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 ��م ا� ا����ن ا����م

توان به آنان  كه مي ثين و كسانيراي علما و محدا  يي  الس�م ابن تيميه پرسيدند آيا ب
اقتدا كرد ثابت يده كه امام علي فرموده بايد اگر من مردم بر پشت يترم سوار كرده و 

كجا خوابيد آنجا مرا دفن كنيد پس ا  يهاداتش اين چنين كردند و به ريتر را رها كنيد ه
د يا همين علت در حال حاضر محل دفن وي معلوم نيست آيا چنين چيزي صحت دار

و اص�ً علت به قتل رسانيدن وي  داند؟ مي خير؟ آيا كسي ا  علما محل دفن امام علي را
چه بود؟ و در چه وقتي روي داد؟ و چه كسي وي را به يهادت رساندند؟ و همچنين و 

 صو آيا صحت دارد كه به اهل بيت پيامبرلت امام حسين را به يهادت رساند؟ به چه ع
شان آنها را به صورت لخت و عريان بر يتر سوار كرده و توهين يده و پس ا  مرگ

عورتشان را نپويانيده بايند و خداوند براي يتر دو كوهان آفريده بايد تا عورت آنها را 
در ميان آن دو كوهان بپوياند؟ و آيا صحت دارد پس ا  يهادت امام حسين سرِ وي را 

قال داده و در مصر دفن كرده بايند در تمام يهرها نمايش داده سپس به سوريه و مصر انت
(و در  انجام داده بايد؟ صو تمام اين جنايتها را يزيد پسر معاويه با اهل بيت پيامبر

يود يا  مي صورت عدم صحت) آيا گوينده اين جم�ت بدعت گذار در دين محسوب
 دهد چيست؟ آيا كسي كه مي ميان مردم اياعهو سزاي كسي كه اين جريانات را درخير؟ 

 جلوي پخش و اياعه اينها را بگيرد كارش امر به معروف و نهي ا  منكر به حساب
ما را راهنمايي فرمائيد خداوند متعال به ير؟ لطفاً به صورت واضح و روين آيد يا خ مي

 يما اجر و پاداش خير دهد.
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داستان سوار كردن جنازه امام علي بر شتر يك روايت كامالً جعلي 
 است

م ابن تيميه پاس  دادند كه: اين كه امير المؤمنين علي وصيت كرده بايد كه يي  الس�
پس ا  مرگش بر پشت يترش سوارش كرده و يتر را رها كرده و هر كجا كه يتر 
خوابيد دفن گردد و چنين كرده بايند، اين جريان به اتفاق تمام علما دروغ و ساختگي و 

چنين جرياني اص�ً رخ نداده و هيچ كدام ا   جعلي بوده، امام علي چنين وصيتي نكرده و
دروغگو نقل يده است. اي  اين جم�ت فقط ا  عدهاند  اهل علم و انصاف آن را نفرموده

چنين وصيتي يچ مسلماني انجام داده يود و اينو اص�ً جايز نيست چنين عملي با جنا ه ه
در انجام اي  د و فايدهآي مي نامشروع است و اين عمل همان مثله كردن جنا ه به حساب

اين كار وجود ندارد اگر منظور ا  اين عمل مخفي ساختن محل دفن است، اص�ً نيا ي به 
توان به صورت سرّي و مخفيانه قبري كند و  مي اين اهانت و توهين به جنا ه نيست بلكه

 ند.او را در آن دفن كرد چه نيا ي هست كه جنا ه را سوار بر يتر در ميان مردم بگردان
اما علما در مورد محل واقعي دفن امام علي اخت�ف نظر دارند، معروف و مشهور نزد 
علما اين است كه امام پس ا  يهادتش در قصر حكومتي كوفه معروف به دار الماره دفن 

وي را ا  قبر بيرون آورده و جنا ه را هتك  مخفي بماند. مبادا خوارج گشته تا بدين ييوه
آيد) آنها امام علي را كافر پندايته و خون  مي كاري ا  خوارج بر حرمت كنند. (چنين
كه وي را به يهادت رساند عبدالرحمن پسر ملجم دانستند كسي مي ريختنش را ح�ل

مرادي يكي ا  افراد خوارج بود كه با دو نفر ديگر ا  خوارج براي كشتن امام علي، معاويه 
دانستند و هم چنين هر  مي ر سه نفر را كافرو عمرو عاص با هم پيمان بسته بودند چون ه

 كردند. مي كسي را كه با فكر و انديشه آنان سا گاري ندايته را تكفير
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 از اصحاب و جنگ امام علي با خوارجاي  توطئه چيني براي قتل عده

احاديث پيامبر در مذمت خوارج به حد تواتر رسيده است امام مسلم در صحيح خود 
حديث مربوط به خوارج را نقل م بخاري نيز ا  طريقهاي متعددي ا  ده طريق و اما

اند و هم چنين در ساير سنن و مسانيد بيشتر ا  صحيحين (مسلم و بخاري) در اين  كرده
 فرمايد: مي در رابطه با خوارج صرابطه حديث به دست ما رسيده است. پيامبر اكرم

» 
َ
ُقْرآَن , وَِص َحدُ�ْم َصَالته َمَع َصَالتهمْ َ�ِْقر أ

ْ
يَامه َمَع ِصيَامهْم وقرائته َ�ْقَرُءوَن ال

تُُهْم 
ْ
َر� دْ

َ
ِِ لَِئْ أ ِمية ْهُم ِمَا اّرة ْة َِ َاَقا َ�ْقُرُل اّ

َُ َحَِاِهَرُ ْم َ�ْقُرقُمَن ِمَا االِْمالَ َُ ُوَاِو
ََ َعدٍ  تْ ََ تُنَِةُهْم  َْ

َ
تُنُم ُ « � روايِ:و .»� َْ ْ�ََِقا لَِقيتُُقمُ ْم فَا

َ
ْهًرا َِّقْا فَأ

َ
ِهْم أ تْنِ ََ نِنة ِف 

ْم فَ
ْوثَانِ 

َ
ََ ا�  ْ

َ
َِ َو�ََدُعمَن أ ََ االِْمالَ  ْ

َ
ِقيَاَمِ َ�ْقتُنُمَن أ

ْ
ََ ال ِ يَْم َة ُهْم ِعَِْد ا

تَنَ هر كدام « .»ََ
ا  يما در مقابل نما  و رو ه و قرائت قرآن آنان، نما  و رو ه و قرائت خود را كم و اندك و 

كند ا  اس�م بيرون  هايشان تجاو  نمي خوانند اما ا  حنجره مارد، آنان قرآن ميي ناچيز مي
روند همانند بيرون رفتن تير ا  ليه حيوان يكار يده اگر آنها را ببينيم همانند قوم عاد آنان  مي

هر كجا كه آنها را ديديد بكشيديان  –فرمايد  و در روايتي ديگر مي –رسانم  را به قتل مي
كشند  يود آنها امت اس�م را مي كه در رو  قيامت به قاتلين آنان اجر و پاداش داده مي براستي

. تمام اصحاب پيامبر بر كشتن آنان اتفاق نظر »در حالي كه به بت پرستان كاري ندارند
يان دستور داد امام علي بود.  ستقيماً با آنان جنگيد و به كشتندايتند اما كسي كه م
نقل  صسعيد خدري ا  پيامبر آمده كه ابيحين (مسلم و بخاري) همچنان كه در صحي

ائَِفتَْ�ِ « كرده كه فرمود: َة  ال
َ
ْوَ

َ
ِنِقَ� َ�ْقتُنَُها أ ْْ ُْق ٍِ ِمَا اّ ِ  ِعَِْد فُْرقَ ْقُرُل َماِرقَ ََ

 ِّ َ
ْ
يوند  به هنگام برو  اخت�ف و دو دستگي درميان مسلمين، گروهي ا  اس�م جدا مي«.»اِاْ

جنگد همين يد امام علي در رو  جنگ  مي ، با آنان»ترين دسته و طائفه به حق ديككه نز
نهروان آنان را به قتل رسانيد چون خوارج در محلي به اسم حروراء جمع يده بودند، به 

را  بگفتند. قبل ا  اين كه جنگ رخ دهد امام علي عبداهللا ابن عباس مي آنان حروريه
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تاد و در نتيجه بحث و گفتگوي ابن عباس با آنان نزديك به به نزد آنان جهت مناظره فرس
نصفشان به سوي حق با گشته و بقيه بر عقيده خود ماندند پس ا  آن عبداهللا پسر خباب 
را به يهادت رسانده و حيوانات و اموال مسلمانان را غارت كردند امام علي نيز مردم را 

ديث پيامبر در رابطه با خوارج را به مردم براي جنگ و رويارويي با آنان فرا خواند و احا
و ع�مات ذكر يده در احاديث را در افراد خوارج براي  ها گويزد كرده و وجود نشانه

 مردم ثابت كرد.
هاي  ميان آنان مردي با دستانداخت كه فرمود: در و اين حديث پيامبر را به ياد آنان

گويتي اضافه آويزان است،  ش تكه هاي ناقص و كوتاه وجود دارد كه روي يكي ا  پستان
چنان كه قاً چنين فردي را پيدا كردند. همي خوارج دقيها پس ا  پايان جنگ در ميان جنا ه

قب�ً ذكر يد وقتي سه نفر ا  خوارج جهت قتل سه نفر ا  بزرگان مسلمين آماده يدند، 
اه مبارك عبدالرحمن پسر ملجم مرادي موفق يد امام علي را در رو  جمعه، هفدهم م

رمضان سال چهل هجري به يهادت برساند، وقتي امام علي براي اداي نما  صبح به 
مسجد تشريف آورد ابن ملجم مرادي كه خود را مخفي ساخته بود او را با يمشير  د. 
سنت در ميان مسلمين همين بود كه خلفاء و اميرهاي جانشين آنان نما هاي پنجگانه، 

ما هاي طلب باران و خورييد گرفتگي و نما ه جنا ه و غيره نما  جمعه و نما  عيد و ن
را براي مردم به امامت بخوانند همان امير جنگ، امام نما  نيز بود. اما كسي كه خواست 

گويند موفق يد او را  خمي كند اما پزيكان وي  اي مي امير معاويه را به قتل برساند عده
كه خورده نسلش قطع خواهد يد. و اي  را ع�ج كردند و به او گفتند به علت ضربه

گويند: امير معاويه قسمتي ا  مسجد را به صورت ديوار و حصار جدا  مي برخي ديگر
كرده بود تا خود و اُمرا و افراد عالي رتبه حكومت اس�ميش در آنجا پشت سر وي نما  

د كساني كه بخوانند تا مخالفين دستشان به خليفه نرسد اگر چنين كاري كرده بايد. هستن
 دانند. مي نما  خواندن در چنين مكانهايي را مكروه
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و اما كسي كه خود را براي كشتن عمرو ابن عاص آماده ساخته بود موفق نشد چون 
آن رو  عمرو ابن عاص به نما  صبح نيامده بود بلكه فردي به اسم خارجه را جايگزين 

يد عمرو ابن عاص نيست و خارجه كرده بود وقتي آن مرد او را به قتل رساند و مطمئن 
است گفت: من قصد قتل عمرو را كردم اما خدا قصد قتل خارجه را دايت پس خارجه 

گويند: مسلمانان قبر امام علي و امير معاويه  مي نيز مانند عمرو يد (مانند عمرو كافر يد)
ه را و عمرو عاص را ا  ترس فتنه خوارج مخفي كردند و ا  ترس خوارج بود كه معاوي

نام دايت دفن كردند و » خضراء«پشت ديوار جلوي مسجد جامع در قصر حكومتي كه 
يناسند. به اتفاق علما  مي همين قبر است كه مردم آن را به قبر پيامبر خدا هود

گزيده حضرت هود به دمشق نيامده بلكه ايشان در كشور يمن همانجايي كه به پيامبري بر
گويند حضرت هود به مكه هجرت كرده و در همانجا  ياي م اند. و عده يد دفن گشته

سكونت كرده و در مكه مدفون است و هيچ عالمي نگفته كه در دمشق است. اما قبري كه 
به قبر معاويه مشهور است قبر معاويه پسر يزيد است كه مردي » باب التصغير«در بيرون 

علي نيز در همانجا دفن  پارسا و اهل تقوي بود و چهل رو  بر مردم حكومت كرد و امام
 يده و قبرش با خاك يكسان يده تا مخفي بماند.

 زيارتگاه مشهور نجف، قبر امام علي نيست

اهل علم بر اين امر اتفاق نظر دارند كه قبر امام در  يارتگاه مشهور نجف نيست بلكه 
امام  گويند مغيره پسر يعبه در آنجا مدفون است هيچ عالمي نفرموده كه قبر اي مي عده

علي در نجف است جالب اينجاست بيش ا  سيصد سال ا  يهادت امام علي گذيته بود 
كه مسلمانان  يادي ا  اهل بيت، يارت،  يارتگاه نجف نرفته بود درحاليو هنو  كسي به  

كردند، آن قبر پس ا  سيصد سال يعني در  مان  مي ييعه و سايرين در نجف  ندگي
ادياهان غير عرب بود، به عنوان  يارتگاه انتخاب يد و به حكومت بني بويه كه يكي ا  پ
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قبر امام علي نامگذاري يد. داستانهايي نيز در رابطه با آمدن رييد خليفه به سوي آن قبر 
 اما قابل اعتماد نيستند.اند  روايت كرده

 شهادت امام حسين

بود باد،  و هم چنين لعنت بر كسي كه به قتلش راضي امام حسين كه لعنت بر قاتلش
هجري يهيد يد، كسي كه بسيار براي كشتنش  61در رو  عايورا (دهم محرم) سال 

كرد يمر پسر ذي الجوين بود كه چندين بار به جانشين يزيد در حكومت  مي ت�ش
عراق يعني عبيداهللا پسر  ياد نامه نويت و باألخره ابن  ياد نيز به جنگ و رويارويي با 

ن  ياد، عمر پسر سعد ابن ابي وقاص را به جانشيني خود در امام حسين دستور داد، اب
اين جنگ انتخاب كرد هر چند كه امام حسين مانند ساير مسلمانان به آنها گفت با خود 
جنگ آور نياورده و قصد جنگ ندارد و ا  آنها خواست او را آ اد بگذارد تا به سوي 

رفته و با » ثغر«فرستند يا بتواند به مدينه با گشته و يا او را به نزد پسر عمويش يزيد ب
جنگند امام حسين  مي كفار بجنگد اما آنها گفتند يا بايد به اسارت آنها در آيد يا با او

ادت ا  خانواده و يارانش را به يهاي  اسارت را قبول نكرد و با او جنگيد تا خود و عده
ويه در دمشق فرستادند اش را به نزد يزيد پسر سر معا رساندند سپس جنا ه و خانواده

گويند  مي يزيد به قتل امام حسين دستور نداده بود بلكه ا  كشتنش نيز خويحال نشد
وقتي جريان را فهميد گفت: لعنت خدا بر بن  ياد باد به خدا سوگند اگر در ميان ابن  ياد 

كشت. يزيد خواست با اين جمله،  نمي و حسين صله رحمي وجود دايت حسين را
دانست. (ابوسفيان ا  بني  مي  ياد را  ير سوال ببرد كه خود را ا  ابي سفيان ادعاي ابن

 يم هر دو ا  بني عبد مناف بوند.ها يم بود) و بني اميه و بنيها اميه و امام حسين ا  بني
روايت يده وقتي جنا ه امام حسين و خانواده ايشان به نزد يزيد رسيدند گريه و 

را گرفت يزيد احترام و محبت فراواني را به نسبت خانواده  اري تمام كاخ و منزل يزيد 
ايشان اظهار كرده و پسرش علي را در بين ماندن نزد يزيد و يا رفتن به مدينه مختار كرد 
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كه علي رفتن به مدينه را انتخاب كرد اما محلّي در مسجد جامع دمشق كه به  ندان علي 
متاسفانه با وجود همه اينها يزيد نه  اساس است اما بي ابن حسين معروف است باطل و

تنها حد و قصاص يرعي را با قاتلين امام حسين اجرا نكرد بلكه براي تداوم حكومت و 
ملك خويش ياران وي را نيز به قتل رساند. در اين رابطه ايعاري نيز ا  وي نقل گشته 

 كه كفر صريح و آيكار است:

 لـام بدت تلك احلمول وارشفت
 

ؤوس   إلی ربّی جريونی تلك الرّ
 

 نعق الغراب فقلت نح او ال تنح
 

 فلقد قضيت من النبی ديونی 
 

 نظر مردم در رابطه با يزيد ابن معاويه

نظر و رأي مردم در رابطه با يزيد متفاوت است، بعضي او را كافر پندايته و حتي 
ر و عثمان و پدرش را تكفير كرده و به همين اندا ه بسنده نكرده بلكه حتي ابوبكر و عم

اين گروه رافضه نام دارند كه اند  جمهور مهاجرين و انصار را نيز مرتد و كافر دانسته
و بيشترين دروغها را به خدا و پيامبر و اصحاب اهل اند  ين مردمانتر ين و گمراهتر جاهل

عمر بكر و  مانند افترا و دروغ بستن به ابي پس افترا و دروغ بستنشان به يزيداند  بيت بسته
 و عثمان است بلكه نسبتاً بسيار اندك و ناچيز است.

ي عادل و صالحين ها گروهي ديگر وي را ا  جمله ائمه و پيشوايان ديني و خليفه
اند كه اين ادعاها  گروهي ديگر وي را پيامبر ناميده واند  درگاه خدا و حتي صحابه يمرده

است يزيد پادياهي است مانند  ها تلو ض� ها ين جهالتتر ين و واضحتر روين ا  جمله
ساير پادياهان مسلمان كه نيكي و بدي فراواني دايته است قول صحيح در رابطه با او 

اين بحث را به طور مفصل همانند قول در رابطه با ساير پادياهان است در جاهاي ديگر 
 ايم. يرح داده
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نقد و بررسي روايات مربوط به يزيد و شهادت امام حسين و محل «
 »فن ويد

همان امام حسين در محل كرب� نزديك به رود فرات يهيد گشته و جنا ه وي در 
اش به نزد عبيداهللا ابن  ياد در كوفه فرستاده يد اين  محل دفن يده و سر بريده يده

اند. اما  اي ديگر ا  ائمه آن را نقل كرده چيزي است كه امام بخاري در صحيح خود و عده
يك ا  اين  هاي منقطعي آمده كه هيچ در روايت به نزد يزيد حمل جنا ه به سوي يام

ها ثابت نيستند حتي در بعضي ا  آنها كلماتي وجود دارد كه يكّي در ساختگي  روايت
گذارد مث�ً در يكي ا  اين روايات آمده كه يزيد با تكه چوبي لب امام  نمي بودن آن باقي

ا  اصحاب مانند انس ابن مالك اي  ه و عدهحسين را بال  ده و آن را به دندانهايش كشيد
اند كه اين، انحراف و عوض  ضور دايته و ا  اين كار نهي كردهو ابي بر ه در آنجا ح

 كردن ماجرا است.
هم چنان كه در احاديث صحيح آمده كسي كه اين كار را انجام داده عبيداهللا ابن  :اولً

اند يكي نيست كه ابن  ابن  ياد گذايته يزيد را به جاي  ياد بود نه يزيد در اين روايت
  ياد دستور قتل امام حسين را صادر كرده و امر كرد تا سرش را به نزد وي ببرند.

پس ا  اين ماجرا ابن  ياد به همين خاطر ا  جانب مسلمين كشته يد چيزي كه  :ثانياً
بلكه در آن  اند  كند اين است كه دو صحابه مذكور در يام نبوده مي ماجرا را بيشتر روين

ا ه اند  . دروغگويان سا نده اين روايت حداقل هميناند  هنگام در عراق سكونت دايته
. اما داستان حمل و انتقال جنا ه و اند  تا بدانند به چه چيزي استناد كرده اند  آگاهي ندايته

يارتگاه كه   اند  يا سر امام حسين به مصر باطل و جعلي است تمام علما بر اين رأي متفق
مشهور به قبر حسين در مصر كام�ً ساختگي است نه جنا ه و نه سر امام حسين در آنجا 

 دفن نشده است.
اين  يارتگاه در اواخر دوره حكومتي اولد عبيداهللا ابن قداح كه دويست سال بر 
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مملكت مصر حكومت كرده و در  مان نورالدين محمود حكومتشان نابود گرديد ساخته 
 كردند ا  اولد حضرت فاطمه هستند و ادعاي يرف نسب و خاندان مي دعايد آنها ا

گويند حسب و نسب  مي كردند در حالي كه دانشمندان و متخصصين علوم انساب مي
گويند جد بزرگ آنان ربيب يريف حسيني است كه به خاطر  مي يريفي ندارند و بعضي

 كنند علماي كرام مي رسيدن به او در نسب است كه ادعاي يرف خاندان و نسب
 .اند  گويند اين گروه، مذهب و عقيده منكر و خبيثي دايته مي

مذاهب ييعه را در مصر علني كردند اما بيشتر افراد بزرگ و افراد عادي آنها مذهب 
ين مذهبهاي روي  مين و تر كه ا  جمله خبيث اند  خبيث قرامطه باطنيه را دايته

 هود و نصاري است.ا  دين يهود و مذهب ي تر خطرناك
و  به همين خاطر بود كه تمام كساني كه به اين جماعت پيوستند اهل كفر و نفاق

بدعت ف�سفه و اباحيه و رافضي و امثال اينها بودند كه اهل علم و معرفت يكي در 
 كفري بودن اين عقايد و مذاهب ندارند.

ا  آن دولت و  يارتگاه مذكور در مصر در قرن پنجم ساخته يده است مدتي پس 
حكومتي كه آن را ساخته بود با مرگ عاضد آخرين پادياهشان منقرض يد. آنچه در 
رابطه با محل دفن سرِ امام حسين مورد اعتماد بايد گفته  بير بن بكار است كه در كتاب 

گويد: سر امام حسين به مدينه انتقال داده يد و در آنجا مدفون است  مي (انساب قريش)
اش نيز مناسب و عقل  ترين عالم در علم انساب است و گفته ين و مورد اعتمادرت  بير آگاه

 پسند است.
قبر پسرش علي، برادرش امام حسن و عموي پدرش حضرت عباس نيز همانجا 

گويند صاحب دو نسب، نسبي ا  امام و نسبي ا   مي است. ابوالخطاب پسر دحيه كه به او

همان جمله  بير را ا  محمد پسر  »ل األيام والشهورفض العلم الـمشهور يف«دحيه در كتاب 

اميه نزد  سر امام حسين به مدينه رسيد بني گويد: وقتي مي امام حسن نقل كرده و سپس
عمرو بن سعيد (حاكم مدينه) بودند صداي ييون و  اري را ينيده و پرسيده صداي 
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ييون و  اند  دهيم است چون سرِ حسين را ديها چيست؟ گفتند صداي گريه  نان بني
گويد: سر امام حسين را به نزد عمرو بن سعيد بردند  مي كنند. سپس ابوالخطاب مي  اري

0Fگويد: اين اثر مي فرستاد و در آخر نمي گفت اي كاش امير المومنين سر حسين را نزد من

1 
كند كه سر امام حسين به مدينه انتقال داده يده است و جز اين اثر قول صحيحي  مي ثابت

گويند سر امام  مي ين عالم در علم نسب است. اما آنچهتر ر دست نيست و  بير آگاهد
حسين در عسق�ن مصر دفن يده است داستاني است ساختگي و باطل كه هرگز آن را 

و  ها كند كسي كه يك ذره عقل دايته بايد چون بني اميه با وجود همه ديمني نمي قبول
يود كه بر محل دفن سر امام حسين  مي ونه تصوركينه و عداوتي كه در دل دايتند چگ

 يارتگاه بسا ند؟ اين كار در  مان بني عبيد روي داده، در رو هاي يكست و  مان روي 
آوردن نكبتي و بدبختي به آنها و اواخر حكومتشان يعني در  مان فرمانروايي قاسم عيسي 

رو  جمعه يا دهم محرم پسر ظافر كه در سن پنج سالگي رياست را به وي سپردند. چون 
متولد يده و در رو  كشته يدن پدرش ظافر يعني در رو  پنجشنبه آخر محرم  544سال 
حكومت را در دست گرفت. بيعت و امامت هيچ حاكمي در سن كودكي جايز  549سال 

 نيست.
پس ا  يا ده سال و  555اين حاكم كودك، در يب جمعه هفدهم ماه رجب سال 

.  يارتگاه مشهور مصر در  مان حكومت وي در قاهره ساخته يش ماه عمر فوت كرد
يد، ساختن گنبد و بارگاه و  يارتگاه موسوم به  يارتگاه سرِ امام حسين فقط به خاطر 
خود ييريني و كسب قدرت و سلطه ا  دست رفته و جلب اعتماد دوباره مردم مسلمان 

اي كسب اعتماد و طرفداري مصر بود و كاري عمدي و قصدي و برنامه ريزي يده بود بر
 مردم، سا نده آن نيز فردي بود به نام ط�ئع پسر ر  يك رافضي بود.

 اند  نگفته اند  كدام ا  نويسندگاني كه در رابطه با يهادت امام حسين، كتاب نويته هيچ
است. و چيزي كه ابوالخطاب ابن  كه سر مبارك امام حسين به كشوري غريب برده يده

                                           
 ابه و تابعين گفته مي يود. (مترجم).اثر به قول صح -1



 13 هادت امير المؤمنين علي بن ابوطالبمحل ش

 

 با ساختگي و جعلي بودن آن محل نويته، مورد اتفاق اهل علم است. دحيه در رابطه
گفتار در اين مورد و موارد مشابه بسيار  ياد است چون به سبب يهادت امام عثمان و 

ي  يادي پديد امده و دروغ و افتراهاي بسياري ساخته يده عده  يادي ها امام حسين فتنه
افترائات افتادند انواع اكاذيب و افترائات به هر  و ها ا  مردمان قديم و جديد در اين فتنه

، بخشي ا  اين افترائات را دوستان و ييعيان و هدو امير المؤمنين عثمان و علي نسبت داد
بخشي ديگر را ديمن ساختند خصوصاً پس ا  يهادت امام عثمان كه دروغ پردا يها  ياد 

دوست و ديمن ساخته يده كه  يد. در رابطه با امام علي افترائات  يادي ا  دو طرف
 امام علي ا  هر دو بري است.

باألخره بدعت سا ي كارش به جايي رسيد كه يرحش بسيار طولني است مانند: 
ايي عزا و  ده و ان اينكه در رو  عايورا عدهبدعت سا ي رو  عايورا كه اخيراً ساخته ي

خود  ني و خود آ اري و  گرفته و در آن مجالس، كارهايي ا  قبيل ييون و  اري و ماتم
ستم بر حيوانات انجام گرفته و همچنين به اولياي بزرگ الهي كه در قديم األيام وفات 

يود و افترائات و دروغهاي  يادي به اهل بيت  مي ، دينام و اهانت و توهيناند كرده
 (و در اند دهند كه تمام اعمال مذكور ا  جانب قرآن و سنت و اجماع نهي يده مي نسبت

مقابل بدعتهاي فراواني ا  جانب ديمنان مانند: برپايي جشن و سرور و غسل و پوييدن 
 لباس نو و عطر افشاني و غيره در همين رو  ساخته يده است).

 (مقام حسن و حسين و اعمال مشروع و نا مشروع به هنگام مصيبت)
م و عزيز خداوند متعال در رو  عايورا، امام حسين را به درجه رفيع يهادت مكرّ

ساخته و همچنين قائل و همدستانش و هر كس كه به قتلش راضي بود را ست و خوار و 
 ذليل كرد و اسوه و امام و مقتداي حسين در يهادتش، يهداي قبل ا  او هستند.

اما چون هر دو در  مان عزت و  اند حسن و حسين سيد و سرور جوانان بهشتي
ر اذيت و آ ار به خاطر جرت و جهاد و صبر بقدرت و حكومت اس�م تربيت يده و ا  ه

ايي نبرده بودند، خداوند متعال آنها را به يهادت، مكرّم و معزّر كرد تا همانند  خدا، بهره
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درجه و مقام و منزلتشان كامل گشته و درجه كامل آنها را دريافت  ساير افراد اهل بيت
 كنند و براستي كه يهادت امام حسين مصيبتي عظيمي بود.
 فرمايد: مي فرموده همچنان كه خداوند متعال به هنگام مصيبت دستور به استرجاع

﴿ ِ ٰ ٱ َو�َّ�ِ َّ ِينَ ٱ ١ ِ�ِ�نَ � َّ  ٓ َ�ٰ  إَِذا
َ
ِصيَبةٞ  ُهمَبتۡ أ ْ قَالُوٓ  ُّ ِ  إَِّا ا ّ ِِ  ٓ ا َّ ٰ   ١ ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  � ََ ْو

ُ
 �َِك أ

ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ِن تٞ َصلََ� �ِِّهمۡ  ُّ َّ  ََ ۖ ۡ�َ َو ٰ  ةٞ ََ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ به «. ]157-155: ة[البقر ﴾١ َتُدونَ ُمهۡ ل

گويند: ما همه متعلق به خدا بوده و همگي  بردباران بشارت دهيد آنانيكه به هنگام مصيبتشان مي
گرديم آنان كساني هستند كه ا  جانب پروردگاريان رحمت و بركت بر آنان  به سوي او با  مي

 .»ايت يافته هستنداست و آنها هد

ِنٍم « در صحيحين (مسلم و بخاري) ا  پيامبر اكرم روايت يده كه فرمود: ْْ َما ِمْا ُم
ِِ ِف ُمِصي ُهْر

ْ
ا ََِهِْه َراِهُنمَن اّنةُهمة أ

ِ َواِإة
ة َِ ُ َِإةا  َة َمَر ُ ا

َ
َُ َما أ يَُقم َُ   ِ ََِت تُِصيَُُه ُمِصيََ

ا ِمِْهَ  ْْ ِل َخْ�ً ْخنِ
َ
ا ِمَِْهاَوأ ُ َخْ�ً

َ
ُ ل َة َْ ا ْخنَ

َ
ُة أ هر مسلماني كه به مصيبتي گرفتار «. »اِ َِ

گرديم خداوندا در مصيبتم  آيد بگويد: ما همه متعلق به خدا هستيم و همگي به سوي او بر مي
مرا اجر و پاداش عطا فرموده و بهتر ا  آنچه ا  دست داده ام را برايم جايگزين فرما، قطعاً 

 .»وند او را اجر و پاداش عطا فرموده و بهتر ا  آن را برايش جايگزين خواهد كردخدا
جالب اينجاست كه امام احمد و امام ابن ماجه ا  فاطمه دختر امام حسين روايت 

ما ما مْنم يصاب اقصيَِ « كند كه فرمود: مي كه امام حسين ا  پيامبر نقل اند كرده
 »ا َماهاع اتب ا  ل مثنها يمَ أصيبفيذار مصيَِ و َن قدمت فيحدث عِد 

هر مسلماني كه به مصيبتي گرفتار آيد هر وقت كه آن مصيبت را به ياد آورد بگويد: إنا هللا و إنا «
نويسد كه رو  اول مصيبت و گرفتاري  اندا ه برايش اجر و پاداش مي إليه راجعون، خداوند همان

. اين حديث را »وقوع مصيبت سپري يده بايدنويته است هر چند كه مدت  ماني طولني ا  
ايي كه ياهد يهادت پدرش بوده است. جاي  كند فاطمه مي ا  امام حسين با گو فاطمه

يك و ترديد نيست كه با وجود مرور  مان و قدمت ايام، با  هم مصيبت كرب� و يهادت 
اني به سنت افتد پس چه  يبا است كه هر مسلم مي امام حسين هميشه به ياد مسلمانان
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و هر وقت اين مصيبت را به ياد آورد استرجاع كند تا همان اجري را  پيامبر عمل كرده
 .اند دريافت كند كه مسلمانان در رو  عايورا و وقوع حادثه عظيم كرب� دريافت كرده

اما اگر مسلماني پس ا  مدت  ماني طولني به هنگام ياد آوري آن مصيبت كارهاي 
م دهد كه پيامبر اكرم آن را در  مان وقوع مصيبت منع فرموده و ا  آن نامشروعي را انجا

نهي نامشروعي را انجام دهد كه پيامبر اكرم آن را در  مان وقوع مصيبت منع فرموده و ا  
كند مانند: خود  ني، سينه دريدن، واوي� گفتن و غيره، بداند كه عقوبت و  مي آن نهي

است كه آنها را در لحظه اول وقوع حادثه مرتكب  ا  كسي تر سزاي او بسيار خطرناك
يده است. در صحيحين (مسلم و بخاري) ا  عبداهللا ابن مسعود روايت يده كه پيامبر 

ُيُمَب  لَيَْس « فرمايد: مي اكرم
ْ
ِة ال ُُدوَدو وََق

ْ
َب اُ ِِ ِمِةا َمْا َبَ ية َاِ نِ

ْ
 .»و َوَدَع اَِدْعَما ال

ه، سينه را پاره كرده و مانند  مان جاهليت واوي� بگويد، ا  ما كسي كه بر صورت خود كوبيد«
 .»نيست

أإا اری  ما اری  « ا  ابوموسي ايعري روايت است كه فرمود: همچنين در صحيحين
من ا  هر آنچه « .»اری  ما اْالقِ و اّصالقِ و اّشاقِ مِه رممَ ا  َن رممَ ا 

ستي كه پيامبر اكرم ا  كسي كه به هنگام مصيبت موي خود پيامبر ا  آن بري بوده، بري هستم برا

 .»را بكشد و يا صدايش را بلند كرده و يا سينه را پاره كند، بري بود

ْمِر « در صحيح مسلم نيز ا  ابومالك ايعري آمده كه پيامبر فرمود:
َ
ِت ِمْا أ مة

ُ
أْرٌَع  ِف أ

ُر ِف  ْْ َف
ْ
: ال ُامَهُهاة ِِ ُ َ�ْاُ ية َاِ نِ

ْ
َقاُء ال ْْ اِبو َواُْمتِ َْ ْ �

َ
ْنُا ِف ا� َة اِبو َوال َْ ْح

َ
 ا�

 ََ َُ يَْم َقا َُ ََ َمْمتَِها  َْ ََ تُْب   ََِذا َّْم ََ
ُِ : اّةاِئَ ََ ُِ ل التقيتِ قَا َِ و َواّّيَاَح اِاّ،ُ م

َراٍن ودرع ما هرب َِ  ِمْا قَ
 َ ٌَا ِِ وََعنَيَْها ِسْ ِقيَاَم

ْ
مان جاهليت در چهار اثر ا  آثار  «. »ال

كنند: افتخار به حسب و نسب خود، طعنه  دن به حسب و  ميان امتم باقي مانده كه ترك نمي
ها و داد و فرياد واوي� كردن بر مرده و همچنين  نسب ديگران، طلب باران به وسيله ستاره

مت وقتي كند، اگر ا  عمل خود پشيمان نشود در رو  قيا فرمود:  ني كه بر مرده نوحه خواني مي
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1Fيود پيراهني ا  قطران برخاسته مي

 .»و  رهي ا  گري بر تن دارد 1
در اين رابطه احاديث بسيار است اين همه عقوبت و سزا براي ارتكاب اعمالي 
همچون واوي� و نوحه سرايي است چه برسد به اينكه اعمالي ديگر همچون: ظلم و ستم 

توهين به آنان و همكاري كردن با كفار بر مسلمانان (اصحاب)، لعن و نفرين و دينام و 
در رسيدن به اهداف ضد ديني خود كه انداختن فتنه و فساد و اخت�ف در ميان مسلمين 

 يود. مي است نيز به آن اضافه

 ف و موضوع در ظهور و انتشار بدعتتاثير احاديث ضعي

ر ايشان كه احاديثي جعلي و ساختگي را روايت كرده و يا ب اند سنّي گراهايي بوده
روايت يد كه پايه بدعتهاي مخصوص رو  عايورا را بر آنها گذايته كه بدين گونه 

با اعمال اهل تشيع مقابله كنند، در واقع به وسيله باطل با باطل مقابله كرد و  اند خواسته
، هر كدام ا  اين دو اعمال بيشترين فتنه و فساد را به اند بدعت را با بدعت پاس  داده

دهد مانند حديث طولني  مي ته و كفار را در رسيدن به هدفشان بهتر ياريدنبال داي
 گويد: كسي كه در رو  عايورا غسل كند در طول سال مريض مي (غسل عايورا) كه

 كند. نمي يود هر كس كه در آن رو  چشمان را سرمه بمالد آن سال درد چشم پيدا نمي
(حنابندان) در رو  عايورا، با يكديگر در اين روايت، اعمالي ديگر مانند: حنا گرفتن 

يود به اتفاق تمام محدثين اهل سنت، اين حديث و  مي دست دادن و غيره نيز، يافت
امثال آن دروغ محض و جعلي و ساختگي هستند هر چند كه در بعضي ا  كتابهاي 

: اين حديث صحيح است اما اند يوند و هستند مؤ لفيني كه گفته مي حديثي يافت
ايي كام�ً غلط است و هيچكدام ا   گفته ايم بدون يك چنين گفته كه قب�ً همچنان

پيشوايان امت اس�م غسل كردن، سرمه به چشم  دن حنا بستن و غيره را در رو  عايورا 

                                           
 مالند. ألمنجد باب قاف (مترجم). ايي است كه ا  بعضي ا  درختان مانند صنوبر گرفته و به يتر مي ييره  -1
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 و حتي يك نفر ا  كساني كه بتوان در امورات ديني به وي مراجعه اند مستحب ندانسته
و جانشيانش ابوبكر و  صن اعمال را پيامبر اكرمكرد چنين موردي را ذكر نكرده و اي

. اين و امثال آن در هيچكدام ا  مسانيد معتبر حديثي اند عمر و عثمان و علي انجام نداده
مانند: مسند امام احمد، مسند اسحاق، سند حميدي، مسند دالني، مسند ابويعلي و غيره و 

ثين مانند: موطأ امام مالك، كتاب يا در هيچ كدام ا  صحاح سته و سنن و ساير آثار محد
ند امام ابن منصور، امام ابن هاي ار يم حديث وكيع، مصنف حافظ عبدالر اق و يا كتاب

ايي  ود اين روايت جعلي و ساختگي) عدهيود. (با توجه به وج نمي غيره يافتييبه و ابي
مه به چشم كه كساني كه در رو  عايورا غسل كرده يا سر اند ا  اهل بدعت گمان كرده

 ده و يا حنا به موي خود بزنند اين كارها را به خاطر ديمني و عداوت با اهل بيت و 
دهند، اما اهل سنت واقعي به آنان پاس  داده و برائت خود  مي ا  آنان انجام انتقام گرفتن

كه در واقع اهل سنت، بيشتر  اند را ا  ديمني با اهل بيت پيامبر اع�م دايته و روين كرده
 مستحق و ليق دوستي و موالت با اهل بيت هستند و در حقيقت نيز چنين است.

اما هستند كساني ا  اهل سنت (با وجود محبت و موالت و دوستي فراوان با اهل 
كه چنين  اند بيت، به علت عدم اط�ع ا  ساختگي بودن چنين رواياتي) واقعاً گمان كرده

داند چه كسي اين روايات را جعل  مي در رو  عايورا مستحب است. حال خدااعمالي 
كرده و چنين بدعتهايي ساخته و آيا واقعاً هدفش ديمني با اهل بيت بوده يا با ييعه؟ اما 
در هر حال، هدايت را بايستي ا  خداوند گرفت و گشتن به دنبال هدايت ا  طريق غير 

 خدا، گمراهي است.
ا  كتاب و سنتي كه ا  جانب پروردگارمان براي ما نا ل يده پيروي  بر ما واجب است

كرده و به راه راست پايبند باييم، راه كساني كه خداوند نعمت (ايمان) را به آنان عطا 
 فرموده يعني پيامبران، تصديق كنندگان آنان، يهداي راه حق و نيكوكاران.

 ده و پراكنده  ناگسستني چنگ و همچنين بر ما ل م است همگي به ريسمان محكم و
نشويم و به هر آنچه خدا امر فرموده امر كنيم كه معروف همان است و ا  آنچه خداوند 
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نهي فرموده نهي كنيم كه در واقع منكر نيز همان است و ت�ش كنيم در تمام كارهاي 
 نيكمان اخ�ص دايته باييم و دين اس�م همين است و بس.

يد كه همگي دعوت به اخ�ص عمل و وحدت و پرهيز ا  (اين آيات قرآن را ببين
 كنند). مي تفرقه

﴿ � نۡ  بََ�ٰ سۡ  َُ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ ّ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  وَُهوَ  ِِ

َ
ّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  ۦََ

 .]112: ة[البقر ﴾١ َزَُونَ َ�ۡ 
كرده و در عين حال نيكوكار است اجر و پاداش او بله آن كس كه روي خود را تسليم خدا «

 .»نزد خدا بوده و ترس بر آنان نيست و غم و اندوهي ندارند

نۡ ﴿ َُ حۡ  َو
َ
ِّمنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ سۡ  ّّ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ ّ ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِّّلةَ  ََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِِ َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ َّ ِّ 

چه كسي دين بهتري دارد ا  آن كسي كه روي خود را «. ]125[النساء:  ﴾١ َخلِيٗ�  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ 
رود و براستي كه  تسليم خدا كرده و در عين حال نيكوكار است و دنبال راه پاك ابراهيم مي

 .»است م را دوست و محبوب خود قرار دادهخداوند ابراهي

ْ  �َذا﴿ ٰ  َ�َعلُوا ْ  ِحَشةٗ َ� ٓ يۡ َعلَ  ََاوََجدۡ  قَالُوا ٓ  َها ُ ٱوَ  َءََاَءابَا َرََا ِّ َّ ۗ  أَ َ ٱ إِنّ  قُۡل  بَِها ِّ  �َ  
ۡ
رُ يَأ ُّ  ِ  ٱب

ٓ َفحۡ �ۡ  ءِ� َشا
ََُقولُونَ  ِ ٱ َ�َ  �َ ا ِّ رَ  قُۡل  ٢ لَُمونَ ََعۡ  َ�  َُ َّ ّ�ِ  أَ ََ  ِ  ٱب

ْ  ِط� قِسۡ �ۡ �ِيُموا
َ
سۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  وُُجوَهُ�مۡ  َوأ  ِجدٖ َّ

ُ�مۡ  َكَما يَنۚ �ِّ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ُعوهُ دۡ ٱوَ 
َ
َّ  َوفَرِ�ًقا َهَدىٰ  فَرِ�ًقا ٢ ََُعوُدونَ  بََدأ ٰ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َح �َ َّ ۚ ل  لَُة

َُّهمُ  ْ ٱ إِ َُذوا وۡ  ِط�َ لّشَ�ٰ ٱ َّ
َ
ٓ أ ِ ٱ ُدونِ  ُِن ءَ ِ�َا َُّهم َسُبونَ َوَ�حۡ  ِّ هۡ  �َ  .]30-28[األعراف:  ﴾٣ َتُدونَ ّّ

اند و خدا نيز ما را بدين  : پدران ما بر اين راه بودهگويند دهند مي وقتي كار بدي انجام مي«
دهيد كه  دهد آيا ك�مي را به خدا نسبت مي كار امر فرموده، بگو هرگز خدا به كار بد دستور نمي

ه و (فرموده است) در هر محل به آن آگاهي نداريد؟ بگو پرورگارم به قسط و داد امر كرد
خالص كرده و خالصانه وي را بخوانيد كه دين و ايي روي خود را براي عبادت خدا  سجده

ايي ا  يما هدايت  د عدهگردان برنامه ا  آن او است. همچنان كه ا  اول يما را خلق كرده با  مي
گردد براستي كه آنان به جز خدا (بجاي او)  ايي ديگر گمراهي بر وي واجب مي يافته و عده

 .»اند كنند كه هدايت يافته ان مييياطين را دوست و سرپرست خود قرار داده و گم
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﴿ ٰ َهاََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ُنوا َُ ْ ٱ َءا َ ٱ َُّقوا ِّ  َّ َُنّ  َوَ�  ۦََُقاتِهِ  َح َُتم إِّ�  ََُمو
َ
سۡ  َوأ  مَ يَوۡ  ...١  لُِمونَ ُّ

ُّ تَبۡ  ٞ  َي ٞ  َودّ َو�َسۡ  وُُجوه دا را اي كساني كه ايمان آورده ايد، تقواي خ«. ]102عمران:  [آل ﴾وُُجوه
فرمايد: (رو  قيامت)  پيشه كرده و سعي كنيد كه جز به مسلماني ا  دنيا نرويد تا آنجا كه مي

 .»يوند هايي ديگر سياه مي هايي سفيد و نوراني و چهره رو ي است كه چهره
ي ها ي اهل سنت و جماعت سفيد و نوراني و چهرهها فرمايد: چهره مي امام ابن عباس

 يوند. مي ياهاهل بدعت و حزبگرايي س

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ َّ  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَّرقُوا آنانيكه دين «. ]159[األنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ ُِنۡ  َت ّ�سۡ  اِشَيعٗ  َوَ�َُوا
تو در هيچ موردي با آنان اند،  ه گروهها و حزبها تقسيم يدهخود را پارچه پارچه كرده و ب

 .»نيستي

﴿ ٓ ا َُ ُِّروٓ  َو
ُ
ْ أ ْ ُبُدوِ�َعۡ  إِّ�  ا َ ٱ ا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ِّ ْ  ءَ ُحَنَفا ْ َوُ�ؤۡ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا ۚ لّزَكوٰ ٱ تُوا  ةَ

 ٰ به آنان امر نشده جز اينكه خالصانه براي خدا عبادت كنند «. ]5: البينة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ �ۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�

را بپردا ند كه اين، دين راست و كه دين و برنامه ا  آن او است و نما  را بر پا دايته و  كات 
 .»محكم و مستقيم است

 گنبد و بارگاه و قبرهاي منسوب به پيامبران جعلي و دروغين است.

تنها دربار قبر ائمه دروغ پردا ي نشده بلكه قبرهاي منسوب به پيامبران نيز، ساختگي 
 حضرت نوح است مانند: قبري كه در دامنه كوهي در لبنان نزديك بعلبك كه به آن قبر

گويند و يا قبري كه در جلو مسجد جامع دمشق واقع است و به قبر حضرت هود  مي
 سفيان است. ت كه در واقع قبر معاويه پسر ابيمعروف اس

و يا قبر أبي ابن كعب (صحابي) در يرق دمشق در حالي كه به اتفاق تمام علما ابي 

) در دمشق اُمهات املؤمننيمبر (ابن كعب به دمشق نيامده و همچنين قبرهاي همسران پيا

 .اند در حالي كه همه آنان در مدينه منوره وفات يافته
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و يا قبر علي ابن حسين و امام جعفر صادق در مصر در حالي كه علما بر ساختگي 
 .اند بودن آنان اتفاق نظر دارند و اين دو يخصيت بزرگوار هر دو در مدينه وفات يافته

گويد: درباره قبر پيامبران به جز  مي كتاب الحديث المعروفيي  عبدالعزيز كناني در 
پيامبر خودمان هيچ حديث و روايت ثابت و مورد اطميناني در دست نيست و هستند 

 به جز قبر پيامبر خودمان تنها قبر حضرت ابراهيم صحيح است. اند كساني كه گفته

 سبب اضطراب در تعيين محل قبر بزرگان چيست؟

ا در تعيين و تشخيص محل قبر بزرگان اين بوده كه محفوظ ماندن علت اضطراب علم
قبر ا  جمله مسائل ديني نيست چون پيامبر اكرم ا  اينكه قبر، محل سجده واقع يود نهي 

 فرموده است.
پس چيزي كه دانستنش جزو مسائل ديني نبايد، محفوظ ماندنش نيز واجب نيست. 

فرستاده، محفوظ و نگهباني يده است همچنان  اما علمي كه خداوند پيامبرش را براي آن

ِكۡ ٱ اََّزۡ�َ  نُ َ�ۡ  إَِّا﴿ فرمايد: مي كه خداوند ما خود « .]9[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ �ََ�ٰ  ۥَ�ُ  �َّا رَ َّ
 .»كنيم قرآن را نا ل كرده و خود نيز ا  آن محافظت مي

َُ َطا« در حديث صحيح موجود است كه پيامبر فرمود: ِت َظاِ ِر�َا َُ تََزا مة
ُ
ِ  ِمْا أ ئَِف

ُ ْم َمْا َخَذَُّهْم تقمَ اّْاعِ ، ُُ َ ِّ َُ ي َ
ْ
ايي ا  امتم بر دفاع ا  حق  هميشه عده« .»َلَ اْ
خواهند آنها را ذليل و خوار كنند،  كنند و يا مي مانند، كساني كه با آنان مخالفت مي باقي مي

 .»وضع ادامه دارد تا قيامت برپا خواهد يدتوانند به آنان ضرري برسانند و اين  نمي
گزاري و يرك است. گمراهان گمان  اين دروغ پردا يها گمراهي و بدعتريشه 

كه سفر كردن به سوي اين قبرها و نما  خواندن و نذر و نيا  كنار آنها و بوسيدن  اند كرده
يكي ا  بينيم كه  مي يوند حتي مي و لمس كردن و غيره، عبادت و كار نيك محسوب

پيشوايان رافضي به اسم محمد پسر نعمان مشهور به يي  صدوق و ملقب به مرتضي و 
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در اين كتاب  ،»مشاهدـأحلج الی زيارة ال«ابي جعفر طوسي در كتابي تأليف كرده با نام 

روايات  يادي در رابطه با  يارت قبر و سفر به سوي آنها را به پيامبر و اهل بيت نسبت 
 ن براي  يارت خانه خدا در دست نيست.داده كه نمونه آ

ين تهمت است تر ين دروغ و روينتر بيشترين رواياتي كه در كتابش ذكر كرده واضح
هاي يهود و نصاري در آن كتاب دروغ و  و من بسيار بيشتر ا  اكاذيب و افترائات كتاب

تا  اند ساختهافترا را ديده ام، اين روايات را در اصل منافقين و كفار به وجود آورده و 
بدين ييوه بتوانند راه مردم ا  پيشرفت به سوي دين اس�م را گرفته، دينشان را فاسد 

 كرده و نابود كننده اخ�ص در عبادت و دين يعني يرك را برايشان اختراع كنند.
ايي ديگر ا  سلف صالح در رابطه با اين آيه يريفه كه  همچنانكه ابن عباس و عده

ْ ﴿ فرمايد: مي درباره قوم نوح نّ  َ�  َوقَالُوا َُ نّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذ َُ ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  اَودّٗ  تََذ َُ 
ْ  َوقَدۡ  ٢ �َو�َۡ�ٗ  َوَ�ُعوَق  ّلوا ََ َ

گفتند خدايان خود را ترك نكنيد  ميو « .]23-22[نوح:  ﴾�َكثِ�ٗ  أ
دين ييوه مردمان  يادي را گمراه و همچنين ود و سواع، يغوث، يعوق و نسر را ترك نكنيد و ب

 .»كردند
 اند فرمايد: اين پنج نام، اسامي مردان صالحي ا  قوم نوح بوده وقتي مرده مي (سلف)

 .اند مردم روي قبر آنان عبادت كرده و سپس تصوير و مجسمه آنان را ساخته
ء امام بخاري در صحيح خود ين داستان را به طور مفصل در اول كتاب قصص األنبيا

 بيان فرموده است.
ايي ا  ف�سفه ستاره پرست و مشرك در تأييد اين يرك، كتابهايي  اينگونه يد كه عده

تاليف كرده و گروه خبيث قرامطه باطنيه بر ديمني خدا و رسول به توافق رسيده تا به 
 كمك يكديگر توانستند مردمان بسيار  يادي را گمراه كرده و ا  راه راست دوريان كنند.

ترين ع�مت و نشانه آنان تعطيل مساجد و در مقابل تعظيم و بزرگدايت قبور ائمه كم
نند قبرها را به ك مي است. آنها قبر ائمه را بزرگ دايته و آنها را (مانند خانه خدا)  يارت
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دهند كه هرگز خدا و پيامبر و پيشوايان دين به آن امر  مي ايي براي خدا يريك قرار گونه
 دارد. مي وند متعال به يدت بندگان خود را ا  آن با نكرده بلكه خدا

و مسجد همان مكان مقدسي كه خداوند به ساختن و عبادت و ذكر در آن امر فرموده 
ي واهي مانند: ها نما هاي جمعه و جماعت را به بهانه اند را عم�ً تخريب و ويران كرده

 كنند. مي نما  فقط پشت سر معصوم جايز است، ترك

 سي كه قول به عصمت امام علي را اختراع كرداولين ك

اولين كسي كه قول به عصمت امام علي و خ�فت ب�فصل وي را ابداع كرد رئيس 
اين منافقان عبداهللا پسر سبأ يهودي بود، اين مرد در اصل يهودي بوده و به ايمان و اس�م 

سبأ نيز خواست  كرد و همچنان كه بولص دين نصاري را به فساد كشاند، ابن مي تظاهر
دين اس�م را به فساد بكشاند، امام علي در عهد خ�فت خويش وقتي ينيد كه ابن سبأ به 

 كند خواست تا وي را به قتل برساند اما او فرار كرد. مي ابوبكر و عمر اهانت
دانستند امام علي آنان را با آتش  مي كساني نيز بودند كه امام علي را خداي خويش

دادند فرمود: هر كدام  مي ابطه با كساني كه وي را بر ابوبكر و عمر برتريسو اند و در ر
 كنم. مي ا  آنان را بگيرم حد مفتري (هشتاد ضربه ي�ق) را بر وي جاري
ترين يعار دين اس�م و  اين گمراهان دروغ پردا ، دنباله روان منافقين و كفار مهم

اند با  يت پيامبر را ترك كردهها ا  سنن ستوان آن را تعطيل كرده و بزرگترين سنت و روش
2Fكنند نمي معنا در نما  جمعه و جماعت يركت بي ايي پوچ و چنين بهانه

1. 
دارندگان اين عقيده در ميان مساجد و مقابر فرقي نگذايته و انواع عبادت مانند: نما ، 

دانند حتي  يم دعا، ت�وت قرآن، ذكر و غيره را همانند مساجد در مقابر نيز مشروع و روا

                                           
ديديم كه در ايران تا حكومت ييعه تشكيل نشد جمعه و جماعت وجود ندايت و اولين نما  جمعه تهران به  -1

 حكومت و پيرو ي انق�ب اقامه يد (مترجم).امامت طالقاني پس ا  تشكيل 
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دهند در  مي گاهاً با  بان حال يا مقال عبادت در كنار قبر را بر عبادت در مساجد برتري
بسياري ا  موارد اگر يكي ا  آنان قصد توبه و عبادت كند، فوراً به نزد قبر يكي ا  بزرگان 

 د پردا مي رفته و در آنجا آنچنان با جديت به دعا و گريه و خشوع و خضوع و توبه كردن
ي وي براي پروردگار چنين حالتي ها ي يب و سجدهها كه هرگز در مساجد و يا نيمه

 يود. نمي ديده
كار به جايي رسيده كه بيشتر آن جاه�ن چگونه قوم نصاري ا  حضرت عيسي و 

خوانند آن هم در  مي طلبند، اينها نيز مردگان را به ياري و كمك مي مادرش كمك و ياري
مشك�ت بر آورده يدن نيا ها، آساني كارها، غلبه بر ديمن، دفع  كارهايي ا  قبيل حل

 مصيبت و ب� و امثال اينها كه جز در توان پروردگار  مين و آسمان نيست.
اش انجام عبادتي  رود هدف اصلي و نيت دروني مي حتي وقتي يكي ا  آنان به حج

است بلكه مقصود  نيست كه خدا بر وي فرض كرده و يعار يكتاپرستي آئين ابراهيمي
اصلي وي ا  حج كردن،  يارت مدينه است و حتي هدف وي ا   يارت مدينه نيز كاري 

َصالٌ  ِف « فرمايد: مي نيست كه پيامبر اكرم او را به انجام آن تشويق كرده همچنان كه
 ََ ََرا

ْ
ِ َد اْ ْْ يَقا ِمَما ُو َُِ اَّْق ُِ ِْ َصالٌٍ 

ْ
ل
َ
ِ ِد  َ َذا َخْ�  ِمْا أ ْْ خواندن يك نما  « .»َم

 .»در مسجد من بهتر ا  خواندن هزار نما  در ساير مساجد است جز مسجد الحرام
دهد كه خداوند به آن امر فرموده ا  قبيل  نمي و در مدينه منوره نيز به كارهايي اهميت

فرستادن درود و س�م بر پيامبر اكرم، اطاعت امر و تبعيت ا  سنتهاي ايشان، احترام و 
ايت وي به نحوي كه او را ا  خانواده، ثروت، اولد، اقوام و حتي ا  نفس خويش بزرگد

بداند. بلكه تنها منظور وي ا  سفر به مدينه،  يارت قبر پيامبر و چند قبر ديگر  تر محبوب
بلكه ياران پيامبر نيز آن را انجام  اند است كه نه تنها خدا و پيامبرش به آن امر نفرموده

 اند. پيشوايان ديني هم تأييد نكرده و نداده و ائمه
 بعضي مواقع  يارت قبر را بر حج خانه خدا برتري داده و يا آن دو را با هم برابر

دانند، در هر حال به اتفاق تمام علما، تمام اين موارد گمراهي آيكار و انحراف ا  دين  مي
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 است.

 نهي از سفر به قصد زيارت قبر، رأي جمهور علما است.

كردن به قصد  يارت قبر، نزد جمهور علم نامشروع است حال فرقي ندارد  اصل سفر
آن قبر پيامبر يا غير پيامبر بايد حتي رأي جمهور بر اين است در صورت وقوع چنين 

تواند نما هايش را يكسته بخواند  نمي سفري آن مسافر به علت معصيت بودن سفرش
برخورد يديد نيز به اين حديث صحيح  بلكه بايد تمام آنها را كامل بخواند براي اين

ِ ُد « فرمايد: مي كه اند پيامبر استناد كرده ْْ اِهَد: اَّْق َْ ِِ َم  ثََالثَ
َ
 َل

ة
َُ َُ  دَُشد، اّّرَحا

َ
ُ

ِ ِد  َ َذا ْْ قَْصو َوَم
َ ْ
ِ ُد ا� ْْ َُ َواَّْق ََرا

ْ
به سوي هيچ مكاني بار سفر نبنديد جز به « .»اْ

(جاي يك و  »همين مسجد خودم -3مسجد األقصي  -2الحرام مسجد  -1سوي سه مسجد: 
ترديد نيست كه) پيامبر ا  همه بيشتر به اين مسئله علم و آگاهي دايته است. كليه 
احاديثي كه در رابطه با  يارت قبر آمده ضعيف بلكه بيشتر آنان ساختگي و جعلي هستند. 

گويند: كراهت دارد  اس�م ميري ديگر ا  مجتهدين امت تا حدي كه امام مالك و بسيا
بگويي: قبر پيامبر را  يارت كردم، مشروع و مستحب اين است كه وقتي به نزد قبر پيامبر 

اند، اين موضوع در  نند صحابه و تابعين كه چنين كردهرسيدي، بر وي س�م كني، هما
 جاهاي ديگر روين گشته است.

اف كردن غير كعبه است. تمام يكي ديگر ا  اعمال نامشروعي كه ا  آن نهي يده طو
كه طواف فقط مخصوص بيت المعمور بوده و جايز نيست  اند مسلمانان بر اين متفق

 اماكني همچون صخره بيت المقدس، حجره پيامبر، قبه كوه عرفات و غيره را طواف كرد.
كه لمس كردن و بوسيدن نيز، جز براي ركن يماني و  اند و همچنين بر اين نيز متفق

يود و ركن  مي ألسود نامشروع و ناروا است حجر األسود لمس گشته و بوسيدهحجر ا
 يود چون قول به بوسيدن ركن يماني ضعيف است. مي يماني فقط لمس
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ي بيت اهللا الحرام، دو ركن يامي، ها اما بوسيدن و لمس كردن اماكني همچون گويه
ن و اوليا و غيره همگي مقام ابراهيم، صخره بيت المقدس، حجره پيامبر، قبر پيامبرا

 نامشروع و ناروا است.

پيامبر اكرم از اينكه امتش مانند يهود و نصاري گردد، هشدار داده 
 است

ََ « در صحيحين (مسلم و بخاري) ا  ابي هريرة روايت است كه پيامبر اكرم فرمود: قَاتَ
يَائِِهْم  إَِْ

َ
َُمَر أ َُ َُذوا 

ة
َُهمَد َواّةَصاَرا اَ

ْ
ُ اه َة اِهدَ ا َْ ُ « قْنم:تو ف روايِ ل .»َم َة لنا ا

اِهدَ  َْ يَائِِهْم َم إَِْ
َ
َُمَر أ َُ َُذوا 

ة
َُهمَد َواّةَصاَرا اَ

ْ
خداوند يهود و نصاري را نابود كند « .»اه

خدا يهود و « :و در روايت مسلم آمده كه .»اند كه قبر پيامبران خود را محل سجده قرار داده

 .»اند قبر پيامبران خود را سجده گاه قرار دادهنصاري را لعنت كند كه 

ََ « و همچنين در صحيحين ا  ام المؤمنين عايشه و ابن عباس روايت است كه: ا إََز ّقة
َة  َِ ا ََ  اَِرُمم َقا َُ تَمة َاَشَفَها َ�ْا وَْههه  ْْ ا اِ نِذَ

ُ َلَ وَْههه, فَ
َ
يَصِ ل َرِ َصِ َْ �َ َِ  :َطِف

َة َلَ ا اِهد ُ�َّذر ِمثَْ َما َصَُِنمالَْنَِِ ا َْ يَائِِهْم َم َِ
إْ
َ
َُمر أ َُ َُذوا 

ة
َُهمد َواّةَصاَرا, اَِ

ْ
 .»ه

ايي  كرد با تكه پارچه يدت درد ميدر مرض الوفاتش هر بار كه احساس  صپيامبر اكرم«
يد، فوراً پارچه را بر  پوياند اما به محض اينكه مقداري آرام مي صورت مباركش را مي

فرمود خدا يهود و نصاري را لعنت كند كه قبر پيامبران خود را  دايت و در همان حالت مي مي

پيامبر به وسيله اين جم�ت به امت خود ا  ارتكاب چنين عملي  .»اند محل سجده قرار داده
 داد. مي هشدار

َُ « و دوباره در صحيحين ا  ام المؤمنين عايشه روايت است كه فرمود: ََ رَُمم قَا
 ِ َة يَائِِهْم  ا إَِْ

َ
َُمَر أ َُ َُذوا 

ة
َُهمَد َواّةَصاَرا اَ

ْ
ُ اه َة ِ  َّْم َ�ُقْم ِمُِْه: لََنَا ا

ة
ِه اَ َِ ِف َمَر

اِهَدِ َْ ً  َم ِ دا ْْ َذ َم َْ ْن ُ�تة
َ
َ أ ِِ إةُه ُخ

َ
َ َ�ْ َْ ْهُ ُ  ََ  ََ اِْر

ُ
َُ أ ِ ّ ْت: َوَّْمُ ذَ

پيامبر « .»قَالَ
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كه ا  آن بر نخواست فرمود: خداوند يهود و نصاري را  در همان مريضي آخر صاكرم
فرمود،  لعنت كند كه قبر پيامبران خود را محل سجده قرار دادند، و اگر پيامبر چنين نمي

 .»گاه مردم قرار بگيرد ما ترس ا  اين بود كه مبادا سجدهكرديم ا قبرش را بلند مي
َة « مود:در صحيح مسلم ا  جندب بن عبداهللا روايت است كه فر ة َص َِ

َمِقنت اّة
 ِّ اُء َواِ

ْصِدقَ
َ
ْم َِْخَمٌ  وأ ُُ

ِِ ِمِْ ْد َنَن 
َُ : قَ ََ َمْمتِِه ِمَْقٍسو َ�ُقم َْ ََ َم 

ُ َعنَيِْه وََمنة َة ا
ِت ُ مة

ُ
ًذا َخِنيال ِمْا أ ِْ و َوَّْم ُاُِْت ُمتة  َ ي ْم َخنِ ُُ ِِ ِمِْ مَن  ُُ ْن يَ

َ
ِ أ َة  ا

َ
 َِل

ُ
اَْرأ

َ
َْذُت أ

ة
َ

 ُ
َ
َذ َِاَْراِ يَم َخنِيالو أ

َ ِِ َخِنيال َاَقا اَة َذ َ
ة
َة قَِد اَ َّ َعزة وََه ٍر َخنِيالو َواِنة َر ُْ اَا اَ

َ
أ

ُذوا  ِْ تة اِهَد فَال ََ َْ ِيِهْم َم ِْ يَائِِهْم َوَصا إَِْ
َ
َُمَر أ َُ ُذوَن  ِْ ْم َنإُما َ�تة ُُ

َْنَ ََ َواِنة َمْا َنَن 
ُقَُمَر 

ْ
َُ ال ِ هَْهاُ�ْمو َ�ْا َذّ

َ
ِّ أ نِ

اِهَد فَ َْ 3Fمن ا  اينكه در ميان يما خليلي« .»َم

انتخاب كنم  1
كنم خداوند مرا به عنوان خليل خود انتخاب فرموده و اگر  برائت خود را به نزد خدا اع�م مي

آگاه باييد كردم،  قرار بود در ميان امتم كسي را به عنوان خليل انتخاب كنم، ابوبكر را انتخاب مي
امتهاي قبل ا  يما قبر پيامبران خود را به محل نما  تبديل كرده بودند، بيدار باييد يما قبرها را 

 .»دارم سجده گاه قرار ندهيد من يما را ا  چنين كاري با  مي
 و همچنين در صحيح مسلم ا  ابو مرثد غنوي روايت است كه پيامبر فرمود:

 .»روي قبر ننشينيد و به سوي ان نما  نخوانيد« .»ا َههاُسنْما ل القَمر وُ تصنم«

رُْض « فرمود: صفرمايد: پيامبر اكرم مي ا  ابوسعيد خدري نيز روايت است كه
َ ْ
ا�

 ََ ا َقة
ْ
ٌَ َواْ  اَّْقْقَهَ

ة
ِ د  َُ ْْ ،َها َم همه جاي سر مين محل سجده است جز گورستان و « .»َُ

 .4F2»حمام

ا اقتا اّب« ن عايشه روايت است كه فرمود:در صحيحين ا  ام المؤمني ذار ل  ّقا
أَ حَيَِ يِ اأرض اَْشِ يقاَ ل: مار�ِ و�إت أَ منقِ وانض �ْائه أإها رأت اِ

                                           
 1واألثر ج النهاية فی غريب احلديثخليل به دوستي گفته مي يود كه محبت وي در دل بالترين محبت بايد.  -1

 باب خاء (مترجم).
 ند.دا ابوداود، ابن ماجه و ترمذي آن را روايت كرده بعضي ا  آنها آن را مرسل دانسته و حافظ آن را صحيح مي -2
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َذا مات  ُتصاو�ر ا فيها فرفع رأمه فقاَ: أولتيا أرض اَْشِ فكرتا ما حِْها وأ
روا فيه َ اّصالن اِما ل قه  مْ داً وفيهم اّره مر اول ُتنصما اار اُنِ  ُاّصا

 .»داهللاعا
ايي را كه در سر مين حبشه ديده  مريض يد همسرش ماريه كنيسه صوقتي پيامبر اكرم«

كرد، ام سلمه و ام حبيبه (كه در وقت هجرت) به حبشه رفته بودند ا   بود برايش تعريف مي
و فرمود: آن قوم (نصاري) اگر  يبائيها و تصاوير داخل آن گفتند، پيامبر اكرم سرش را بلند كرد 

برند آنان  مرد صالحي در ميان آنها بميرد بر قبرش مسجدي ساخته و آن تصاوير را داخل آن مي
 .»بدترين مخلوق نزد خدايند

ِذيَا َعنَيَْها « فرمايد: مي بابن عباس ِْ ُقَُمِر َواُّْقتة
ْ
اَراِت ال وة َُ  ِ َة  ا

َُ لََنَا رَُمم
 ُ ،ُ اِهَد َواّ َْ  .5F1»جَ اَّْق

پيامبر خدا  نان  يارت كننده قبر را لعنت كرده و همچنين بر كساني كه بر روي قبر، مسجد «
 .»كنند لعنت فرستاده است ساخته و آن را چراغاني مي

ثِا اال ُ سنَ قهی و«نقل كرده كه فرمود:  صامام مالك در موطأ ا  پيامبر اكرم
 .»كه پرستش يود پروردگارا قبر مرا بتي قرار نده« .»ينَد

َُ «ابي داود نيز آمده كه پيامبر فرمود:  و همچنين در سنن ً َو ْهِا ِ�يدا
ََ ُذوا  ِْ تة ََ 

َُ
 ً َُمرا َُ ْم  ُُ يُمتَ َْننُما �ُ

َ
قبر مرا محل رفت و آمد قرار ندهيد و منا ل خود را به گورستان «. »س

ا عبادت در مساجد (پس عبادت در گورستان حرام و نامشروع است) ام .»تبديل نكنيد
مانند: نما ، ت�وت قرآن، دعا و غيره (امري مشروع و دستور خدا است اين آيات قرآن را 

 كنند). مي ببينيد كه همگي آنها انسان را به عبادت در مساجد تشويق

نۡ ﴿ َُ ظۡ  َو
َ
نَعَ  ِّّمن لَمُ أ ُّ  ٰ�َ ِ ٱ ِجدَ َُ ن ِّ

َ
ٓ َخرَ  ِ�  وََسَ�ٰ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ يُذۡ  أ : ة[البقر ﴾ابَِها

چه كسي ظالمتر ا  آن كسي است كه (مردم را) ا  ذكر و ياد خدا در مساجد منع كرده و « .]114

                                           
 ابوداود، نسائي و ترمذي آن را روايت كرده و تزمذي آن را حسن دانسته است. -1
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 .»كند؟ در ويراني مسجد ت�ش مي

قَاَم ٱلّصلَٰوةَ ﴿
َ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱخِخرِ َوأ ِّ َن بِٱ َُ ۡن َءا َُ  ِ ِّ َ�ِٰجَد ٱ َُ ۡعُمُر  َُ َما  َّ . ]18: التوبة[ ﴾إِ

 .»دارند كنند كه به خدا و رو  قيامت ايمان دايته و نما  را برپاي مي اني مساجد را آباد ميكس«

رَ  قُۡل ﴿ َّ ّ�ِ  أَ ََ  ِ ْ  ِط� قِسۡ �ۡ ٱب �ِيُموا
َ
سۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  وُُجوَهُ�مۡ  َوأ بگو «. ]29[األعراف:  ﴾ِجدٖ َّ

ا براي خدا پروردگارم به عدالت دستور داده و امر فرموده كه در هر مسجدي عبادت خود ر
 .»خالص كنيد

نّ ﴿
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَ�ٰ ل ّ ْ تَدۡ  فََ�  ِِ عَ  ُعوا ِ ٱ َُ َحدٗ  ِّ

َ
مساجد متعلق به خدايند «. ]18[الجن:  ﴾١ اأ

 .»پس همراه خدا كسي ديگر را نخوانيد

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن ِّ

َ
ايي كه خدا ه در خانه«. ]36[النور:  ﴾ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َو�ُذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ

 .»اجا ه داده بر پا گشته و در آنها ذكر و ياد خدا گردد

وُهنّ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿ َُتمۡ  ِ�ُ
َ
ٰ  َوأ ۡ ٱ ِ�  ِكُفونَ َ� در حالي كه در مساجد «. ]187: ة[البقر ﴾ِجدِ َمَ�ٰ ل

 .»مشغول اعتكاف هستيد با همسران خود مقاربت نكنيد

قْ د تف َ ل تالرهَ ف صالٌ اّ« فرمود: صدر صحيحين آمده كه پيامبر اكرم
قاعِ أف َ ما صالٌ � لف  صالٌ الصالته ف ايته وممقه مقس وعش�ا درهِ و

برابر برتر ا  نما  وي در منزل  25نما  انسان در مسجد «. »عش�ا درهِأحد�م مقس و
كدام درجه برتر ا  نما  هر  25فرمايد: نما  جماعت  بايد و در لفظي ديگر مي اش مي و يا مغا ه

 .»ا  يما (بصورت انفرادي است)

ٌٍ َلَ اُّْقَِافِِقَ� « فرمايد: مي در حديث صحيح آمده كه پيامبر بزرگوار
ََ َصالَ َق قْ

َ
أ

تَْمُ َقا َوَّْم َحًَْما َولََقْد َ َقْقُت 
َ
يِهَقا � ُِ ُقمَن َما 

َفْ ِر َوَّْم َ�ْننَ
ْ
ٌُ ال ِنَشاِء َوَصالَ

ْ
ٌُ ال َصالَ

ْن آُمَر اِاّصة 
َ
ٍَ َمَنُهْم أ َِ َمِع اِرَِها نِ ََ هْ

َ
َ اِاّةاِ  قُمة أ

َّ يَُص َُ مة آُمَر رَُهالً  ََ قُ تَُقا َُ  ٌِ
الَ

ُهْم اِاّةارِ 
يُمََ َحّرَل َعنَيِْهْم �ُ

ُ
ٌَ فَأ الَ ٍَ َُ هَْشَهُدوَن اّصة ْم  قَ

َ
ٍب َِل ََ َ  ِمْا َح  .»ُحَز

دانستند چه اجر  و صبح است و اگر مي ترين نما  بر دوش يما منافقين نما هاي عشاء سنگين«
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رساندند حتي اگر تنها روي دست و  و پادايي در آن دو نما  وجود دارد خود را به مسجد مي
خواستم دستور به برپايي نما  جماعت داده و مردي را براي   انو ممكن بود، براستي كه مي

مراه دارند بروم و منا ل امامت نما  انتخاب كنم و سپس با مرداني كه هيزم و چوب خشك ه
 .»اند بسو انم كساني را كه در نما  جماعت حاضر نشده

َن اّةِبة «: لم ا  ابوهريره روايت يده كهسمدر صحيح 
َ
ََ يَا  أ َقا َُ  �َ�ْ

َ
َ  أ رَُه

 ْْ  اَّْق
َ
ِِ َِل ائِد  َ�ُقمُد

إةُه لَيَْس ِل قَ َِ ِ َة  ا
ََ ِ رَُمم َة ََ ا ََ رَُمم

َ
أ َْ ُ  ِ ِدِ فَ

َ
ََ ل ْن يَُرّخ

َ
أ

 ََ َقا َُ  َدَع ُ 
ة
ا َوَ ُ فَنَقة

َ
ََ ل ِه فََرخة َ ِف اَيْتِ

َّ يَُص ََ َهَنْمِ  :َُ َقا َُ  ِ ٌِ
الَ َقُع اَّّداَء اِاّصة

ْْ َ َْ د  َ
 ََ ِهْب  :قَا

َ
مرد نابينايي به محضر پيامبر آمده و گفت: اي پيامبر خدا كسي را ندارم كه « .»فَأ

را به مسجد برساند و ا  پيامبر درخواست كرد تا اجا ه دهد نما هايش را در دستم را گرفته و م
منزل بخواند پيامبر به وي اجا ه داد اما وقتي مرد خواست برود پيامبر وي را صدا  د و فرمود: 

ينوي؟ آن مرد گفت: بله، پيامبر فرمود: پس بايد اجابت كني (به مسجد  آيا صداي اذان را مي

 .»بيايي)

ْن يَنَْق «ن در صحيح مسلم آمده كه عبداهللا ابن مسعود فرموده است: همچني
َ
َمْا َسة ُ أ

َع  َ َاَ َة نِنة ا
ُُ ُ�َِاَدا اِِهاة فَ نََماِت َحيْ َُِء اّصة ُِ ِنًقا فَنْيَُحافِْ  َلَ َ  ْْ ًدا ُم َُ  َ َة ا

مْ  ُُ يّ ََِ ِّ  َُهاة ِمْا ُمَنِ اُّْهد ْم َاَقا ُمَنَ اُّْهَدا َواِهة ُُ يُمتِ يْتُْم ِف �ُ
ْم َصنة ُُ إة

َ
ا َوَّْم َ

ْم ََّ نَنْتُمْ  ُُ يّ َِ
َِ إَ تُْم ُمِة

ْ
ْم َوَّْم تََر� ُُ يّ َِ

َِ إَ تُْم ُمِة
ْ
� ُْ ِف اَيْتِِه لََاَ نّ َْ َّ َ َذا اُّْقتَ  يَُص

 مَ 
َ
مة َ�ْنِقُد َِل

ُهمَر قُ ،َ ُا ال ِْ يُْح َُ ُر  هة ََ ٍَ َ�تَ ُة َوَما ِمْا رَُه اِهِد َِ َْ ِ ٍد ِمْا َ ِذ ِ اَّْق ْْ

 ًِ ُه اَِها َميّئَ
ِْ�َ ،ّ ًِ َوَ�ُ ُنُه اَِها َدرََه

َُ ْر ًِ َو�َ َِ َْ مَ ا َح َُ ْ َْ َمٌٍ  َْ َّ َخ ُُ ُ اِ
َ
ُ ل َة َاتََب ا

َُ اَّّفاِل َولََقْد َننَ  ِ  َمْننُم  ُمَِافِ
َها َُِة

ِْ�َ ُْ نة َْ َُِا َوَما َ�تَ يْت
َ
َ� اِِه  َولََقْد َرأ

ِْ َُ يُ اّرةُه
 ّْ ََ ِف اّصة ْ�ِ َحتة ُ�َقا

 .»ُ�َهاَدا َ�ْ�َ اّرةُهنَ
هركس كه دوست دارد فرداي قيامت به صورت يك مسلمان به حضور خدا برسد، ا  اين «

نما ها محافظت كند براستي كه خداوند سنتهاي هدايت را براي پيامبر يما مشروع فرموده و اين 
له آن سنتها هستند و اگر يما مانند اين فردي كه ا  نما  جماعت تخلف كرده و نما ها ا  جم
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در منزل خود نما  را خوانده در منا لتان نما ها را بخوانيد راه و روش پيامبرتان را ترك كرده 
يويد هر كس كه وضوي صحيحي گرفته و  ايد و اگر راه و روش وي را ترك كنيد گمراه مي

ايي نويته،  دارد خداوند براي وي حسنه ه برميد برود با هر قدمي كسپس به يكي ا  مساج
ديديد (در  مان  كند (يما) ما را مي ايي مقامش را بلند كرده و گناهي را ا  وي پاك مي درجه

ديدي اگر  كرد. (به تحقيق مي پيامبر) جز منافعي آيكار هيچ كس ا  نما  جماعت تخلف نمي
كرد و آن دو نفر وي را  اش) خود را درميان دو نفر آويزان مي كسي مريض بود با وجود مريضي

 .»يد آوردند تا داخل صف نما  جماعت مي كمك كرده و مي
اين فصل بسيار وسيع است كه ما با كتابهايي كه بر راه و روش هدايت در اين مورد 

له روان نويته ايم، بسيار هشدار داده ايم كه به راستي جدايي است ميان اهل توحيد دنبا
آئين ابراهيمي و تابعين ديني كه خداوند پيامبرانش را براي تحقق بخشيدن به آن فرستاده 
و كتابهايش را نيز به همين منظور نا ل فرموده و در ميان كساني كه حق را با باطل 

 .اند پويانده و توحيد را با يرك آميخته

از شرك  اين آيات قرآن را بنگريد كه همگي به توحيد امر كرده و
 دهند ميحذر  

نۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ َُ  َۡ
َ
ٓ  ُِن لَِك َ�بۡ  ُِن َناَسلۡ أ َجَعلۡ  َُّسلَِنا

َ
عۡ  َءالَِهةٗ  لّر�ٱ ُدونِ  ُِن َناأ  ﴾٤ َبُدونَ ُُ

درباره كساني كه قبل ا  تو به عنوان پيامبر آنها را فرستاده ايم بپرس،آيا به جز «. ]45[الزخرف: 

 .»ايم؟ اي پرستش قرار دادهخداي مهربان خداياني را بر

﴿ ٓ ا َُ َۡ  َو
َ
َّهُ  هِ إَِ�ۡ  َُوِ�ٓ  إِّ�  َُّسولٍ  ُِن لَِك َ�بۡ  ُِن َناَسلۡ أ

َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ۠  إِّ�ٓ  هَ إَِ� ََا

َ
 ﴾٢ ُبُدونِ �ۡ ٱفَ  �

ما هيچ پيامبري را قبل ا  تو نفرستاده ايم مگر اينكه به او وحي كرده ايم كه هيچ «. ]25[األنبياء: 

 .»جز من وجود ندارد پس فقط مرا پرستش كنيد معبود بر حقي

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َو�ََقدۡ ﴿ ُّ نِ  َُّسوً�  أُ
َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  ِّ ٰ ٱ َتنُِبوا َّ درميان «. ]36[النحل:  ﴾ُغوَت �

 .»هر امتي پيامبري را مبعوث كرديم تا آن قوم اهللا راپرستش كرده و ا  طاغوت دوري گزينند
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﴿ ٓ ا َُ   َو
ُ
ْ ُِّروٓ أ ْ ِ�َعۡ  إِّ�  ا َ ٱ ُبُدوا به آنها امر نشده بود جز اينكه «. ]5: البينة[ ﴾ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ِّ

 .»خالصانه براي اهللا عبادت كنند كه دين، فقط ا  آن او است

قِمۡ ﴿
َ
ۚ َحنِيفٗ  لِّ�ِينِ  َهَك وَجۡ  فَأ ِ ٱ َرَت فِطۡ  ا ۚ َعلَيۡ  �ّاَس ٱ َ�َطرَ  ّ�ِ� ٱ ِّ ِۚ ٱ َِ ِ�َلۡ  ِديَل ََبۡ  َ�  َها ِّ 

 ٰ �ۡ  ِ�نّ َوَ�ٰ  َقّيِمُ �ۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�
َ
عۡ  َ�  �ّاِس ٱ َ�َ أ نِيبِ�َ ۞ ٣ لَُمونَ َُ ْ  َُّقوهُ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ُُ �ِيُموا

َ
 ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ

ْ  َوَ�  ۡ ٱ ُِنَ  تَُ�وَُوا ِينَ ٱ ُِنَ  ٣ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل َّ  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَّرقُوا ۖ َيعٗ شِ  َوَ�َُوا يۡ  بَِما ِۢ ِحزۡ  ُ�ّ  ا  ِهمۡ َ�َ
 .]32-30[الروم:  ﴾٣ فَرُِحونَ 

خود را براي عبادت و دين پاك خدا خالص كنيد، اين فطرت خداوندي است كه مردم را «
بر آن آفريده و آفرينش پرورگار غير قابل تغيير است، اين دين محكم و استوار است اما بيشتر 

برگشته و تقواي او را دايته باييد و نما  را براي دايته و ا   مره دانند به سوي خدا  مردم نمي
مشركين قرار نگيريد مشركيني كه دين خود را پارچه پارچه كرده و به گروههاي متعددي تقسيم 

 .»اند و هر حزبي به برنامه خود يادمان است يده

 به بعد با تصرفي اندك. 498ص 4جلد  جمموع الفتاوی
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