(نحل

اي از آنچه روزي  اند بهره دانند آنها چه و چه كاره چيزها و كسانيكه خود اينان نمي
ر كسب خود شريك كنند آنانرا د كنند وقف مي دهند. (نذر مي ايم قرار مي ايشان كرده

و اما م رضا! ) بخدا سوگند هر آينه شماها (كه  �كنند شركت با حضرت عباس  مي
داريد و بطريق  كنند و آنانرا از اين عمل باز نمي بينبد اينان چنين عمل مي مسلمانيد و مي

كنيد) پرسيده خواهيد شد در پيشگاه خدا مسئوليد از آنچه آنان بدروغ   حق هدايت نمي
  ».بافيد ا ميو افتر

از ترس همين مسئوليت است كه ما خود را در چنين زماني كه كفر و بدعت و 
ي ما بيشتر است خود را بزحمت انداخته و  شرك و الحاد از هر زماني در ميان جامعه

ايم تا در پيشگاه پروردگار  ضربات تهمت و بهتان و حتي ضرب و قتل را بر خود خريده
كاران نباشيم و از تكفير و تبعيد و ضرب و تهديد غاليان و  هجهان مسئول اعمال اين تب

ايم و هر چه  حاميان ايشان باك نداريم چه يقين داريم كه جهاد بزرگي را بر عهده گرفته
تر باشد موجب افتخار و سر افرازي و دليل بر شجاعت و  ميدان جهاد از لشكر كفر انبوه
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گذاشته و يقيناً اجر او در پيشگاه جانبازي مجاهدي است كه قدم در اين ميدان 
$Öپروردگارش بسيار بزرگ و عظيم خواهد بود كه  ‾Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t� ô_r& ôtΒ z|¡ômr& ¸ξyϑtã× 

�PÖ(#ρç )30(كهف/ Å³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïèø‹ u;Î/ “Ï% ©! $# Λ ä÷è tƒ$ t/ Ïµ Î/ 4 š�Ï9≡ sŒuρ uθ èδ ã—öθ x�ø9$# ÞΟŠÏà yèø9$#× /111(توبه( 
Ö$ tΒuρ þ’ Å+ŠÏùöθ s? āωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àMù= ©. uθ s? Ïµ ø‹s9Î) uρ Ü=ŠÏΡé&×. /پردازيم بشرح غُالتي  ) اينك مي88(هود

كه مورد نفرين ائمه طاهرين سالم اهللا عليهم اجمعين هستند كه اين مقدمه براي آن 
  نتيجه است.



 

  ترين نكبات ترين آفات و خبيث غُالت بزرگ

ز بزرگترين آفات و مرگبارترين بليات بوده است وجود و پيدايش غُالت در دين اسالم ا
كه موجب و موجد اين همه موهامات و خرافات گرديده و روي چهره نـوراني حقـايق   

ي طاهرين سالم اهللا عليهم اجمعين پيش از  ي أئمه دين را پوشانيده است و ذوات مقدسه
احاديـث و اخبـار    انـد. و  همه از اين خطر بزرگ ترسيده و مسلمانان را از آن ترسـانيده 

زيادي در مذمت اين گروه بد بنياد از ايشان صادر گرديده است كه تنها در كتاب رجـال  
حديث آمده است، عالمه مامقاني آن احاديث را در مقباس  24ابو عمر و كشتي پيش از 

اي از آن را از كتـب معتبـره شـعيه در     آوري كرده است و ما پـاره  . جمع 88الهدايه ص 
  آوريم.  اينجا مي

از عبدالرحمن بن مسلم از فضل بن مسلم روايت شده  264در امالي شيخ طوسي  -1
¦ /2	��z��  9K	� G5�0��Gj ª8 ��<	� ,��$� @ ��<	�	yp�«فرمود:  ؛كه حضرت صادق

���	� Ý���Z�	�. y�	�K /�	�M¦«P 
يرا كـه ُغـالت   يعني: جوانان خود را از غاليان بر حذر داريد كه ايشانرا فاسد نكنند ز

بدترند از يهود و نصاري و مجـوس و مشـركين. (پـس ُغـالت حتـي از مشـركين هـم        
  بدترند). 

».  ¤�=� �Z$� �=�JC	�gb'� �Z�� �8 ��=�JZ8 �±J 	�>�{`«اضافه كرد كه:  ؛آنگاه حضرت
كنيم و مقصر   يعني: غالي ممكن است كه از غلو خود برگردد اما ما ديگر او را قبول نمي

شـود   : آن كس كه در معرفت ما يا خدا تقصير و كوتاهي نموده است بما ملحق مييعني
  پذيريم.   و ما او را مي

��=��  9 	�>�{(« شود؟ فرمود: عرض شد باين رسوائي اين چگونه مي�	 Ú'�1 ��4!	 �(
 ²�b'�	 Ù=!� �1��! Ú'1 Ù=! ��J� �8 �X	� �����	� ��M_�	�` d	 Ù�� ,	��$K�` �±J�	 9`m 	

� ��! 
'!K²�� .«   يعني: غالي چونكه عادت كرده است بترك نمـاز و زكـات و روزه و
توانـد بطاعـت خـدا برگـردد، و      حج ديگر قادر بر ترك عادت خود نيست و هرگز نمي



    

  بحث ُغالت      592 
 

 

ي شـفاعت ائمـه و محبـت     ايم منظور غاليان همين است كه بوسيله چنانكه قبالً هم گفته
  كند. صر جون دانست عمل ميايشان از مواخذه مصون باشد. اما مق

e Ø=½ ` 9�ZH«فرمود:  ؛در نوادر راوندي آورده است كه حضرت اميرالمومنين -2
Z�'0� Ì'02 ]¥i } I�� :$ Z, �=���� ¶<�2��+�  Ù=!KZZ�½ 9i«   يعني: دو كس در بـاره

ره ستايد كه در بـا   ي من چيزهاي مي شوند يكي دوستار گزافكار كه در باره من هالك مي
  دارد كه مرا خوار كند. من نيست و ديگري دشمني كه دشمني او مرا او را وا مي

و ايـن  » �e Ø=½ '�0C *�j�$� Ì'�02 ]�¥ 9�b«و در نهج البالغه نيز فرموده است: 
» �e Ø=j [��( ¶<��2� [��k ]�¥ 9�b«فرمايد:  مانند آن فرمايش حضرت است كه مي

  ها يكي است. مضمون تمام اين فرمايش
همـواره در دعـاي خـود بخـدا      ؛در اعتقادات صدوق است كه حضرت رضا -3

  /2 O��` K'$K	X�� [	�J�� �( @��  ,OZ2 @`	�`� /�2 O��` K'$K �` Gz=	�Gz= «كرد:  عرض مي
 ,�Z��0CK e ���=C ¢ ��2 ��Z�8 	���( /�y�	 /2 O��` K'$K �` Gz=�	 ,¤�$ �Z� I�� �2 �Z� 	�!�	 /�y�	

�	 O� Gz=�	 %���)	 ��Z��$; ¤��>� �ZJ��> *CK Gz=�	 ,%4�C a��`� ��C a��`� '2)	 OZ2� ¤=
 {����Z�	 /���8 Gz=�	 ,O$ @` 6���	 r=�1 @� O$ @` 6�$�$'�	 ¤�=� @ Gz=�	 ,/�'>o	 �Z��$;�

%+j���	 /�	� O4��! 	�'<|  O�=�C @ a����! ���Z$K� a����! �C` Gz=�	 ,Ø4�'$ /2 G��J�
�0C) �A'��	 ��Z�=!� ¤�=�	 �Z� 9K G!A /2 Gz=�	 P"	���C @� "���p @� "�1�2 @� "	� @� �0C �Z

 ,G=��� �$���|K� ���;� ��Z��C  �!  |� {���Z�	 /2 G�'2 /$ E��! ��	M �	'$ O��` /�Z8
°�)	  �! ²��1 @� 9�!�� �2 �Z�'0k	� 9���J� :$ �Cy>	�1 �8 9��!_� :$ Gz!�C @ �C` Gz=�	 

 "	��0M "	'b�8 @` 	��=� @� a���! 	�=�� Gj�y1 9` OC` "	���� GzZ2« P  يعني: خدايا من بيـزارم از
اي نيست مگر بوسـيله تـو، خداونـدا مـن      جهت حول و قوه بسوي تو هيچ حول و قوه

ي ما ادعاي كنند چيزهـائي را كـه مـا را در آن حقـي      بيزارم بسوي تو از كسانيكه درباره
دانيم، خدايا من بيزارم از كسانيكه چيزهائي در باره مـا    در آن بحق نمينيست و خود را 



  593    نكبات نيتر ثيآفات و خب نيتر ُغالت بزرگ
  

  

گويند كه ما آنرا در نفس خودمان اطالع نـداريم. خـدايا آفـرينش و امـر هـر دو تـو        مي
جـوئيم. خداونـدا تـو     كنـيم و فقـط از تـو يـاري مـي      راست و ما تنها تو را عبادت مـي 

پدران آخرين ما هستي، خداوندا پروردگـاري   ي ما و آفريننده پدران نخستين و آفريننده
شايد. خداوندا نصاري را كه عظمـت   جز براي تو شايسته نيست و خدائي جز تو را نمي

اند (زيرا كار خداي را در خلق خدا قائل شدند) لعنـت كـن و نيـز     تو را كوچك شمرده
شدند. خدايا مـا  لعنت نما كساني از آفريدگان خود را كه قائل بگفتاري شبيه گفتار آنان 

گونه  بندگان و فرزندان بندگان تو هستيم كه براي خود (تا چه رسد بديگران) مالك هيچ
سود و زيان و مرگ و زندگي و رستاخيز نيستيم. خدايا، كساني را كه در باره مـا چنـان   

كنند كه آفـرينش و روزي دادن بدسـت ماسـت مـا از آنـان بيـزاريم چنانكـه         تصور مي
پندارنـد دعـوت     ي بيزار است خداوندا ما اين غُالت را بدانچـه مـي  از نصار ؛عيسي
ايم پس ما را بگفتار ناهنجار آنان مؤاخذه مكـن و آنچـه اينـان دربـاره مـا تصـور        نكرده

كنند بر ما بيامرز، از اينان كسي را بروي زمين مگذار، اگر بگذاري بندگان تو را گمراه  مي
  توليد نخواهد شد). سازند و از آنان جز فاجر و كافر مي

اي  اضافه اسـت و در پـاره  ..» �°	( �@ ²�1 ! «ها قسمت اخير  اي از نسخه در پاره
شامل همين گفتاري است كه آيت  ؛بينيد اين نفرين حضرت رضا نيست. چنانكه مي

هـاي گذشـته    مدعي است كه أئمه چنـين و چناننـد و ادعـاي او در قسـمت      اهللا العظمي
  گذشت.

كنـد   طوسي و ساير كتب معتبره ديگر است كه اصبغ بن نباته روايت مي در امالي -4
  /�26	�M ���<	�� `� �'�$	�G�z= «كرد:   به خدا عرض مي ؛كه حضرت امير المؤمنين

G�'2 /$ Ù��! ,G�y>	 Gz=�	 K "	�$ 1 @ �Z GzZ2 n±K	�pً .«  

  بغُالت ؛نفرين امير المؤمنين

ر روايت است كه اصـحاب ابـي الخطـاب در    در رجال كشي از عبدالصمد بن بش -5
گويد: مـن بـر حضـرت صـادق      كوفه بانك برداشتند لبيك يا جعفر بن محمد. راوي مي
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وارد شدم و آنحضرت را بدين واقعه خبر دادم حضرت بسـجده افتـاد و سـينه خـود را     
كـرد. چنـد     كرد در حاليكه با انگشت مبارك اشاره مـي  بزمين چسپانيد و سخت گريه مي

يعني: من بنده ضعيف و ذليل خدا هستم. آنگاه سـر   »$� !��	� /( d	PPP'>«تبه گفت: مر
از سجده برداشت در حاليكه اشكهاي او به ريش مبارك جاري بود. من پيشمان شدم كه 
چرا آن حضرت را باين پيش آمد خبر دادم و عرض كردم فدايت شوم ايـن قضـيه بتـو    

(نام راوي مصادف است). اگر عيسي ساكت  مربوط نيست. حضرت فرمود: اي مصادف
ي او گفتند بر خدا الزم بود كه گوش او را كر و چشـم او   شد از آنچه نصاري درباره  مي

  را كور كند!
از ابوهاشـم   246در جلـد هفـتم بحـار االنـوار ص      ؛در عيون اخبـار الرضـا   -6

ت فرمود: جعفري روايت است كه از حضرت رضا سؤال كردم از غُالت و مفوضه حضر
»��b /2 9�MN2 6h�0�	� ��0M ��<�	� GzK Gzv��> �K� �	 Gz=MK���, �´ GK Gz=�|	� �K �

 Gzb�AK �1�_� ` Gz��K �K GzZ2KÙ=! GzZ�4�	 � 6C�2K  �K��p ��|q GzK ��!K 'v��$ GF6��=M 
 �Z4�@�� �b� _! d	 6�@� /2 �'>K*���	 �j .«الي يعني: غاليان كافر و مفوضه مشركند (غ

كسي است كه ائمه را از حد بشريت باالتر ببرد و مفوض كسي است كه معتقد باشد كه 
هاي كه كتاب امـراء هسـتي    امر خلق و رزق بدست أئمه است يعني: آن بنهاتي و نسبت

بائمه داده است) كسي كه همنشين آنها شود يا يكجا شود به آنها، يا خورد و نوش كنـد  
ها، يا زن دهد، يا از ايشان زن بگيرد، آنـان را أمـين و يـا قبـول     با آنها، يا رحم كند به آن

هاي آنان را را تصديق كند يا به نـيم كلمـه ايشـان را كمـك و      أمانت ايشان كند، يا گفته
  شود...). ياري نمايد از دوستي خداي عزوجل و دوستي ما خارج مي

يني و تصـرف  عجب اينست كه در زمان ما هر كس بچنين گفتاري يعني واليت تكو
در تدبير امور قائل نباشد. واليـت او را نـاقص بلكـه او را سـني و وهـابي و       إلأئمه 

  دانند!. بدتر از آن ناصبي مي
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خدايا ما اكنون گرفتار چنين مردمانيم كه از كفريات و شركيات ايشان همچون امامان 
ا و روايان صدق خود سالم اهللا عليهم اجمعين بيزاريم و أئمه خود را جز هاديان راه خد

	�=G�z @ «كنـيم   دانيم و همان دعاي حضرت رضا را درباره اينان مي گفتار رسول اهللا نمي
 �y1!)	 Ù= GzZ2 °��	���«P  

از ابو حمزه ثمالي از حضرت علـي بـن الحسـين زيـن      100در رجال كشي ص  -7
/ 	�Z�=! 3yM /2 d� «روايت است كه فرمود:  ؛العابدين�`� d	���! &'�Mm��� /�$ ~ 

e �', �M *2�J8 ��bD  Ù!�	 �J�K f�! 9�M d	 �Z<� ���] ��!K	X�| "�"  ؛2'	 !��: �
�2 d	  d	 /2 62	'5�	 [�C` �4!�v$ @� d�2� ����'� 2	'5�	 d	 [��� [�C6  d	 /2`�� �4!�v$ @.«  

بن سبا را يـادآور   بندند من عبد اهللا يعني: خدا لعنت كند كساني را كه دروغ بر ما مي
شدم هر موئي كه در بدن من بود سيخ شد واقعاً اين شخص امـر بزرگـي را ادعـا كـرد!     
خدا او را لعنت كند. علي بنده صالح خدا بود و برادر رسول اهللا بود وي بـدين كرامـت   

نيز بـا آن   صنائل نشد مگر بفرمان برداري و اطاعتش از خدا و رسول او، رسول خدا 
  ائل نشد مگر باطاعتش از خدا).همه كرامت ن

. كه  سنگي است به دهان آيت اهللا العظمي ÷اين فرمايش حضرت علي بن الحسين 
كتاب خود نوشته است: كمال نهائي از نظر باصـطالح واليـت در اهـل     24ي  در صفحه

  بيت عصمت كه سرشت آنها از نور پاك است كسبي نبوده بلكه ذاتي و موهوبي است!.
ي  نويسد بر خالف اولياي خدا كه اين مقام و موقعيت را بوسـيله  مي 30و در صفحه 

ايـم،   كنند بلكه چنانكه گوشـزد نمـوده   پيدا نمي  ممارست و تمرين و طي مراحل مقدمي
موهاباتي است الهي كه از بدو وجودشان بنابر تقدير و مشـيت سـبحاني در آنـان نهفتـه     

  شده است).
اند هر موهوبي را  هراه عقل و قرآن دور افتادهاينان چون از صراط مستقيم و از شا

در حين والدت و  ؛دهند، از قبيل قرائت قرآن علي ي خود قرار مي مستمسك عقيده
حال اينكه ده دوازده سال بعد از والدت آنحضرت قرآن بر پيغمبر نازل شده و بصراحت 
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Ößøtفرمايد:  مي wΥ �È à)tΡ y7 ø‹ n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Á s)ø9$# !$ yϑ Î/ !$ uΖ ø‹ym÷ρr& y7ø‹ s9Î) #x‹≈ yδ tβ#uö� à)ø9$# βÎ) uρ |MΨà2 

ÏΒ Ï& Î#ö7 s% zÏϑs9 šÎ= Ï�≈ tó ø9$# ∩⊂∪× /ما بهترين سرگذشتها را از طريق اين قرآن«).  3(يوسف- 
و  »كنيم و مسلّماً پيش از اين، از آن خبر نداشتى! بر تو بازگو مى - كه به تو وحى كرديم

$Öفرمايد:  هل و هشتم ميي چ ي العنكبوت آيه در سوره tΒuρ |MΖä. (#θ è= ÷F s? ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ÏΒ 5=≈tG Ï. 

Ÿωuρ …çµ ’Üèƒ rB š� ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( #]ŒÎ) z>$s? ö‘̂ω šχθè= ÏÜö6 ßϑ ø9$# ∩⊆∇∪× »توانستى  ] آن نمى و پيش از [نزول
] را به دست خويش بنويسى، چه آن گاه بد انديشان  هيچ كتابى را بخوانى و آن [كتاب

$Öفرمايد:  مي 52و در سوره شوري آيه . »افتادند در شك مى tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9$# Ÿωuρ 
ß≈ yϑƒM} دانستى كتاب و ايمان چيست (و از محتواى قرآن آگاه  تو پيش از اين نمى« ×#$
رساند  اطالعي پيغمبر را بقرآن قبل از وحي مي اينها آياتي است كه صريحاً بي .»نبودى)

تان گمراه با يك حديث چرندي كه معلوم نيست ساخته و پرداخته كدام اما اين شوربخ
آورده است كه پيغمبر  ؛ايمان يا معاون شيطان است در موضوع والدت علي غاليي بي

هاي  در هنگام والدت اذان گفت (و حال اينكه اذان در سال �خدا فرموده است: علي 
ف را خواند و سپس قرآن را از بعد از هجرت صورت گرفت) و كتب آسماني انبياي سل

بينيد كه با قبول اين چرندها  اول تا آخر خواند همچنانكه من امروز حافظم!). شما مي
افتد كه نجات از آنها ممكن نيست، ما چون  هاي ضاللت مي ها و رده انسان در چه چاله

دانيم متعرض سند و  متن اين حديث را بر خالف عقل صريح و آيات روشن قرآن مي
ابن فتال است بقدري چرند  ��6h 	��	!�%شويم زيرا اين حديث كه در  ضعف آن نمي

كند. زيرا مضمون آن اينست كه پيغمبر خدا  است كه انسان حتي از بيان آن شرم مي
ي فاطمه بنت اسد در هنگام والدت امير المؤمنين بوده كه جبرئيل بĤنحضرت گفته  قابله

كن و آن حضرت چنين كرده است، در حاليكه در است: اي محمد دست خود را دراز 
حديثي بر خالف آن است: كه امير المؤمنين در خانه كعبه متولد  ��6h 	��	!�%همين 

شده است، و احاديث ديگر از داستان مثرم عابد و رفتن ابوطالب بنزد آن و موهوماتي 
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هولين و كه در اين حديث است كه صرف نظر از سند حديث كه روايان آن همه مج
غُالتند متن آن بر بطالن آن بهترين شاهد است، با مطالعه اين احاديث مخالف در يك 

ي كعبه متولد شده است يا در  در خانه ؛شود كه امير المؤمنين كتاب معلوم نمي
!!. صاند يا رسول خدا  ي امير المؤمنين چهار زن بهشتي بوده ي ابي طالب و قابله خانه

اند! و  سروته را جزو فضايل موال شمرده اين قبيل مطالب بيبا اين غاليان احمق 
خواهند با اين چرندها و مزخرفات موضوع تصرف علي را در كون مكان ثابت  مي

  .كنند!!؟
نتيجه قبول اين احاديث چه خواهد بود؟ جز اينكه بگويم با قرآن خواندن علي در 

اگر خدا نبوده است حد اقل حين والدت يعني قبل از بعثت رسول خدا بچنين سال علي 
اطالعي رسول خدا و اعراب جاهليت را  افضل از رسول اهللا است!! زيرا قرآن ناداني و بي

=Öš�ùفرمايد:  شمارد آنجا كه مي يكسان مي در مطالب قرآن Ï? ôÏΒ Ï!$ t7 /Ρr& É= ø‹tó ø9$# !$ pκ�Ïmθ çΡ y7ø‹ s9Î) 

( $ tΒ |MΖä. !$ yγßϑn= ÷ès? |MΡ r& Ÿωuρ y7ãΒöθ s% ÏΒ È≅ö6s% #x‹≈ yδ ( ÷�É9ô¹ $$ sù ( ¨βÎ) sπ t6 É)≈ yèø9$# šÉ)−F ßϑ ù= Ï9 ∩⊆∪× 
كنيم نه تو، و نه  ينها از خبرهاى غيب است كه به تو (اى پيامبر) وحى مىا«. )49(هود/

دانستيد! بنابر اين، صبر و استقامت كن، كه عاقبت از آن  قومت، اينها را پيش از اين نمى
بدانند كفر  صرا افضل از رسول اهللا  �اي كه علي  عقيده و چنين .»پرهيزگاران است!

 صقبل از نزول آيات برسول خدا �يا مساوي و مساوق كفر است، و هرگاه علي 
است كه در صفحات  كقرآن را خوانده باشد، از جمله آيات قرآن داستان افك عايشه 

ا در تزكيه و ي نور ر قبل از وقوع آن قضيه آيات سوره صقبل آورديم. پس پيغمبر 
بروي مسلم شده است.  كگناهي عايشه  شنيده است و بي �از علي  كتطهير عايشه 

پس ديگر آن حيرت و فكرت آنجناب در اين موضوع چه بوده است؟ و از اين خيمه 
را  ك بازي چه خواسته است؟! و خود علي كه برسول خدا پيشنهاد طالق عايشه شب

را براي ابراز حقيقت تعطيل نمود براي  كز عايشه كرد و حتي كني در اين پيش آمد مي
ي اينها گذشته  چه بود؟ و صدها قضاياي ديگر كه قرآن كريم حاوي آن است. از همه
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چرا  ؛اي داشته است؟!. علي صدور اين اعمال كه البد اسمش معجزه است چه فائده
نبود؟!  �ل علي داده است؟ پيغمبر كه منكر فضائ ها را به پيغمبر نشان نمي اين معجزه

ي ديني پذيرد؟  شود اين قبيل مطالب را بعنوان عقيده شما را بخدا هيچ احمقي حاضر مي
و اساس اعتقادات خود را روي چنين موهوماتي بگذارد خدا ما و جميع مسلمانان را از 

بدترين آفات نجات بخشد و بدين صحيح و غُالت  راين موهومات خرافات و از ش
كه دين اسالم و پيروي قرآن است هدايت فرمايد، گفتگو در آفات  صراط مستقيم الهي

غُالت بود كه اين گروه بد مĤل آنقدر در آزار رسول و آله كوشيدند كه بكرات از جانب 
  آن بزرگواران مورد لعن و نفرين شدند. اينك روايت ذيل: 

 320 ي مجلسي در جلد هفتم بحار االنوار ص شيخ كشي در رجال خود و عالمه -8
 ���! g�(� :��8�i	 ������ /�$ d	���$  /$ ��¥ /$:6��4( �Jz�	K�! %�X)�] «چاپ كمپاني: 

 �4(� /2 �4�4M�` 9Ke 	�0=4>	 �( ��$���C �j z��$ '�0M� "���$ Gz��$ µ��> � GzZ��G 
 "��$  :9���J� ��( �´�`�Z�	 9i 2/  ص &�<=�	 g�s 
'�K)	 �j g�s� ���v�	 &�<�� °�

�2 d	 ¤=>,  �$@ Ø�yM�Ke 9�5� 9 �	 '��� �2 G=�� Ø�m 
'� /2 9�2A �M G�=�� 9��C
 ��� �2K��$ �M �j  iJ� 	m` � G�A�Z2� Gj��$ e%=0�  G=�K� /2�2 :½K ��J8�Z2 9��5� :½

�` G=� �CK� n@�4� /2 g�s �:�K��$; �:� Gz��`	m �K ÝK ���( �����$ ��8'! Gj��pK ���=5� 9
� Ú	�8 *=b 9��!_�Kp��	 9i �Z�	� gvJZ� @i  �Z! 9�M @� G=�	 [:M n�Z! /5� ¢K /2 �p
$n� �`�p 	mÁ �� e  ?DK ¢� 9�2A /5� p�| �Z! Ø�m G=! ] 9�2_�	K d	 Ù�p�`[��J8 ����: 

 	��8	 � d	 GzZ� 	�$yM` ":H  ":��!«P      ي  يعني: از جمله توقيعـاتي كـه از امـام عصـر دربـاره
بداهللا بن حمدويه بيهقي صادر شده است آن كه اهل نيشـابور در ديـن خـود اخـتالف     ع

كرده و با يكديگر مخالفت نموده بـه تكفيـر يكـديگر پرداختنـد، در نيشـابور جمـاعتي       
جميع لغات مردم زمـين و زبـان پرنـدگان و جميـع      صهستند كه قائلند باينكه پيغمبر

زماني بايد كسي باشد كه اينها را بدانـد و بايـد    داند و ناچار در هر آفريدگان خدا را مي
گنجد و اهل هر شهر و بلدي آنچه در شـهر خـود و    آن كس آنچه در ضمير هر كس مي
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كند بدانـد كـه كـدام     كنند بداند، و همچنين هر گاه با دو طفل مالقات مي منزل خود مي
ني را كـه او را  و بايـد او بدانـد نـام كسـا     ؟يك از آن دو مؤمن است و كدام يك منافق

دارند و نام پدران آنانرا نيز بداند، و چون هر يك از آنها را ديد او را پـيش از   دوست مي
پندارنـد كـه وحـي هيچگـاه      آنكه با وي سخن گويد بنام بشناسد. فدايت شوم اينان مـي 

شود در نزد پيغمبر كمال علم نيست، و در نزد هيچكس كه بعـد از او اسـت    منقطع نمي
آمدي رخ دهـد كـه علـم آن در نـزد      نيست، و هرگاه در هر زماني پيش  علمي نيز چنين

هـا   صاحب الزمان نباشد خدا همان وقت به او وحي خواهد كرد. در جواب اين پرسـش 
گويند خدا ايشـانرا لعنـت    توقيعي كه از امام زمان صادر شد اين بود كه فرمود: دروغ مي

رتكب شـدند). ايـن توقيـع و نفـرين شـامل تمـام       م  كند اينان افتراء بافته و گناه عظيمي
هـا دارنـد. باسـتناد چنـد حـديث       ي امام يا پيغمبر اينگونه عقيـده  كساني است كه درباره

خـورد و   ضعيف كه از غاليان در كتابهائي مانند بصائر الدرجات و كافي نيـز بچشـم مـي   
  را گمراه كرده است.   هاي عظمي عموم مردم و حتي آيت اهللا

از عبد الرحمن بن كثير روايت است كه روزي حضرت  196جال كشي ص در ر -9
/ 	d 	�>#«باصحاب خود فرمود:  ؛صادق�� ��½ d	 /�� ��� /$6�  µ=4¯ 9�M` �z��

���	 �zZ2 G=4�8' ��	��m� ¤���u�	�, `#<�	 9�  Ù�=! 3yMKY 8 ��=���	 d	� 9:��` ��2�( 9
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يعني: خدا لعنت كند مغيره بن سعيد را و خدا لعنت كند آن زن يهودي را كه مغيـره  
آموخت. همانا مغيره بر پدر من (حضرت  كرد از او سحر و شعبده مي با او آمد و ُشد مي

وغ بسـتند  باقر) دروغ بست پس خدا ايمان او را از وي سلب كرد. گروهي هم بر من در
كنند؟ خدا حرارت آهن را به ايشان بچسپاند، بخدا سـوگند مـا جـز     اينان چرا چنين مي

بندگاني نيستيم براي آن خدائي كه ما را آفريد و برگزيد، ما قادر به هيچ نفـع و ضـرري   
نيستيم اگر ما را رحمت كند برحمت اوست و اگر ما را عذاب كند بجهت گناهان خـود  

ما را بر خدا هيچ حجتي نيست و با ما از جانب خدا هيچ برائـت و  ماست. بخدا سوگند 
شـويم. و محشـور    ميريم و در قبر افگنده مي برائت آزادي نيست ما نيز چون ديگران مي

شويم، و از اعمالي كـه   شويم و در نزد پروردگار باز داشته مي شويم و برا انگيخته مي مي
شان خدا آنانرا لعنت كند هر آينه خدا را اذيـت  شويم. واي بر اي ايم پرسش مي انجام داده

و حسن و حسـين   ككردند. و رسول خدا را در قبرش آزردند و اميرالمؤمنين و فاطمه 
و محمد بن علي را نيز. اينك من در ميان شما هستم و از گوشت و پوست رسول خـدا  

حاليكـه مـن   خوابم آنـان ايمننـد در    هستم در فراش خود ترسان و بيمناك و هراسان مي
خوابنـد، در حاليكـه مـن بيمنـاك و بيـدار و       ترسم و آنان بر فراش خود آسـوده مـي   مي

جويم از  هراساني در ميان كوهها و بيابانها مضطرب و سرگردان به سوي خدا بيزاري مي
ي مـن   دمـاغ بريـده) يعنـي: ابـو الخطـاب دربـاره       –آنچه آن مرد اجدع اسدي (اجـدع  

ي مـا مبتلـي و آزمـايش     و را بخدا سوگند اگر ايشـان بوسـيله  گويد: خدا لعنت كند ا مي
كرديم بدينگونه اعتقادات بر ايشان واجب بود كه آن را از ما  شدند و ما آنها را امر مي مي

بينند كه ترسان و هراسانم. من از خدا  نپذيرند پس چگونه است كه اينان مرا در حالي مي
جويم از ايشان. من شما  بسوي خدا بيزاري مي طلبم در مبارزه بر آنان. ياري و كمك مي

گيرم كه من مردي هستم كه از رسول خدا تولد يافتم و با من برائتي از جانب  را گواه مي
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كند و اگـر او را نافرمـاني كـنم مـرا      خدا نيست. اگر من او را اطاعت كنم بمن رحم مي
  هد شد).عذابي سخت خواهد كرد. يا شديدترين عذاب او شامل حال من خوا

كنـد   بينيد كه در اين عبارات چگونه امام بزرگوار تكذيب تمام اين ترهاتي را مـي  مي
  كه غاليان زمان ما نيز درباره ايشان و شفاعت، و توسل، و ساير موهومات را دارند.

بايد هم چنين باشد زيرا در جائيكه پيغمبر بزرگوار در آيات شريفه قرآن تهديد شود 
⌡Ö÷Èكه:  s9 |M ø. u�õ°r& £sÜt6 ósu‹ s9 y7è= uΗ xå £tΡθä3tG s9uρ zÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒ ø:$# ∩∉∈∪× /اگر مشرك شوى، «). 65(زمر

  .»دش تمام اعمالت تباه مى
’Öö≅è% þفرمايد:  بعد از آنكه از زبان او مي ÎoΤ Î) ß∃%s{r& ÷βÎ) àMøŠ |Átã ’ În1u‘ z>#x‹tã ?Πöθ tƒ 8ΛÏàtã ∩⊇⊂∪× 

بگو: به راستى من اگر از پروردگارم نافرمانى «). 13، زمر/63، هود/15، يونس/15(انعام/
. بايد جعفر صادق نيز چنين باشد. زيرا خداي متعال » ترسم كنم از عذاب روز بزرگ مى

Ö}§øŠرا با هيچكس قرابت و نسبتي نيست.  ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$ tΒr'Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅÷δr& É=≈tG Å6ø9$# 3 tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ 

#[þθ ß™ t“øgä† Ïµ Î/ Ÿωuρ ô‰Ågs† … çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪× /(فضيلت و «). 123(نساء
برترى) به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست هر كس عمل بدى انجام دهد، 

  .»شود و كسى را جز خدا، ولّى و ياور خود نخواهد يافت كيفر داده مى
كـه بيـزاري آن حضـرت از ايـن      و از مضمون عبارات شريفه حديث معلـوم اسـت  

مقاالت غلو آميز است كه غاليان زمان آن بزرگوار انتشار داده و براي يادگار براي زمـان  
�6Z« اند. ما گذاشته ��$� �Z� Gz�=! d	.«  

در گفتگوي جعفر بن واقد و كسائي از اصـحاب   254ايضا در رجال كشي ص  -10
’Öي شـريفه:   ود از آيـه ابو الخطـاب. ابـو الخطـاب گفتـه اسـت: مقصـ       Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈ s9Î) ’ Îûuρ 

Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9Î)× /فرمـوده اسـت:    ؛امام است. حضرت صادق ).84(زخرف» @ d	� @
Z��~�i ��`�p	� *�$ µJ� n�,  /�y�	� .���	� Ý���Z�	� ��z��	 /2 ¦ Gj�K �2 d	� 	�M¦

 d	 *��! '<| Gj#<�4$�( �+�,P  �`�_! 9' [�b 	e  ���	 d	 Ù��8 ��z��	 *��( �2 n��|
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� g0C�و او هرگز در زير يك سقف جاي نگيـريم آنـان از   يعني: نه بخدا سوگند من ». 
يهود و نصاري و مجوس و مشركين بدترند، بخدا سوگند بـا ايـن كوچـك كـردن آنهـا      

كننـد، همانـا عزيـر از آنچـه يهـود در       عظمت خدا را هرگز چيزي از آن را كوچك نمي
از رديـف  اش چيزي خطور كـرد خـدا نـام او را     ي او گفتند (عزير بن اهللا) در سينه باره

ي او گفتنـد   بدان چه نصـاري دربـاره   ؛پيغمبران محو كرده، بخدا سوگند اگر عيسي
كرد،  نصيب او مي  كرد خدا تا روز قيامت كري و گمنامي (مسيح پسر خداست). اقرار مي

گويند: (امام خـداي روي زمـين    بخدا سوگند اگر من نيز اقرار كنم بدانچه اهل كوفه مي
ي مملوكي كه قادر بـر   اهد گرفت، همانا من نيستم جز يك بندهاست) زمين مرا فرو خو

. يـك  » E��8	 d	���  /2	��Z��«ي شريفه  ضرر چيزي يا نفع چيزي نيستم) در اين جمله
ي امامان  معناي دقيق و عالي نيز خفته است، و آن اينكه معناي عصمت كه غاليان درباره

يلند نيز صحيح نيست زيرا جناب عزير بعلت ي پيغمبران قا و تبعيت از اين عقيده درباره
ي خود تصور نمود نامش از رديف پيغمبران محو شد. پس عصمت آنچناني  آنچه درباره

  كرد!. كرد خدا او را چنان مي چنين مي ؛اي از عقل و نقل ندارد. و اگر عيسي نيز پايه
بـه  ي قـائلين   در كتاب احتجاج طبرسي از حضرت رضا حـديثي اسـت دربـاره    -11

 %�=M	K��! 9��M I��� � ;e ��M o«فرمايد:  الوهيت امير المؤمنين كه در پايان حديث مي
e "�$��,� M�C� %$����	�� e ¥� %�M�Z�	e �H�  "��=��2 Ø�m g2 9�M� %H���	  "��h�>  %�$

��D  "���m d	 �K ��`���Z2 �j	�,  9�5� �40| 	yj 9�M /�8`8 ?��ª 	yj 9�M 9`I�=8 �� K G5Z2 �p
`� @`e �4M���� �� ��	 &�0��	 nyj6�	  ! �´ 
�|�2 �M Á�p«P 

آشـاميد و   خورد و ماننـد ديگـران مـي    نبود كه مانند ديگران مي ؛يعني: مگر علي
شد همچون ديگر جنبان، و با  داد، و جنب مي چون ديگران با زنان عمل جنسي انجام مي
در مقابل خدا ذليالنه و با آه و افسوس و إنابه  تمام اين احوال نمازگذاري خاضع بود كه
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شود؟ هيچكدام از شماها نيسـت   ايستاد، پس اگر كسيكه صفاتش چنين باشد خدا مي مي
جز اينكه خدا است!! زيرا در اين صفاتي كه داللت دارند كـه هـر موصـوفي كـه بـدين      

ينيـد كـه   ب صفات است حادث است شما هم شركت داريد (پس شما هم خدائيد!!؟). مي
ستايد كه در افراد بشر ممكن  چگونه جنابش اميرالمؤمنين جد بزرگوارش را بصفاتي مي

. آورده است: كه 100است نظاير بسياري در بشريت داشته باشد. باز در رجال كشي ص 
اند: كه عبداهللا بن سبا يهودي بود و اسالم آورد و اظهار واليت  اي از دانشمندان گفته پاره
ي يوشع  د در حاليكه مبتلي و باقي به يهوديت خود بود. او آنچه كه دربارهكر مي �علي

قائـل   �ي علـي   بن نون قائل بود در حال اسالمش نيز بعد از وفات رسـول اهللا دربـاره  
را شهرت داد و از دشـمنان او   �شد، وي كسي است كه عقيده به وجوب امامت علي 

ت بـداد. از اينجاسـت كـه مخالفـان شـيعه      اظهار برائت كرد و مخالفان او را بكفـر نسـب  
  گويند كه اصل تشيع و رفض از يهوديت اخذه شده است پايان فرمايشات كشي). مي

چاپ كمپاني. از عيون اخبار الرضا از ابراهيم بن ابي  7/332در بحار انوار  -12
 	��> ����8 #2�	  /$��, ` �C�Z! 9Ke��� [	d ؛)=* �='h� )�]:«كند  محمود روايت مي

W %Z2��	؛ G5=�8� UKe� *���	 �j  /26�	��  GM�Z! �z=q2 
'C @� G5�0���K /��Z8
´�? [�J8  /$��KY ���¥,  �J�K�> KY  /!KW n�b /! ��$؛ UK d	 [��� 92/  :)�] ص
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  باشد). مي	�04')6  خبارن األخبار الرضا فيما جاء من الرضا مأعيون  28در باب 
عرض كردم: اي فرزند رسول  ؛يعني: ابراهيم بن ابي محمود گفت: بحضرت رضا

اسـت كـه آن    إلو فضـل اهـل بيـت    ؛در نزد ما اخباري از امير المؤمنين صاهللا 
ايم آيا  اخبار از روايت مخالفان شماست و ما مانند آنها را در نزد شما نشناخته و ندانسته

معتقد باشيم؟ حضرت فرمود: اي پسر ابي محمود پدرم مرا خبر داد از جـدم كـه   به آنها 
اي دهـد در حقيقـت او را پرسـتيده     فرمود: هر كه گـوش دل بگوينـده   صرسول خدا 

گويد اين شنونده خدا را پرستيده اسـت و   است. پس اگر آن گوينده سخن از خداي مي
ه ابلـيس را پرسـتيده اسـت ..! آنگـاه     گويد اين شنوند اگر آن گوينده سخن از ابليس مي

حضرت فرمود: اي پسر ابي محمود همانا مخالفان ما اخباري در فضائل ما وضع كردنـد  
و آنرا بر سه قسمت كردند، يكي از آن سه قسمت غلو است (كه ما را از حد بشري باال 
 بردند) و قسمت دوم آن كوتاهي در امر ماست (ما را از حـد يـك مسـلمان هـم پـائين     
آوردند) و قسمت سوم آن تصريح ببدگوئي از دشمنان ماست. پس هرگـاه مـردم اخبـار    

كننند و آنانرا بغلو در ربوبيت ما نسبت  ي ما را بشنوند شيعيان ما را تكفير مي غلو درباره
شوند و هر گاه  ي ما معتقد مي ي ما را بشنوند آنرا درباره دهند و هر گاه تقصير درباره مي

ما را با نام و نشان بشنوند ما را با نام و نشـان دشـنام دهنـد در حاليكـه      مثالب دشمنان
پرستند دشنام مدهيد تا آنان خدا  كساني را كه غير خدا را مي«فرمايد:  خداي عز وجل مي

اي پسر ابي محمود همينكه مردم راه راسـت و  ». را از روي دشمني و ناداني دشنام دهند
ي ما باش بجهت اينكه هركسي مالزم مـا باشـد مـا نيـز      چپ را گرفتند تو مالزم طريقه

مالزم او هستيم و كسيكه از ما مفارقت جويد ما نيز از او مفارقت جويم. همانا كمتـرين  
ي بگويـد كـه ايـن     كند آن است كه به سـنگريزه  چيزي كه شخص را از ايمان خارج مي

. اي پسر ابي محمـود  هسته است، آنگاه بدان معتقد شود و از مخالف خود بيزاري جويد
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حفظ كن آنچه تو را حديث كردم بدان هر آينه خير دنيـا و آخـرت را در آن بـراي تـو     
  جمع كردم).

گويد: سنگريزه هسـته اسـت، و    ترساند كسي را كه مي بينيد كه جنابش چگونه مي مي
 كند تا بدان معتقد شود يعني قائل شود باينكه انسان فوق انسان است و بشر كار ملك مي

  چه رسد كه كار خداست كند؟
K���¥ /�$ '�0)�] «چاپ اسالميه.  64در خصال صدوق ص  -13b d	���! ��$÷ :

�KCE �	 /! �b'�	 �$ �'¯ �2 9:�K I=« 9`�  g�4��8 [�k`�  ���( Ù=! �(���� �q��p` 9YK 
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��J�	� ��<�	6�«فرمود: كمترين چيزي كه شخص را از ايمان  ؛. يعني: حضرت صادق
اي بنشيند و بحديث او گوش دهد و گفتار او را  كند آن است كه در كنار غالي خارج مي

كـه رسـول اهللا    ؛تصديق كند همانا پدرم حديث كرد از پدرش و آنجناب از جـدش 
  قدريان. -2غاليان -1اي از ايمان ندارند  هفرمود: دو صنف از امت من بهر ص

ــه -14 ــه ص    عالم ــاس الهداي ــاب مقي ــاني در كت ــرت  89ي مامق ــديثي از حض . ح
  [_�C ��; �C�����6 e	�2Kd� «فرمـود:   ؛آورده است كه حضرت صادق ؛ابوالحسن

 %J8�Z�	` @ij� e g���4�	 ��4Z� /2 .«اي نازل نكرده يعني: خداي سبحان وتعالي هيچ آيه 
  اند. شود كه خود را در رديف شيعيان در آورده است مگر اينكه شامل كساني مي

اي كـه بنـام    پس با اين همه احاديث كه در مذمت غُالت آمده است و مذاهب باطلـه 
شيعه پيدا شده است چون مذهب كيسانيه و اسماعبليه، و حبانيه، و هاشـميه، رزاقيـه، و   

و زيديـه، و تبريـه، و جاورديـه، و سـليمانيه، و      فطحيه، و سمطيه، ناووسـيه، و واقفيـه،  
صالحيه، و خطابيه، و بيانيـه، و بنائيـه، و مخسـمه، و عليائيـه، و نصـيريه، و شـريفيه، و       
مفوضه، و امثال آنها كه براي تفصيل و اطالع بر مذاهب آنها بايـد بكتـب ملـل و نحـل     

ي زيديـه و   رقـه هـاي امـروز جمعيـت مشـهوري جـز ف      رجوع كرد. هر چند از اين فرقه
اسماعليه در روي زمين نيست. اما هر چه باشد آثار و اقوال آنان در بين شيعه باقي مانده 
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هاست. زيـرا   است و كتب شيعه و اخبار و احاديث ايشان مخلوط به آثار و اقول آن فرقه
هاي شيعه با يكديگر امري ممكن بلكه ناچار بوده  گذشته از اينكه اختالط و امتزاج فرقه

است و بسياري از رجال شيعه مدتها در مذاهب مختلـف بـوده و اخيـرا بمـذهب حـق      
اند چنانكـه فـي    اند و يا از مذهب حق منصرف و بمذهب باطل روي آورده مهتدي شده
اند: كه او اول مغيري مذهب بوده يعني از اصـحاب   ي معلي بن خنيش گفته المثل درباره

و گذشت، سپس دعوت به محمد بن عبد اهللا نفس مغيره بن سعيد كه نفرين امام درباره ا
ها ماخوذ و مقتول شد. و اين شـخص را شـيخ طوسـي از     نمود و بهمين تهمت زكيه مي

شمرده است و معلي احاديث از آنحضرت روايـت كـرده    ؛اصحاب حضرت صادق
اند و اخيرا بمذهب حـق   است و همچنين كسان ديگري كه قبالً داراي مذهب باطله بوده

انـد كـه مـذهب     اند يا بالعكس. عالوه بر اينها صاحبان مذاهب باطله سعي داشته هگرويد
. از يونس از هشام بن 196حق را نيز آلوده بعقايد خود كنند چنانكه در رجال كشي ص 

 �M�9 	�>#«فرمود:  شنيده است كه مي ؛الحكم روايت شده است او از حضرت صادق
��4� ��� /$ 3y5�	  ! KY� �~y>  ]4MK9��4��	 �$��| $~ 3��|KY �~ ]�45�	 9�y�>

 /!K 3��|KY  �F�8��8`� #<�	� �z�8 .�� 9�M� (�C_�	� '05�	6 ���j�Z� `� KY  �z8�� GH
`� K��|$�8 �~ Gj'2K 9q��e �j� ���	6 =M� :e 9�M  ]4MK 3��|KY  ��� �¨ Ø�y8 �=<�	 /2

#<�	� e ��� /$ Gz�4M .«:؛مغيره بن سعيد عمدا دروغ بر پدرم [حضرت بـاقر  يعني [
بست و اصحاب او در ميان اصحاب پدرم مستتر و مخفـي بودنـد اصـحاب او كتـب      مي

دادند او در آنها از هر چه از جنس كفر و زندقه  گرفتند و بمغيره مي اصحاب پدرم را مي
اصـحاب خـود رد   كـرد. آنگـاه آن كتابهـا را بـه      دس كرده و سند آنرا بپدرم متصل مـي 

داد كه آنها را در بين شـيعه بپراگننـد. پـس آنچـه را كـه در كتـب        نمود و دستور مي مي
اصحاب پدرم از مطالب غلوآميز هست همانهائي است كه مغيره بن سـعيد در كتابهـاي   
آنها دس و جعل كرده است). پس منشـا و منبـع اينگونـه احاديـث معلـوم شـده كـه از        

  اند. را ساخته و پرداخته ها كجاست و چه اشخاص آن
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از آنطرف شيعيان نيز از كثرت و شدت ارادتي كه بخاندان نبوت و اهل بيت طهارت 
اند و كمتر اتفاق افتاده كه در صحت  شد پذيرفته اند هر سخني كه بنام آنان گفته مي داشته

دقت كرده باشند و در صدد تنقيح و تصحيح آن بر  إلو سقم احاديث منسوبه به ائمه 
اند گوئي خـدا عقـل را از    پيش بيني كرده إلآمده باشند و چنانكه خود آن بزرگواران 

اينان گرفته است! چنانكه در رجال كشي در ذيل احوال اسـلم مكـي مـولي محمـد بـن      
«فرمود:  مي ؛الحنفيه آورده است: حضرت امام محمد باقر�, �Z� Gz=M .�Z�	 9�M �� 6

H�H 9�5�K 6Gz!�$� 	� �M�5, �Z�o	 g$'� '>K¤� .«   يعني: اگر همه مردم شيعه ما بودنـد هـر
آينه سه چهارم آنان نسبت بما شكاك بودند و يك چهارم ديگر احمق بودند!!) دقـت در  

  كند!! حديث شريف بسياري از مجهوالت را روشن مي
را بر روي آن گذاشته   چنين مردم خوشباوري كه هر چه را بشنوند همينكه نام امامي

باور كنند و آن را مالك عقيده و اعمال خود قرار دهند هر چنـد مخـالف صـريح     باشند
قرآن باشد. بديهي است كه در نزد امامان كه از زيركان و زبدگان عقـالء جهاننـد هرگـز    
مقبول نخواهند بود. و چنين كساني هرگز مورد محبت و عالقه آن بزرگـواران نخواهنـد   

 5��2�� 	�C@�	�و بعـاقالن عالقمندنـد. چنانكـه در     شد زيرا آنان خود اعقل عقالء بوده
2/ ,�Z4� ` :؛	YK��! d !/ «اين حديث شريف آمده است:  214طبرسي ص  ]�Z� �C
�(�! 9�M /2 ���8� �(��| ���	�2 :�=p �z�J8 :�z8 «      يعنـي: مـا از شـيعيان خـود كسـاني را

زگار و راسـتگو و وفـادار   داريم كه عاقل و فهيمده و دانشمند و بردبار و سـا  دوست مي
  باشد.

. نيز چنين حديثي با عبارت ذيل از 23مجلس  113و در امالي شيخ مفيد ص 
2/ ,�Kz8 �(�! 9�M /2 �Z4«روايت شده است كه فرمود:  ؛حضرت صادق ]p� :

��8� �(��| 	���| ���	�2 :�=p �z�J8« 1`« :و آنگاه فرمود d	 9�)	 �> Ù��1� Ú�����C �
���5�$ )	4�=8 ��8 /51 ¢ /2 � Ø�m Ù=! d	 ����=8 ��8 /�8 ��>  ²`� ��1� Ú���1 d	 

����~ [�( ��b�2� Ú	�8 *= j ?iW [�(؛U : G=X	� '5��	� ��	� ²�ZJ�	� ²�	��	
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!����	� ��u��	� ���X	� 6#<�	�� )	��2C6 .«مان كسي را دوست دارم  يعني: من از شيعيان
ه، دانا، بردبار، پايدار، شكيبا، راستگو، وفادار بوده باشد، همانا خداي كه عاقل، فهميد

تبارك و تعالى پيغمبران را بمكارم اخالق اختصاص داد پس كسيكه در او از اينگونه 
اخالق بود بايد خدا را بر آن سپاس گذارد و آن كس كه در او نيست بايد بخداي تبارك 

ت كند. راوي گفت: فدايت شوم آن اخالق كدام و تعالي تضرع كرده و از وي در خواس
است حضرت فرمود: پرهيزگاري و قناعت و صبر و شكر و بردباري و حيا و سخاوت 
و شجاعت و غيرت و امانت است). و چنانكه قبالً هم در ذيل بحث واليت و مودت 
 مؤمنان با يكديگر گفتيم: محبت و مودت مؤمنين با يكديگر همان سنخيتي است كه در

در حقيقت همان  نو اوالد علي  �اعمال حسنه با يكديگر دارند. و محبت علي 
و بعضي  �محبت و عالقه بحقايق دين و اعمال حسنه و خصائل فاضله است كه علي 

يعني حب ايمان بخدا. زيرا  �گان فرزندانش مظهر بارز آنند. پس حب علي از زبده
 �ظهر اتمٍ ايمان بود. حب علي از بزرگترين مؤمنين بخدا بود و حضرتش م �علي

از بزرگترين  �يعني حب ايمان بقيامت و حريص بودن به تهية ذخيره آن زيرا علي
Ötβθفرمايد:  اش مي ي او و خانواده مؤمنين به قيامت بود چنانكه خدا درباره èù$sƒ s† uρ $ YΒöθ tƒ 

tβ%x. …çν•� Ÿ° #Z�� ÏÜtG ó¡ãΒ× /كه شرش همه را فراگيرنده ترسند از روزي  آنان مي«يعني:  ).7(دهر
و مساوات و نصرت مظلوم و  |=�� � MA��يعني حب  �. و باآلخره حب علي »است

بزرگترين مظهر اين  �سركوبي ظالم و حب عدالت و فضائل عاليه انساني كه علي
پرواران مدعي آنند  پرستان و خيال كه وهم  صفات عاليه بود. و گرنه دوستي موهومي

  هد بود.منشأ هيچ خيري نخو
كند و ساير محبوبيتها چيزي  سنخيت و همجنسي افراد را محبوب حقيقي يكديگر مي

يعني دوستداران عدالت و امانـت   �نيست و بسا كه منشأش ماديت باشد. شيعيان علي 
 ؛االنوار طبرسـي از حضـرت صـادق   5�2�� و عفت و تقوي و... و..... و. چنانكه در 

مود: پدرم براي من حديث كرد كه شيعيان ما اهل فر روايت كرده است كه آنحضرت مي
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بيت هميشه از بهترين مردم بودند اگر فقيهي بود از ايشان بود و اگر مؤذني بود از ايشان 
بود از ايشان بود و اگر صاحب  بود از ايشان بود و اگر سرپرست يتيمي   بود و اگر امامي

گر..... پس چنين باشيد تا مـا را نـزد مـردم    امانتي بود از ايشان بود و اگر.... و اگر.... و ا
محبوب كنيد نه آن چنان كه مـا را در نـزد مـردم مبغـوض نمائيـد!). در جلـد يـازدهم        

$�/  ZH��p� !��«بحاراالنوار از ارشاد مفيد از ابن شهاب از زهري روايـت كـرده اسـت:    
 9�M� %�X	K�,�j ��8i K[�( n�ZM�؛�: K�	 ]p �C��p5�p [	A :8 ���4p �Z�A �Z� GE 
�, �Z�=! ��|+� .«     يعني: ما را چنان دوست داريد كه اسـالم دسـتور داده كـه مسـلمانان را

دوست دارند بجهت مسلماني آنها پيوسته دوستي شما نسبت بما بنفع ما خواهد بود تـا  
  آنكه از حد بگذرد و ننگي شود بر ما.

�از  4/162در مناقب اين شهر آشوب ����)	 6�=pP ه است: كه يحيي بـن سـعيد   آورد
* !�«گفت: ��  /�X	 /$÷  ��=! g�4b	� :[�J�K�Z�W [��J�	 Ø��m ��� 	����J8 .��Ci 

�	2�26[�J8 U: K�	 ]p �C��p��� 8ª¡'$ �2 �C p �Z$�	��! �Z�=! ��| Ù4p G5«P 
گفت در حاليكه مردم در  را كه سخن مي ÷يعني: شنيدم حضرت علي بن الحسين 

اجتماع كرده بودند وگفتگو موضـوع امامـت بـود پـس آنحضـرت       پيرامون آن حضرت
فرمود: ما را دوست داشته باشيد آنگونه دوستي كه سببش اسالم است (يعني همانگونـه  
دوستي كه مسلمانان بايد يكديگر را دوسـت داشـته باشـد) چنانكـه در بحـث واليـت       

و بر ما ننگـي شـود.    گذشت) اينگونه دوستي پايان ناپذير است تا وقتيكه از حد بگذرد
همچنانكه دوستي غُالت ننگي است بر وجود مقدس ايشان سالم اهللا عليهم. و نيز از آن 

گفـت:   . از خالد كابلي روايت شده است كه مـي 111بزرگوار در كتاب رجال كشي ص 
»�! *��  %�X	 /$÷ [�J�: ` ��z��	 9K���( Ù4p "	'�_! 	��p	 	����( ��2 ���8 , '��_! ��8

GzZ2 @�  '�_! /2 Gj ,�` Ý���Z�	 9K��! 	��pE 	���( Ù4p  ,	���( �2 ��8@� GzZ�2 Ù��! �8 
Ù��! /2 Gj ,�` Ø�m /2 6Z� Ù=! �C`����� �Z4�, /2 "�2�( 9C	����J� Ù4p �Z ��2 ��Z�8  *���(

e ��z��	 e Ý���Z�	 *��( �2� '�_! �8 Ù��! Gj  �Z2GzZ2 /�C @�«P 
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ا دوست داشتند تا اينكه درباره او گفتند: آنچه گفتند پس نه يعني: همانا يهود عزير ر
عزير از ايشان است و نه ايشان از عزيرند، و نصاري عيسي را دوست داشتند تا اينكه 

از ايشان است ونه ايشان از  ؛ي او گفتند آنچه گفتند پس نه عيسي درباره
ان ما بزودي ما را ، ما اهل بيت نيز بر چنين سنتيم همانا گروهي از شيعي؛عيسي

و نصاري  ؛دوست خواهند داشت تا اينكه درباره ما بگويند آنچه يهود درباره عزير
مدعي شدند پس نه ايشان از ما هستند و نه ما از ايشان). يهود درباره  ؛درباره عيسي

چنين ادعائي  ؛گفتند: كه او پسر خدا است و نيز نصاري درباره عيسي ؛عزير
ر ميان مسلمانان چنين ادعائي درباره كسي نخواهد شد كه بگويند كردند. بديهي است د

فالن پسر خدا ست. زيرا آيات قرآن بصراحت اينگونه ادعا را رد كرده است و مسلمانان 
#ÖöΝs9 ô$Îخوانند:  مرتبه در ركعات نماز مي 5در هر شبانه روزي حد اقل  tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ×

پس آنچه ممكن است كه ». زند كسي نيستخدا فرزندي ندارد و فر). «3(اخالص/
ي ائمه معصومين بگويند همين عقايد سخيفه است كه آنانرا مدبر كون و مكان و  درباره

تر است از آنچه يهود  متصرف در عالم امكان خوانند و بحقيقت اين ادعا بدتر و زشت
اين گفتند. چنانكه خود آن بزرگواران هم با  ؛و عيسي ؛ي عزير ونصاري درباره

���� Ý	���� .	��y/ «اند:  اند كه فرموده معني توجه داشتهZ�	� ��z��	 /2 ¦K ��<�	 9ª8
K	�M¦ .« يعني: غاليان از يهود و نصاري و مجوس و كسانيكه مشرك شدند خيلي

كه بخداي واحد ايمان داشته و بنبوت انبياء معتقد است و از روز  بدترند). پس آن كسي
ورزد و از عقل و  به اهل بيت طاهر پيغمبر تبعيت داشته ارادت مي حساب انديشه دارد و

كند سهل  اي دارد هرگز بچنين كلماتي كه از عقايد غُالت است تفوه نمي وجدان بهره
دهد و از مبارزه با  ي چنين خيال باطل و شرك محض را در قلب راه نمي است انديشه

هراسد هر چند هزارها از اين آيت  آن نمياينگونه خرافات باز نه ايستاده و از طرفداران 
با او مخالف باشند و احيانا فتواي تكفير او را صادر نمايند. زيرا خود اينان  هاي عظمي اهللا

Ö(#θكافر و مشركند بنص قرآن و سزاوار:  è= çG ø%$$ sù tÏ. Î� ô³ßϑø9$# ß]ø‹ ym óΟ èδθßϑ ›?‰ỳ uρ óΟèδρä‹äz uρ 
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öΝèδρç�ÝÇôm$#uρ (#ρß‰ãè ø% $#uρ öΝßγs9 ¨≅à2 7‰|¹ ó÷s∆× /مشركان را هر جا يافتيد به قتل «). يعني: 5(توبه
. »برسانيد و آنها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در هر كمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد

ي پر از  آوريم و اميدواريم اين تذكرات در جامعه ما با اين بيان اين فصل را بپايان مي
افكار بيداري كه مهياي دريافت حقايق اسالم هستند از آن  خرافات ما سودمند افتد و

نجات [يعني قرآن  !'�� 	��ÙJHي كافي برند. و از اين گونه موهومات بيزار و بيگانه  بهره
كريم] و به اخبار و احاديثي كه مورد تصديق كتاب آسماني ماست روي آورند تا از اين 

� 	p @� d�] �@ )�� `@ ردند. ضاللت نجات يافته حائز سعادت دنيا و آخرت گ�, 9`
Pd�$ 
 





 

  مباحث ي هخالص

ي  اي از اعتقـادات صـحيحه   در پايان اين مباحث پنجگانه قصد ما اين بـود كـه خالصـه   
شوند و  را بياوريم تا مطالعه كنندگان كه از خواندن اين مباحث دچار حيرت مي  اسالمي

پنداشتند اكثر آن ساخته  مي  جزو حقايق اسالمي بينند مطالبي كه آنان تا امروز از اينكه مي
پرسند پس حقيقت كدام است؟. لـذا   و پرداخته غُالت يا دشمنان اسالم است از خود مي

ي آيات قرآن بر پيغمبر آخر  ما آن اعتقادات و احكام را كه از طرف خداي جهان بوسيله
ريم اما ديديم اينكار با وحي و الهام شده است در اختيار طالبان حقايق بگذا صالزمان 

ي اين رساله خارج است زيرا از  گيرد و بطور تفصيل نيز از حوصله اختصار صورت نمي
ي چاپ و  ي مطالب آن مستلزم وقت بيشتري است و از طرف ديگر وسيله يكطرف تهيه

ي وضع پريشان همين كتاب گوياي همـين   انتشار در دسترس ما نيست. چنانكه مشاهده
ما را از راه اضطرار ناچار شديم كه آن را باينصورت در آوريم. ديگر بـا   جواب است كه

است و نه نيروي سرشار معنوي.. لذا فعالً  هاين كيفيت نه قدرت مادي براي ما باقي ماند
از اين قصد صرف نظر كرده و آن را ان شاء اهللا و بياري خدا بوقت ديگر محول كـرديم  

تأليف و در دسترس طالبان آن   عقايد و احكام اسالمي كه كتابي جامع در پيرامون حقايق
  بگذاريم. 

ي فهرستي  پردازيم تا بمنزله  اي از آنچه در اين اوراق آورديم مي اينك به ذكر خالصه
  از آنچه گذشت بوده باشد.

قدر گنجايش  ما در اين كتاب چند مطلب را مورد تحقيق و دقت قرار داده و در آن به
  م:به تفصيل پرداختي

موضوع علم غيـب كـه آن مخصـوص ذات بـاري تعـالي اسـت و هـيچ يـك از          -1
آفريدگان او از مالئكه مقربين و انبياي مرسلين و اوليـاي صـديقين و عبـاد صـالحين را     

ي وحي بر پيغمبر ابالغ شود كه او نيـز همـانرا    بعلم غيب راه نيست مگر آنچه كه بوسيه
ي وحي به مردم تبليغ نمايد و ثابت كرديم  بدون كم و زياد تحت رصد و مراقبت حفظه
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ي پيغمبـران و تـاريخ امامـان و عقايـد اصـحاب و       كه اين مطلب در آيات قرآن و سيره
خاصان و اقوال علماء و دانشمندان روشن و مصرح اسـت و جـاي هيچگونـه ترديـدي     

هدي نيست. عالوه بر آن عقل و وجدان و بينه و برهان بر اين حقيقت گواهي كافي و شا
صادق است. و نيز روشن كرديم كه دانستن علم غيب و آگاهي از حوادث آينـده بـراي   
بشر هيچ نفعي نداشته و كامالً مضر است و روي همـين حكمـت بالغـه كـه پروردگـار      
متعال آن علم را مخصوص ذات مقدس خود خواسته و از آفريدگان خود مخفي و پنهان 

  داشته است.
را مورد بحث قرار داده و ثابت كرديم كه واليت همان  موضوع واليت بود كه آن -2

دوستي و توالي مؤمنين و مودت آنان با يكديگر است كه در نزد يك بصد آيه در قـرآن  
بدان توصيه و تاكيد شده است و متأسفانه از اينگونه دوستي و مودتي كه قرآن خواسـته  

ينيم متاسـفأنه آن واليتـي را   ب است امروز در ميان مسلمين خبري نيست. بلكه چنانكه مي
ي عداوت و دشمني با يكديگر قـرار   كه قرآن خواسته با تفسير و تعبير غلط آن را وسيله

شـوند و نيـروان    داده و بتحريك و تشـويق دشـمنان روز بـروز از يكـديگر دورتـر مـي      
گردد. زيرا از يكطرف واليـت كـه    خصومت در بين افراد و جوامع اين امت مشتعلتر مي

انـد كـه    ط بدوستي عموم مسلمين با يكديگر است اختصاص به افراد خاصي كـرده مريو
امروز در دنيا از ايشان كسي وجود ندارد كه از آن استفاده كند و اگر هم وجـود داشـت   

  توانست استفاده كند. مسلماً نمي
كنند و ديگران را از آن  زيرا معنائي كه اينان از واليت و دوستي آن افراد خاص مي

شمارند. يك نوع دوستي خيالي است كه علم محبت آن خيالي است  روم و ممنوع ميمح
دارند كه محيط بتمام  را دوست مي �و هم محبوب آن. زيرا اينان في المثل آن علي

عالم و مسلط بر جميع امم از فرزندان آدم و تمام موجودات و عالم بمغيبات و قادر بر 
الموات و امثال اين صفات است و در عين تمام مشكالت و قاضي حاجات و محي ا

حال طرفدار مدافع اعمال اينان بوده و هم شافع و ماحي سيئات اينان بوده و سرانجام 
برد. اينان چنين موجودي را در خيال خود دوست  آنانرا بأعلي درجات جنات مي
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معلوم دارند. و هيهات هيهات حقيقت را با اين خياالت!. آنگاه اين واليت را كه  مي
اند كه  ي عداوت و دشمني با مسلماناني كرده نيست مولي و مولي عليه كيست وسيله

اند كه اندك  مامورند با آنان دوستي كنند. و چنين آش شله همكاري از آن ساخته
آن هم  ؛ي امير المؤمنين اي با شعور ندارد. زيرا مثالً اينان مدعي واليتند درباره رابطه

امير المؤمنين يا امام ديگر متصرف در كون و مكان و مدبر عالم  واليت تكويني. يعني:
$Öي:  گويند آيه شان چنانكه در سخنان و تاليفات خود مي امكان است و دليل uΚ ‾Ρ Î) ãΝä3–Š Ï9uρ 

ª!$# …ã& è!θß™ u‘ uρ× /است در صورتيكه اگر معناي آيه واليتي چنين باشد انحصار 55(مائده .(
تصرف در كون و مكان واليت بر تمام موجودات دارد نه بر بمؤمنين ندارد زيرا والي م

اند كه بينديشد كه اگر  ي خاصي از مؤمنان؟. و اينان هرگز بشعور خود اجازه نداده طائفه
$Öواليت اين معني است چرا خاص مخاطبين  uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$#× است كه هر چه باشد .

كويني كه مدبر امور عالم باشد خاص مسلمين است و اين هرگز با معناي واليت ت
اي شرك محض بلكه باالتر از شرك مشركين  سازش ندارد. گذشته از آنكه چنين عقيده

زمان جاهليت است!!. بلكه معناي آيه اگر تعصب و عناد و حماقت بيكسو نهاده شود 
چون آفتاب روشن و واضح است كه مقصود از آن دوستي و مودت و محبت و تعاون 

يكديگر است كه هم عقل و وجدان و هم سنت بال تغبير جهان و هم صدها مؤمنين با 
دهد. و اين دوستي است كه اگر در بين مؤمنين  ي قرآن بدان گواهي مي آيات شريفه

كند و مسلمين را در اعلي درجات عليين  شايع شود دنيا را مبدل به بهشت برين مي
مدعي آنند جز عداوت و تفرقه در بين  دهد. اما دوستي آن چنانكه اين احمقان ارتقاء مي

مسلمانان تا حال چه نتيجه و فائده ديگر داشته است و يا بعدا خواهد داشت؟!! آيا 
راستي خداي جهان و بعثت پيغمبران و نزول كتب آسماني بخصوص قرآن با اين همه 

1�� Ù	d.«ايست كه اينان مدعي آنند؟..  آيات فراوان هدفش همين واليت احمقانه :! 
 "	�=! 9�=j�w	 [�J� 	#�Mً.«  
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از آن جهت كه افضل مؤمنيند  �و آل علي �شكي نيست كه واليت و دوستي علي
فاضلترين واليتهاست و اخبار و احاديثي كه در اين باره از پيغمبر و أئمه سالم اهللا عليهم 

صحيح و ي غاليان و دجاالن محفوظ مانده باشد بجاي خود  صادر شده هرگاه از دسيسه
درست است. اما چه قدر خوب بود هر گاه اين محبـت و دوسـتي در زمـان حيـات آن     

شد چنانكه مسلماً صدور و تأكيد و تـواتر   گرفت و منشأ عمل مي بزرگواران صورت مي
آن بهمين منظور بوده است. وگرنه دوستي و عشق ورزي با اموات داراي چه خيـرات و  

اش مـداحي   هاي خيالي با محبوبان خيالي كه ثمره تيبركاتي خواهد بود؟ و اينگونه دوس
غاليانه و نسبت دادن صفات الوهيت به بنـدگاني محتـاج اسـت جـز شـرك و دوري از      

اي خواهد داشت؟! و تجربه و حس و تاريخ  حقايق و گستاخي بمحارم احكام چه نتيجه
ه شود كـه نتيجـه   اي گرفته است كه بعد از اين بگريد؟! شايد گفت تاكنون از آن چه فائده
ها آنست كه قلوب بمحبت آنان اشـراب شـده و بحقانيـت ايشـان      اين دوستي و محبت

اطمينان گرفته و در نتيجه پيروايشان را كه همان اجراي احكام الهي اسـت سـبب شـود.    
ي ما مشهود اسـت خـالف    اين ادعا هر چند بصورتي صحيح است لكن آنچه در جامعه

دهد. اين مدعي وقتـي صـحيح بـود كـه مظـروف از ظـرف        اين منظور نتيجه داده و مي
عزيزتر باشد و حفظ و احترام ظرف بجهت حرمت و عزت مظروف باشد يعني: دوستي 

اند فرع دوستي احكام و قوانين دين كه مظروف  اولياي خدا كه ظرف حقايق احكام الهي
ـ   الي ظـرف  است بوده باشد و حال اينكه قضيه كامالً بعكس است. چنان در دوسـتي خي

اند كه بمظروف اعتنائي ندارند و عيان كافي از بيان است محبت امـام فـرع محبـت     غرقه
  دين است نه دين فرع محبت امام.

ي شفاعت بود و  سومين بحثي كه در اين كتاب مورد تحقيق قرار گرفته مسأله -3
فجور ي غرور و عقب ماندگي و گستاخي ارباب  دانيم كه يكي از علل عمده چنانكه مي

بر معاصي پروردگار و شانه خالي كردن از زير مقررات و احكام الهي و از طرف ديگر 
موجب پيدايش بدعتها و اعمالي كه هرگز منظور نظر شارع نبوده نه تنها بدان امر نكرده 
بلكه بسياري از آنها مورد نهي و منع او بوده است همين شفاعت است مانند تعمير و 
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ضرايح و مراقد مزين بطال و نقره و جواهرات و تفريط و تجصيص قبور و ساختن 
تضييع اموال بر سر گور مردگان و زيارتهاي اختراعي و گنجانيدن كفريات در 

ها و عزاداريهاي نامشروع و نذورات و موقوفات خالف دستور و رضاي خدا و  زيارتنامه
يد شفاعتي خيالي. در ساختن دعاها و نمازهاي مجهول يا عبادات نامشروع و نامعقول بام

دهد و  حالي كه شفاعت به آن كيفيتي كه اينان قائلند نه عقل و وجدان بدان گواهي مي
كند. آياتي كه در قرآن در خصوص شفاعت است اكثر  نه عقل و قرآن آن را تصديق مي

كردند كه امور  آن ناظر برد اعتقاد مذهبي است كه نظر به ارباب انواع بوده و خيال مي
ي قدرتي عليحده است. و آن قدرتها كه هر  گوناگون جهان خلقت هر يك بعهده شئون

خداي قحطي  –خداي جنگ  –يك در مقام خود خدائي بود: خداي باران خداي دريا 
و ارزاني اخيرا در نتيجه تلطيف عقايد بصورت فرشتگان و صلحا اولياء در آمده كه هر 

تحت سلطنت خداي خدايان امور مربوط اي در معبدها داشتند و  يك تمثال و مجسمه
دادند. قرآن مجيد واسطه و شفاعت فرشتگان را در شئون آفرينش  بخود را انجام مي

%ÖtΒ #sŒ “Ïاي باذن پروردگار جهان دانست كه  منكر نشد لكن آنها را وسيله و واسطه ©! $# 

ßìx�ô±o„ ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/× /ون حكم او در پيشگاهش چه كسى است كه بد«). 255(بقره
پرستاني  اما شفاعت در آخرت را هرگز باينصورت نپذيرفت زيرا اوال: بت »شفاعت كند؟

كند اصال ًاعتقاد بĤخرت و قيامت نداشتند تا اينكه  كه قرآن نفي شفاعت از بتان ايشان مي
ي شفاعت در نفي و وجود بميان آيد. ثانياً: شفاعت بدينصورت تشبيه دستگاه  مسأله

آفرينش به دربار سالطين خودكامه و جبار است و آن منافي اعتقاد بپرودگار عالم قادر 
مختار. بلي شفاعتي كه مورد قبول قرآن و عقل و وجدان است استغفاري است كه 

» �°	( �/ e«براي مؤمنين و مؤمينن براي يكديگر و فرشتكان براي  صرسول اهللا 
Öö�Ï�øóخداوند متعال بموجب فرمان:  اي كه كنند بر حسب اذن و اجازه مي tG ó™ $#uρ š�Î7 /Ρs% Î! 

tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ×/داده است و همين شفاعت است كه قبالً خدا بدان 19(محمد .(
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×Ö7‹Íاذن داده و ممكن است در روز قيامت نفع بخشد كه  tΒöθ tƒ āω ßìx�Ζ s? èπ yè≈ x�¤±9$# āωÎ) ôtΒ tβÏŒr& 

ã& s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# zÅÌu‘ uρ …çµ s9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪× /چنانكه شرح آن گذشت.109(طه .(  
اى بدان نشده  ي زيارت قبور بود كه در كتاب آسماني ما كوچكترين اشاره مسأله -4

كه مورد عمل مسلمين صدر اول است اثري روشن ندارد  صاست و در سنت نبوي 
بينيم  واتر است. لكن چنانكه ميدر ابتداي بعثت از اين عمل مت صبلكه نهي رسول اهللا 

ي شريفه است. كه در  توان گفت: بمصداق كامل آيه امروز بصورتي در آمده است كه مي
$ÖtΑفرمايد:  پرستان مي مذهب بت s% tβρß‰ç7 ÷ès? r& $ tΒ tβθ çG Ås÷Ψs? ∩∈∪ ×/يعني: 95(صافات .(

آنچه را   اسمي مسلمانان »پرستيد؟ تراشيد، مى گفت: آيا چيزى را كه مى) ؛(ابراهيم«
اند در آن با هوا و خيال خود گنبدي ساخته  اي كرده با خواب و خيال قبرپنداري امامزاده

داند كه  اند و خدا مي اي اختراع كرده مشغول عبادت شده و ضريحي پرداخته و زيارتنامه
  از اين ناحيه چقدر زيان و ضرر دنيوي و آخروي دارند.

وصول بمقصـد يعنـي معرفـي غاليـان و دشـمنان      پنجمين بحث ما در اين كتاب  -5
آنـانرا بـراي    إلانـد و ائمـه   حقيقي دين بود كه موجد اين همه بدعتها و خرافات شده

انـد چنانكـه فرمودنـد:     دين مبين بدتر از يهود و نصاري و مجـوس و مشـركين شـمرده   
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K	��M¦«P ي نـوراني   تي كـه در چهـره  هاي زشت بعلت طول مد هر چند زدودن اين لكه

اند ممكن است در ابتدا موجب انـدك رنجـش و آزار و خـالي مانـدن      قيماندهشريعت با
  تر است.  آثاري گردد. ليكن بهر صورت زدودن و بر طرف كردن آنها از هر چه واجب
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گيـرد إن   صـورت مـي   1359شمسي وچاپ آن در سال  1351تأليف اين رساله در سال 

  شاء اهللا. 
  قلمداران 



 

  يادآوري

اين كتاب در پنج بحث: علم غيب، واليت، شفاعت، زيارت، غُالت، تأليف شده كـه در  
اي بنـام (امـراء هسـتي)     اهللا العظمائي كه در رساله رد يكي از مدعيان علم و دعوي آيت

نگاشته بوده نوشتيم. بنام [راه نجات از شر غُالت] بحـث اول آن بـا تحمـل زحمـات و     
بينيد  خطرات و خساراتي چاپ شد. و بحث شفاعت و معرفي غُالت آن بصورتي كه مي

ث واليـت و  گيـرد. امـا چـاپ بحـ     شود و در دسترس طالبان قرار مي اضطرارا چاپ مي
ايم و شـايد هرگـز نيـابيم! زيـرا در جامعـه خـود آن        زيارت آن را تا اكنون توفيق نيافته

بينم كه استعداد پذيرش اينگونه تحقيقات را داشته باشد. بـديهي   وسعت و بينش را نمي
ي خود بيش از ايـن   است ما در ابتداي كار خود بوسعت بينش و استعداد پذيرش جامعه

اما آنچه در مدت عمر طوالني خود بدست آورديم فهميديم كـه نـه تنهـا    اميدوار بوديم 
ي دين و اعتقاد تابع و مقلد پدر  توان گفت: تمام جوامع بشري در مسأله ملت ما بلكه مي

و مادر و محيط خودند و پيروان عقل و منطق و تابعان برهان و دليل در اين مسأله بسيار 
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. افـراد بـراي   »هر گروهي بدانچـه در نزدشـان اسـت دلخوشـند    ). «32روم/ 53(مؤمنون/
تحقيق و تحكيم عقائد ديني خود حتي بقدر اطمينان بصحت ارزش يك اسـكناس پـنج   

ه تنهـا در نـزد آنهـا    شوند! پس اين قبيل تأليفات ن توماني زحمت تحقيق را متحمل نمي
كننـد، چنانكـه كردنـد!     ارزشي ندارد بلكه حتي االمكان با آن خصومت و كار شكني مي

ي ما امام و گاه پيغمبري را قبول دارند كه عالم بغيب و متصرف در كـون   مثال در جامعه
 و مكان و مدبر عالم امكان باشد، در گهواره از در بدرد و با قندانه بـه آسـمان بپـرد!!. و   
معتقدند كه دوستي خيالي آنان باعث نجات و رفع درجات گشـته و شـفاعت آنـان كـه     

ي چنين واليت و يا زيارت قبور آنان تحصيل شده موجب سعادت دارين و فـوز   بوسيله
كه چون ديگر مردمان دچار عـوارض بشـري اسـت و      نشأتين گردد. اما پيغمبر يا امامي

ابالغ آن بمردم است و صدق كـالم اينـان تبعيـت     امتياز آنان فقط گرفتن وحي و الهام و
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آنان را كافي نداسته و عار دانند. در حاليكه چنين اعتقادي بقضـاوت عقـل و وجـدان و    
حكم قرآن باطل و موجب خسران دو جهاني است، زيرا پيروي چنـان پيغمبـر و امـامي    

يت است كه بـا  بدان صفات بر خالف عدل خالق بريات است. آن پيغمبر و امام قابل تبع 
افراد بشر همدوش و همگام باشد و امتيازش فقط وحي و الهام است و صـدق كـالم از   

داننـد كـه هـوا و     خداي عالم. اما مستكبران و جاهالن از چنين حقيقتي گريزانند و نمـي 
  هوس حقيقت نيست و خصومت با آن غلط است.

 ÖŸωجويندگان گذاشتيم باري ما آنچه در توان داشتيم بمدد عقل و قرآن در اختيار 
ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø�tΡ āωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u× /آنچه به او  خداوند هيچ كس را جز به [ميزان«). 5(طالق [

  .»كند داده است مكلّف نمى
  گــر نيابــد بگــوش رغبــت كــس     

  

ــس    ــد بـ ــالغ باشـ ــوالن بـ ــر رسـ   بـ
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