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  هاي موحدين ي مجموعه كتاب مقدمه

حمد و سپاس خداوندي كه نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان، 
د و سالم پروردگار ترين را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درو بهترين و پاك

  قدر پيامبر دوستي و رحمت.  يكتا بر اهل بيت بزرگوار، صحابه كرام و تابعين گران
هايِ مردان  ها و از جان گذاشتگي ديني كه امروز مفتخر به آنيم، ثمره مجاهدت

خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش 
شتند و در راه صيانت از سخن خداوند سبحان و سنت پيامبر مهربان، جان و مال بر لب دا

  و عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند.
آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 

لِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاو
و جاهالن متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ، 

هاي غوغا  پردازي چنان طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ
حسنة  ساالرانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت

اهللا، به ويژه پس از روي كار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و  رسول
زمامداران جمهوري اسالمي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، 
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خيزد مگر بر مزار مردگان؛  مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن برنمي
نت پيامبر شده است و مداحان جاهل و روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين س

اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول،  فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شده عوام
مستمسكي شد براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه 

  بهره و منفعت از آنِ كيست؟ و خصومت،
دهند، چيزي نيست مگر  در ايران سر مي آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسالمي

اي گسترده، مقصودش  هياهوي تبليغاتي و گرد و خاك سياسي كه در ساية پوششِ رسانه
اي مناسب از حكومت شيعي ايران در جهان است.  جلب توجه سياسي و ترسيم چهره

نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود گويايِ اين 
قت است كه تقريب مذاهب و دوستي و برادري ديني به شيوة زمامدارانِ ايران، حقي

  ».دو صد گفته چون نيم كردار نيست«خواب و خيالي بيش نيست و 
ي اماميه  در اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زدة شيعه

راپا شور و شهامت شدند برخاستند و كمر به بيداري جامعة غفلت زده خود بر بستند؛ س
و قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند و بي 

  پروا فرياد برآوردند كه:
 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را

 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله
  

 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  ا عرضه كن تا بشكنيم اصنام راتوحيد بر م

در كتاب ارزشمند  - كه از زمرة اين بزرگواران بود –حيدر علي قلمداران قمي 
شاهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش 

 هاي اسالمي، گامي حقيقي و يابيِ ديگر علل جداييِ فرقه دانست و كوشيد تا با ريشه مي
موثر در جهت تقريب مذاهب بردارد. تالش و جديت ديگر علما و دلسوزان اسالم، 
همچون آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت اهللا 
شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 

پژوهي و  گوهر دين، تا با تأسي از شيوة دينپژوهان و جويندگانِ  الگويي است براي حق
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هاي ناب قرآن و سنت، در جهت  عيار سنجيِ مدعيات ديني و در ساية آموزه
گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم هاي يكتاپرستانه گام پژوهش

  ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.
پذيرِ اين رادمردانِ عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش هاي خستگي نا تالش

هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم  گذارد كه شاهد گرفتاري ديگراني مي
  حياتبخش اسالم، به ويژه در ايران هستند. 

كنيم در خالل  مي گراني كه امروز كتابهايشان را منتشر الزم به ذكر هست كه اصالح
هاي متعددي را پشت سر  اند، مرحله امامي كه در گذشته پيرو آن بوده  شيعه تغيير مذهب

اند و باطل بودن عقايد شيعة امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه، عصمت،  گذاشته
رجعت و غيبت و اختالفاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي تدريجي و 

دليل عجيب نيست كه در تعدادي از كتابهايي  اند؛ به همين در چند مرحله كشف كرده
هاي عقايد گذشته به چشم  اند برخي از اثرات و بازمانده كه در ابتداي امر تأليف كرده

بخورد ولي كتابهاي بعدي آنها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه كامال از آن پاك 
آاليش را در  دي و بيشده است، به هدف نزديك شده و بلكه عقيدة پاك اسالمي، توحي

  اند. آغوش كشيده
***  

  اهداف
آنچه امروز در اختيار داريد، تالشي است در جهت نشر معارف دين و اداي احترام 

  هاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خدا. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه: به مجاهدت
نيكي، لوح فشرده و امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترو - 1

چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و 
  هاي بعد منتقل گردد.  هاي راستينِ دين، به نسل ارزش
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هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه - 2
ي شايسته به جامعه انديشمند ايران جويانه قرار گيرد و الگوي توحيدي و حقيقت

  معرفي شود.
دوست ايران را به تفكر در  گرا، مرجع محور و مداح جامعه مقلد، روحاني - 3

هاي خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد، به  انديشه
كيه آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيعة غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با ت

  بر كالم خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. 
شائبة آنان را از  هاي بي نهاد، ثمرة پژوهش با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك - 4

تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در آورد و 
آشنايي امت بزگ اسالم در ديگر ها، زمينه  ها به ديگر زبان با ترجمه اين كتاب

  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند. آرا و انديشه كشورها را با

***  

  چشم انداز
اي عاري از خرافه و بدعت و رسيدن به مدينة  ترديدي نيست كه دستيابي به جامعه

بود، اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همراه دارد، مقدور نخواهد  فاضله
. هاي اصيل و ناب قرآن و سنت پاك پيامبر مهر و رحمت مگر با پيروي از آموزه

هدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموعة موحدين، آن است كه با معرفي آثار اين بزرگانِ 
پژوهان و جويندگانِ راه حق فراهم آورند، تا  جهاد علمي، الگوي مناسبي براي دين

ديني و علميِ اين عزيزان، بستر مناسبي باشد براي رشد  گيري از فضايل شناخت و بهره
  نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق. و تقويت جامعه توحيدي و قرآني در ايران و

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
قلمِ عفو كشد.
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  ي ناشر مقدمه

را كه نعمت بندگي اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم سپاس خداوند بزرگي 
و خاندان  -محمد مصطفي - خداوند بر پاكترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار 

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم  مسلمانان در طول قرن

م آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و عل
چنان كه در پايان خالفت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و نيمة 

الرشيد عباسي در  الحكمه، كه در دورة خالفت هارون دوم سدة دوم هجري قمري، بيت
به دليل بغداد تأسيس شده بود، به بزرگترين نهاد آموزشي و پژوهشي جهان تبديل شد و 

هاي مختلف تأليف، ترجمه، استنساخ و  اش در عرصه هاي فرهنگي و علمي فعاليت
هاي گوناگون پزشكي، انساني و مهندسي، هنوز به عنوان نماد تمدن  پژوهش در دانش
  شود. اسالمي شناخته مي

بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 
آن شدند تا با ايجاد زمينه هاي اختالف و تفرقه افكني در ميان مسلمين، آزرد؛ پس بر  مي

اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند 
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ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد: ه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي بدعت و خراف پسِ ابر

ــته  ــرايي اســـت آراسـ  حقيقـــت، سـ
 نبيني كه هر جـا كـه برخاسـت گـرد    

  

ــته    ــرد برخاســ ــوس، گــ ــوا و هــ  هــ
ــرد  ــت مـ ــه بيناسـ ــر، گرچـ ــد نظـ  نبينـ

  

ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان  هاي برنامه تالش
ن در فراگيري و نشر معارف دين و دوري به حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلمي

جستن آنان از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختالف 
  عميقي در امت اسالم شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. 

براي به انحراف كشيدن  هاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تالش
نهاد و دلسوز،  هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك سالم و وارد كردن بدعتهاي ا آموزه

اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسالم و سنت نبوي، به پا خاستند و 
پرست، به اشاعه فرهنگ  با شجاعتي كم نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه

تند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب دين فروشان و و اعتقادات اصيل اسالم پرداخ
جو، به تأسي از پيامبر شريف اسالم،  بدعتگذاران را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت

حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و 
َ خَ ﴿به راستي:   ِ َّ ۡوِلَآَء ٱ

َ
ٓ إِنَّ أ َ

َ
َ ُهۡم َيَۡزنُوَن أ   .]۶۲يونس/[ ﴾٦٢وٌۡف َعلَۡيِهۡم َو

اي  اي است از درياي معرفت الهي و گزيده آنچه در اين مجموعه آمده است، جرعه
است از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند. نور خدا در دلشان 

دادند. اين افراد، كه همگي از  بركتشان قرار  تابيدن گرفت و توحيـد را سرلوحه حيات با
علما و نويسنگان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در سير تحول 
فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه نگرششان به 

العات مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زمان، مط
اند. لذا، ممكن است برخي  گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام نهاده

ها در آثار اين افراد، كه در اين مجموعه آمده است، كامال  از اظهار نظرها يا نتيجه گيري
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هاي ديني و اعتقادي اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين وجود، به دليل  منطبق با رويكرد
اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به انتشار آن اقدام اهميت 

ها، الزاما  نموديم. همچنين، ديدگاهها و مواضع فكري مطرح شده در اين كتاب
اي  ترديد، نفحه كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بي هاي ناشر و دست اندر ديدگاه

نب پرودگار براي هدايت آناني كه به دور از است از نفحات حق و نوري است از جا
  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند.  هاي تاريخي، فرقه تعصبات و گمانه زني

توان تنها به  هاي اين افراد نمي نكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه
ر كامل مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آنان به طو

ها و عوامل آن كامال شناخته شود.  مطالعه گردد، تا چگونگي انقالب فكري شان و انگيزه
كه  درسي از واليتبراي مثال، آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان 

آورده است. او در اين كتاب به  اش به رشته تحرير در آن را در اوايل دوران تطور فكري
ره ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ ايشان پس از پيامبر خدا بحث دربا

پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد بن حسن 
عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال 

هايش را در  نويسد و نتايج پژوهش مير احاديث مهدي تحقيق علمي دبعد، كتابي با نام 
دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و  اختيار خواننده قرار مي

هاي تاريخي مرتبط با والدت و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه  گزاره
ندگي موحدين و مطالعه آيد كه اطالع از حوادث و رويدادهاي ز ديگر، چنين برمي

مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگاهي از 
  و آثار ايشان است.  سير تحول انديشه

اي باشد براي  هاي متوليان نشر آنها، زمينه اميد است آثار اين بزرگواران و تالش
الق. باشد كه خداوند بزرگ، اين بازگشت به مسير امن الهي و عبادت خالصانه خ

هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در  مختصر را موجب بخشش گناهان و لغزش
 جوار مهر و بخشش خود گيرد.
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  تذكّر

و كتاب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ات كتاب صفحارجاعات اين كتاب به 
كه همراه با اين  »سوانح ايام«و  »ارعرض اخب«هاي  بر اساس نسخه جديد كتاب ،»سوانح ايام«

، نيز همين كتاب مولف به صفحاتارجاعات شود اصالح گرديد.  مجموعه چاپ مي
  ي حاضر، تصحيح و تنظيم گرديد. براساس نسخه

» قلمداران«سايركتب خود يا كتب مرحوم را به  مواردي كه مرحوم مؤلّف، خوانندهاما 
، شاهراه اتّحاد) ارجاع داده است، مقصود وي ةغُال (زيارت و زيارتنامه، راه نجات از شرّ

اي آي. بي. ام (نويسه«هاست كه با حروف تايپ  صليِ آناي  ي صفحات در نسخه شماره
  تكثير و پخش گرديده بود.» ونامگاني)

  
)ناشر( 



 گفتار شيپ
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 ميحِ الرَّ  محنِ الرَّ  اهللاِ  سمِ بِ 

  گفتار پيش

ي شام خانه به دوياست كه مرا در امحدود خداوند متعال را سزقياس و حمد نا سپاس بي
منيت جاني اآزادي و نداشتن  خير و فقدانهاي ا هاي ناشي از زندان و ضعف پيري و بيماري

خويش ساكن باشم و حتّي  ي هتوانم در خان نميكه از بيم هجوم خرافيون و عمال آخوندها 
ر قرآن براي دوستان و نماز جمعه و برگزاري جلسات تفسي ي هقاما ي هدر منزل خود اجاز

خود را عطا  ي ح و تهذيب برخي از تأليفات گذشتهآشنايان را ندارم، به من امكان اصال
 زدر اين روزهاي واپسين عمر كه كار چنداني از من ساخته نيست و به كتب مورد نيا فرمود.

 »لجنانمفاتيح ا« ي كنم كه درباره ح كتابي را آغاز ميدسترسي ندارم، تجديد نظر و اصال
  تأليف كرده بودم و به تعدادي محدود ميان دوستان و برادران ايماني توزيع شده بود.

آور شوم و معرّفي مؤلّف آن، الزم است يادبيش از پرداختن به مطالب كتاب مذكور 
ر به هدايت قرآن نموده و كتابش را هادي و راهنماي مسلمين صكه خدا هدايت بشر را منح

ِ ُهَو ٱلُۡهَدى﴿: قرار داده و فرموده َّ اي پيامبر) بگو «( ]٧١األنعام:و ١٢٠ البقرة:[ ﴾ ٰقُۡل إِنَّ ُهَدى ٱ
َ َرۡيَبۛ فِيهِۛ ﴿و نيز فرموده:  .»هدايت خداي تعالي، هدايت است ]فقط[كه  َذٰلَِك ٱلِۡكَتُٰب 

 ]ي هماي[يان را در آن نيست و متق اين كتابي است كه ترديدي« ]٢[البقرة:  ﴾٢ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِيَ 
خود  ي هانصاف و تحقيق اگر جوياي حق و هدايت اند بايد خواستاهل  يعني .»هدايت است

ّبُِكۡم وَِشَفآءٞ ﴿ :و نيز فرموده .را در قرآن بجويند وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َها ٱلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ
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ُدورِ وَُهٗدى َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمؤۡ  اي مردم، همانا شما را از سوي « ]٥٧ :[يونس ﴾٥٧ِمنَِي لَِّما ِف ٱلصُّ
ست و براي مؤمنين ها است كه در سينه ]هايي بيماري[پرودگارتان اندرزي آمد كه شفاي 

  .»هدايت و رحمت است
خوانده است  »هدايت مردم ي هماي« ]١٨٥[البقرة:  ﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿كتابش را  خدا بارها

و احاديث  ملهاز جـ جب است كه هرچه به عنوان دين و شريعت پس بر فرد فرد مسلمين وا
كتاب خدا و  شود به قرآن كريم عرضه بدارند و اگر با به ايشان ارائه مي ـ دعيه و زياراتا

  هدايت إلهي سازگار نبود ترك نموده و در واقع با كتاب إلهي جنگ و مبارزه ننمايند.
ر داشته، براي بندگان خود تا قيامت مقرّلهي است و خدا آن را إدين اسالم كه ديني 

كم  خواست در اين دين وارد يا از آن ميزاني قرار داده تا هر كس نتواند هرچه براي آن
ّقِ ﴿ قرار داده و فرموده:» ميزان«كند. خدا خود كتابش را  نَزَل ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَ

َ
ِٓي أ ُ ٱلَّ َّ ٱ

اَعَة قَرِيٞب َوٱلِۡمَياَنۗ َوَما يُۡدرِيَك لََعلَّ ٱ ست آن كه كتاب و ميزان ا خدا« ]١٧[الشورى:  ﴾١٧لسَّ
نَزۡلَا َمَعُهُم ﴿ و فرموده: .»فرستاد و درستي فرو را به حقّ

َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

تيم شدا دالئل روشن گسيل هر آينه فرستادگان خويش را با« ]٢٥[احلديد:  ﴾ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمَيانَ 
از اين رو وظيفه و تكليف مسلمين آن است ». فرستاديم ا ايشان كتاب و ميزان را نيز فروو ب

امور دين خود را با قرآن بسنجند و آيين خدايي خويش را از كم و زياد و تغيير و  ي هكه هم
  انحراف و ورود مطالب ضد دين حفظ نمايند. 

 و عقل خود را كنار نهاده و هرچه به نامولي هزاران افسوس كه مسلمين كوتاهي كرده 
اند. جاي  لهي نسنجيدهإبا اين ميزان  اند و اند، پذيرفته  دين به دستشان رسيده و پسنديده

قرار داده تا مطالب ديني » ميزان« خداي تعالي قرآن را براي مسلمينكه  اين تعجب است با
چنين  هم د و دين او را آلوده ننمايند ورا با آن بسنجند و حقّ و باطل را از يكديگر جدا سازن

اند كه هر خبري از ما رسيد فوري  اير بزرگان دين سفارش بسيار كردهو س رسول خدا
قبول نكنيد و با كتاب الهي بسنجيد، اگر موافق قرآن بود بپذيريد وگرنه نپذيريد، چگونه 

ع خرافات و موهومات مبتال نوااند و به ا و به انحراف افتاده مسلمين كتاب خدا را رها كرده
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 »وهعُ فدَ  اهللا كتاَب  َف ما خالَ و وهُ خذُ فَ  اهللاِ  كتاَب  َق ما وافَ فَ « :فرموده اند؟! رسول خدا شده
  .)1(»ست، رها كنيدآنچه موافق كتاب خداست بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا«

ينقَو از حضرات صاد كتاَب  َق  ما وافَ ينا إاللَ ق عَ دِّ َص ال تُ «اند:  منقول است كه فرموده 
كه موافق كتاب خدا و سنّت  باور مكن مگر آن ]چيزي را[ از قول ما« »هِ يِّ بِ نَ  ةَ نَّ سُ و اهللاِ 

كافي  ي هبه انداز» صول بر قرآن و عقولاعرض اخبار «كتاب ما در  .)2(»دپيامبرش باش
خدا، بزرگان دين به لزوم سنجيدن روايات با كتاب  سفارش بودن قرآن و ميزاندرباره 

  (مراجعه شود) .)3(ايم سخن گفته
غي را به اسالم نسبت دهد، دروغ ورد بخواهد بدعتي در دين بگذارد و يا هركس هالبتّ

بندد، تا ديگران بپذيرند. پس صرف  راويان خوشنام مي خود را به پيامبر و بزرگان دين و يا
قرآن كريم سنجيد، چه را با  عادل و راستگو بودن راوي كافي نيست بلكه بايد هر روايتي

را ها  آن اند ولي جاعل حديث مردم ساده و عادلي بودهها  آن واتباطله كه راحاديث  بسا
كه در قرن دوم و سوم خود را انتشار داده! خصوصاً هاي  فريب داده و به دست ايشان دروغ

بار اخ واحاديث  گاهي درميان مسلمين وجود نداشته كهشعلميه و يا دان ي ههجري حوز
هر چه خواست جعل كرده و به دست مردم  هركسيجا به دقّت بررسي شود،  آن در ديني

زود باور منتشر ساخته و باعث گمراهي مسلمين شده است. گرچه خوشبختانه  عابد و زاهد

                                           
  .10حديث  78، ص18وسائل الشيعه، ج -1
  .47حديث  89، ص18وسائل الشيعه، ج -2
  به بعد. 267و صفحه  26و  25ي  رجوع كنيد به مقدمة كتاب مذكور، خصوصاً صفحه -3

:مـه    ي محترم تقاضا دارم قبـل از مطالعـه   از خواننده تذكر مهمم كتـاب    ي ايـن كتـاب، مقدي تحريـر دو
به بعدكتاب مـذكور را مطالعـه نمايـد      973ي  و مطالب صفحه» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«
ي بهتـر و بيشـتر از كتـاب     س اين كتاب را به دست گيرد زيرا اطالع از مطالب مذكور بـراي اسـتفاده  سپ

حاضر بسيار مفيد است. ما در اين كتاب در بسياري از موارد، خوانندگان را به كتاب نامبرده و يا كتـاب  
  دهيم. ارجاع مي» زيارت و زياتنامه«
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 منحرفين و أفراد مشهور به و ةالبسياري از خرافات و مطالب خالف روح دين، توسط غُ
  كه نامشان دركتب رجال مضبوط است. كذب و جعل، اشاعه يافته

نوشته بدين  تقريظ ديباچه و» مفاتيح الجنان«الع بر كتاب در روزگار ما فردي كم اطّ
اداي امانت منوط و  بيت بر صدق حديث واهل اخبار  مضمون كه ميزان شناسايي مرد را در

  !است ر شدهترين معيار همانا صدق لهجه و سماع از ثقه مقرّ مهم اند و مربوط فرموده
افكارشان موافق كتاب  د وعابد كه عقاي و زاهد بايد گفت: چه بسيار مردمان صادق و

ستگو قين است ولي ممكن است فرد راراستي يكي از صفات متّ ه صدق وخدا نيست! البتّ
چه بسيار مطالب باطل كه از همين راويان  اشتباه كند و يا ناقل كاذبي را صادق پندارد.

  كرده است! مبتال مردم را به انحراف و حتّي شرك ده وموثوق نقل ش
مقلّدين ايشان كه تمام همشان مصروف صحت سند و ثقه  پس محدثين كم بصيرت و
كنند،  تفكّر و تعمق نميها  آن داشته و درتوجه جدي ن توايابودن راويان است و به متن ر

ديباچه آمده است،  در» اتيح الجنانمف«اين تمجيدي كه از كتاب اند. بنابر سخت در اشتباه
مفاتيح « يسته است كه دانشمندان بصير به عقايد قرآني، در مطالب كتاببا صحيح نيست و

أسفانه تاكنون تصواب جدا سازند. مرا از باطل و صواب را از نا نظر كرده و حقّ» الجنان
ايي ننموده است. ما هيچ كس به اين كار اقدام و براي مردم خير خواهي و ايشان را راهنم

اين مورد به برادران ديني تقديم مختصري در  براي رضاي پروردگار و خدمت به خلق خدا،
خواهيم. اميد است كه خداوند بزرگ به رغم  متعال مي جر خويش را از حقّاداريم و  يم

هم مخالفت دكانداران مذهبي و خرافه فروشان، امكان انتشار اين كتاب را درميان مردم، فرا
ٰ  َوَما﴿ .سازد َ  لَِك َذ ِ ٱ َ   ﴾.بَِعزِيزٖ  َّ
  

 ضا (برقعی)د ابوالفضل ابن الرّ يّ س :ةعة املطهريخادم الّرش 
 



13 

ّ  تَساُمح در« ی قاعده ی درباره تأّمىل:مقدمه  »ُسنَن  ی اد

   

 
 

      

 

  مقدمه
  »ننَة سدلّاح در سامتَ« ي قاعده ي هتأملي دربار

 كه سبب شده الزم است بدانيم يكي از عللي »مفاتيح الجنان«به كتاب  قبل از پرداختن
ن مسلمين رواج ميا امعقول مخالف روح اسالم و انواع خرافات و موهومات درمجعول ناخبار 

 ي هقاعد ي هدرباركه  اين با» ننَس ي هدلّاتسامح در «به نام  دانه استاي نابخر د قاعدهباي
مجدد كتاب  ي ههنگام مطالع اما ،)1(آمده است» صول...ااخبار  عرض«مطالبي در مذكور 
  اين مسأله به عرض برسانم: ي هجا نيز مختصري دربار ر اينديدم كه د يضرور حاضر،

 كه به اختصار مشهور است به »لخإ....واباخكَّ  نَ مِ  ءٌ َ  هُ غَ لَ ن بَ مَ «احاديث  بدان كه
محسوب  »ننَس ي هدلّاتسامح در « ي همضرّ ي هند و متّكاي قاعدتو مس »هُ غَ لَ ن بَ مَ «احاديث 

» ثواب األعمال صدوق«و  »نييكافي كل«و  »ين برقمحاس«شود، در كتب حديث از قبيل  مي
قائل به تحريف قرآن و .)2(»ميعلي بن ابراه«از:  اند وات آن عبارتنقل شده و برخي از ر ...

  انداز و دشمن قرآن و راوي قرآنِ تفرقه 1»علي بن الحكم«كذّاب و  )3(»بن سنانمحمد «

  مجهول الحال! »محمد بن مروان« و »عمران الزّعفراني«و  )4(!ي هداراي هفده هزار آي
                                           

   ه بعد.ب 72ي  رجوع كنيد به كتاب مذكور، صفحه -1
   .158و  105و  72ص» عرض اخبار اصول....«براي آشنايي با وي رجوع كنيد به  -2
  معرّفي شده است.  309ي  صفحه» عرض اخبار اصول«وي در  -3
قـرآن   وي فقط روايـت  - 774و  680و  281ص » صول...عرض اخبار ا«شناخت او رجوع كنيد به براي  -4

انـد! رجـوع    قـرآن  بلكه روايات ديگري نيز دارد كه دالّ بر تحريـف داراي هفده هزار آيه را نقل نكرده 
  .41، حديث 59و ص 13، حديث 50و ص 7، حديث48، ص89ج كنيد به بحار األنوار
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ْ «كنيم:  جا يكي از روايات مذكور را به عنوان نمونه ذكر مي در اين َ ٌء ِمَن  َمْن بَلََغُه 
ْ  اخكََّواِب بَلَ  رْيِ  َ

َ ْجُر َذلَِك َوإِْن اَكَن َرُسوُل اهللاِ  ،َفَعِملَهُ  ٍء ِمَن اخلْ
َ
ُ أ َ َ   اَكَن  كه را هر« .»َفُقلْهُ  مْ ل

ثواب رسد و او آن كار را به جاي آرد، أجر آن را خواهد  ]ترتّب[بر كار خيري، خبر 
  .)1(»را نگفته باشد..! ]حديث[آن  داشت گرچه رسول خدا

اگر بسيار ضعيف  ضعاف حتّياحاديث  مور مستحب عمل بهاشيخ بهايي گفته است: در 
مجلسي . )2(شيوع و رواج دارد ]درميان ما شيعيان[ باشدشان جبران نشده باشند و ضعف سند

 نان در بسياري از موارد در سنيصحاب ما شيعابيني  است كه مياخبار  نيز گويد به سبب اين
مجهول و ضعيف، استدالل و استناد اخبار  ثبات كراهت و استحباب، بهاو يا براي و آداب 

مستحباب و ده مأخذ و مستند بسياري از گويد و چنانكه تصريح كر كنند. وي راست مي مي
را ها  آن ترتيبفتوي داده و بدين ها  آن طبق ها قائل شده و مكروهات كه علماي ما بدان

احاديث  اند بر حذر داشتهها  آن ها تشويق كرده يا از بداناند و مردم را  جزو دين خدا شمرده
ده و كذّموثوق و فاسق و فاسدالعقيناها  آن واتضعافي است كه ريا احمق  ال واب و جع

ط علما يا نامعقول و خرافي و ضد علم كه توساخبار گونه  اين اند و چه بسيار از بودهمجهول 
  عالم نمايان درميان مردم ترويج گرديده است!

مخفي نماند كه اگر بدون تعصب و جانبداري كوركورانه در آثار علماي ما تحقيق و 
 واجبات و محرّمات نيز متّكي به قوال ايشان در برخي ازاكه  شود معلوم مي تفحص شود،

 جماع دارند كه در حكم به وجوب يا به حرمت،افاق و علما اتّكه  اين ضعاف است، بااخبار 
ه  آحاداخبار  يكاء كرد و حتّتوان اتّ ل مفيد علم نمييز به دالجغير محفوف به قرائن قطعي

  !ضعافاخبار  دانند تا چه رسد به نمي عملرا، به هيچ وجه مفيد علم و موجب 
به منظور تقويت مذكور، ، شايد »د باقر مجلسيمحم«الخرافات  البدع و مروج سالبته حارِ

ما قول او صحيح نيست. خود وي نيز نام ااند  را فريقين نقل كردهاخبار  مدعي شده كه اين
                                           

  شيخ صدوق.» عمالثواب األ«ل از ، به نق1، حديث 256) ص 30، (كتاب العلوم، باب 2ج بحار األنوار -1
ـو الّسنن بالّضعاف يف قد شاع العمُل  -2  ،مـن مؤلفـات شـيخنا البهـائي الّدرايـة(كتـاب   .َرب إن اشـتدَّ ضـعفها ومل ُجتْ

  ي چهارم). چاپ سنگي، فصل دوم، صفحه ،»وجيزه«معروف به 
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» وجيزه«كرده است. شيخ بهايي در ت را كه ناقل چنين حديثي باشد، ذكر نسنّاهل  كتابي از
كه فقط ما شيعيان نقل  ]حاديثي استااز [اين حديث  »هِ تِ ايَ وَ رِ ا بِ نَ دْ رَّ فَ ا يَ مَّ مِ  يِهَ و« فرموده:
  (فتأمل) .)1(ايم كرده

و  »هُ غَ لَ بَ  نْ مَ «احاديث  او، براي دفاع ازه ميل شديد به خرافات دارد و غيرمجلسي ك
صرفاً به اما  اند كه واضح البطالن است. شبه دليلي آورده» سنن ي هتسامح در أدلّ« ي هقاعد

كالم مجلسي و موافقانش، مطالبي را اجماالً به عرض منظور اطالع برادران ايماني از ضعف 
  رسانيم: مي
اند هر حديثي بايد مؤيد به كتاب خدا باشد در  فرمودهائمه  و رسول خداوالً: ا
ي اگر فرض كنيم كه ه، ندارد و حتّت قطعيمؤيدي از قرآن و سنّ »هُ غَ لَ ن بَ مَ «احاديث  كه حالي

گوييم اعتبار سند حديث هنگامي ملحوظ و  است مي» صحيح«مذكور احاديث  يكي از طرق
 ضعيف واخبار  كاء بهاتّكه  در حالي دسازگار نباشمحتواي حديث با قرآن نامقبول است كه 

كريم نبوده و كتاب است مورد تأييد قرآن » ظنّ«جد قوالي كه مفيد علم نيست و حد اكثر موا
 ي هبقره (آي ي هدر سورانتقاد نموده است. از جمله » ظنّ« به كاءخدا در بسياري از موارد از اتّ

نَّ ﴿). قرآن بارها فرموده: 23 ي ه) و نجم (آي24 ي ه) و جاثيه (آي36 ي هو يونس (آي )78
َ ُيۡغِن ِمَن ٱۡلَقِّ  نَّ  از حقّ  ]كسي را[همانا گمان و پندار به هيچ روي « ]٢٨ :[النجم ﴾ا ٔٗ َشۡي  ٱلظَّ

َ َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلمٌ ﴿ و نيز فرموده: .»نياز نسازد بي ]و علم[ چيزي « ]٣٦ اإلرساء:[ ﴾َو
 األنعام:[ ﴾َصِٰدقِيَ وِن بِعِۡلٍم إِن ُكنُتۡم  ُٔ نَّبِ ﴿ و نيز فرموده: .»را كه بدان علم نداري پيروي مكن

قُۡل َهۡل ﴿ و فرموده: .»ايد از راستگويانمرا از روي علم و آگاهي خبر دهيد اگر « ]١٤٣
نَّ  َّ ٱلظَّ ِ ۖ إِن تَتَّبُِعوَن إ ٓ آيا شما را دانشي است « ]١٤٨ األنعام:[﴾ِعنَدُكم ّمِۡن ِعلٖۡم َفُتۡخرُِجوُه َلَا

َ َتُقولُواْ ﴿ و نيز فرموده: .»كنيد مگر گمان را نمي شما پيرويكه براي ما آن را بيرون آوريد  َو
ِينَ  ِ ٱلَۡكِذَبۚ إِنَّ ٱلَّ َّ َ ٱ َ  ْ وا َۡفَتُ لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَراٞم ّلِ

َ
 لَِما تَِصُف أ

َ ُيۡفلُِحوَن  ِ ٱلَۡكِذَب  َّ َ ٱ َ وَن  كه زبانتان به دروغ نچه را و آ« ]١١٦[النحل:  ﴾١١٦َيۡفَتُ
                                           

  ي چهارم. ي شيخ بهائي، چاپ سنگي، فصل دوم، صفحه وجيزه -1
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افتراء بنديد همانا بر خدا  ]در نتيجه[پردازد مگوييد كه اين حالل است و آن حرام است تا  مي
َ ﴿ و نيز فرموده: .»وندش ميبندند رستگار ن كساني كه بر خدا دروغ مي ِ َما  َّ َ ٱ َ َتُقولُوَن 

َ
أ

  ».دانيد؟ گوييد كه نمي يآيا بر خدا چيزي را م« ]٦٨ :[يونس ﴾َتۡعلَُمونَ 
ْ إِن ﴿معارض است كه فرموده: » نبأ« ي هبا آي »هُ غَ لَ بَ  نْ مَ «اخبار  :ثانياً ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ٰ َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِميَ  َ َ  ْ ْ َقۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحوا ن تُِصيُبوا
َ
ْ أ ٖ َفَتبَيَُّنٓوا  ﴾٦َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإ

اگر فاسقي شما را خبري آورد، تحقيق و  ،ايد هآورد اي كساني كه ايمان« ]٦[احلجرات: 
بنابراين آيه، قول فاسق قبل از تحقيق و . »بررسي كنيد (تا صحتش بر شما معلوم شود)

منقول از ضعفا و افراد كذّاب و فاسق و اخبار  حصول علم، قابل قبول نيست، پس چگونه
  كه دليلي بر صحتشان در دست نيست، قبول كنيم؟فاسد العقيده را 

به روايات ضعاف و يا قول راوي گويند كه ما در حكم به استحباب يا كراهت  مي
يكي از طرق  كه ال أقلّ» هُ غَ لَ بَ  نْ مَ «اخبار  كنيم بلكه با استناد به موثوق و فاسق استناد نمينا

 دانند كه هيچ يك از طرق شان ميما خوداكنيم.  به روايات عمل مي آن صحيح است،
» حسن«آن را  اند و فقط يكي از طرق نيست بلكه همگي ضعيف» صحيح«» هُ غَ لَ بَ  نْ مَ «روايات
به لحاظ سند  وت بوده كه فاقد مؤيدي از كتاب و سنّ» بَلََغهُ  َمنْ « اخبار ،اند. بنابراين شمرده

در حكم  »َمن بَلََغهُ «بار اخ قابل اتكاء و استناد نيست و پذيرش نيز وضع مستحكمي ندارد،
قبول فاسق قبل از تبي(لفتأم) !ن است  

حكام شرعيه و ا: استحباب يا كراهت از احكام خمسه و مانند وجوب و حرمت از ثالثاً
حكام مذكور بدين لحاظ فرقي باهم ندارند. به چه دليل در حكم ابخشي از شريعت است و 

در استحباب و كراهت اما  كنيد معتبر استناد نميغير صحيح و نا اخبار  به وجوب و حرمت به
  كنيد؟! ميها استناد  بدان

» كتاب الحج«در  »ةاحلدائق النّارض«است در اخبار  كه از علماي» يوسف بحراني«شيخ 
ز اند كه ج حكام شرعادو حكم از  ،تحباب و كراهت مانند وجوب و حرمتپذيرفته كه اس

» د موسوي عامليمحم«گويد فقهايي از قبيل  شود ولي مي با دليل واضح و صريح اثبات نمي
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ضعيفه را بالكلّ رد و طرد اخبار  اند خواسته چون احتياطاً نمي» مدارك األحكام«صاحب 
كرده كه اعتراف » بحراني«اند.  را حمل بر استحباب يا حمل بر كراهت كردهها  آن كنند لذا

  .)1(هو غلٌط حمض)و =(اين كار خطاي محض است 
مهمي كه  ي هنكت :ميگوي اند مي ضعيف ترتيب اثر دادهاخبار  كه به ما در جواب كساني

كند تا مبادا  حكام احتياط ميافقيه در استنباط اگر نبايد از آن غفلت شود اين است كه 
ضعيف را بالكلّ اخبار  حكمي از شرع باشد و او آن را از شريعت نشمارد و به همين انگيزه،

 ناكند، به همان اندازه بايد احتياط كند تا مبادا حكمي از شرع نباشد و او با اعت يطرد و رد نم
 ي هعمل به قاعد ،ت قلمداد كند! (فتأمل). به عبارت ديگرضعيف، آن را از شريعاخبار  به
نه تنها موافق احتياط نيست بلكه خالف آن است. در واقع احتياط » سنن ي هتسامح در أدلّ«

. »ت بدون علمنهي از تبعي«و  ]٢٨ :نجمال[ »ت ظنّيعدم حج« ي همفاد آيآن است كه به 
  عمل شود. ]٦ :جراتاحل[ »نبأ«و آيه  ]٣٦ اإلرساء:[

َّ  َب ذَ كَ  نْ مَ فَ «فرموده:  ل خدارسو به نقل شيعه و سني :رابعاً  وَّ بَ تَ ليَ فَ  داً مِّ عَ تَ مُ  يلَعَ
ْ
 أ

جايگايش را  ]بداند كه در آخرت[ ن دروغ بندد بايدهر كه عامدانه بر م« »ارِ اجَّ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ 
اب و فاسق افراد كذّاحاديث  شود كه سبب مي »هُ غَ لَ بَ  نْ مَ «. حديث )2(»در آتش دوزخ بگيرد

  نور به اين كار راضي نيست.اَ، مورد اعتنا و عمل قرار گيرند و قطعاً شرع يا مجهول

                                           
د! ـ ايـن   انـ  متأسفانه خودش وسايرين، بارها اين خطاي محض را در كتب فقهـي خـويش مرتكـب شـده     -1

ي صـفحه را ذكـر كـنم.     ي جلـد و شـماره   در دسترسم نيست تـا شـماره   »احلدائق النارضة«روزها كتاب 
  [برقعي] ام. ي يادداشت خود ذكر كرده مطلب باال را از دفترچه

وأمثاله َجَرْوا عىل هذه  [أي صاحب  املدارك]لكنه  " :چنين استشيخ يوسف بحراني  نص عبارت عربي و[
غري املربوطة والكلية الغري املضبوطة, من َمحْل األخبار الضعيفة متى رموها بالضعف عىل االستحباب أو القاعدة ال

الكراهة تفاديًا من طرحها بالكلية. وهو غلط حمض, فإنَّ االستحباب والكراهة أيضًا حكامن رشعيان كالوجوب 
, قم, »دائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرةاحل«. " والتحريم ال جيوز القول هبام إال بالدليل الصحيح الرصيح

  )ُمصحح( ].٨٩, ص١٦ جملدًا],  ج ٢٥[  هـ. ق., ١٤٠٥مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني, قم, 
   .14، ص1و سنن ابن ماجه ج 10، ص1و صحيح مسلم ج 117، ص2، جبحار األنوارو  210ي  نهج البالغه، خطبه - 2
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انواع خرافات و موهومات و عقايد » سنن ي هتسامح در أدلّ« ي هعمال قاعدا ي هدر نتيج
 و عقل و علم كه موجب وهن اسالم عزيز و ضعف و عقب ماندگي مسلمين حمقانه و ضدا

بهترين دليل شاعه يافته و همين عوارض سوء است، رواج و ايجاد تفرقه و اختالف ميان آنها
ْ ٱفَ  مذكور است، ي هبر بطالن قاعد وا ْوِل  ۡعَتِبُ

ُ
أ بَۡصٰ ٱَيٰٓ

َ
  .رِ ۡل

فانه كمتر خرافات و موهومات است و متأس ي هيكي از مشكالت بزرگ مسلمين مسأل
مردم عوام است،  ي هها و خرافات كه مورد عالق عتبد مين باديده شده كه آخوندها و معم

ي اگر كسي براي آگاه ساختن مبارزه كنند و براي آگاه ساختن عوام سعي بليغ نمايند حتّ
ن و اعصار گذشته سازند. در طول قرو ين ميببه او بدكوبند و عوام را  مي مردم قيام كند او را
العي كه بايد اطّ توحيد چنان ي هق شرع و مسألياند و از حقا بين بار آمدهمردم بسيار ظاهر

ط علما و سكوت ايشان در برابر ق دين توسيندارند و با قرآن مأنوس نيستند. كتمان حقا
مأخذ و  سخنان بي«دانيم كه:  شده است. همه ميها  آن ستحكامخرافات نيز موجب رواج و ا

ي همستند چه لطم ات بيجعلي سخت بر  ي هد و چه صدمبزرگي بر عالم ديانت وارد آور
اركان ملي1(»نمايد زند و چه دستاويزها براي دشمنان دين اسالم فراهم مي ت ميت اسالمي(.  

را نسبت به اسالم بدبين  بافرهنگخطر بزرگ خرافات آن است كه مردم فكور و 
دانند كه اسالم خود  نمي گذارند و باطيل را به حساب دين خدا ميااين ها  آن سازد و مي

هداف اصلي دين، نجات بندگان امات است و يكي از وبزرگترين دشمن خرافات و موه
مات خرافي و آزاد كردن ايشان از چنگال موهوهاي  خدا از غلّ و زنجير آداب و آيين

ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم ﴿: چنانكه فرمودهاست.  ُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ ُمرُُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَه
ۡ
يَأ

ۡغَلَٰل ٱلَِّت َكنَۡت َعلَۡيِهمۡ 
َ
ئَِث َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم َوٱۡل پيامبر) «( ]١٥٧ األعراف:[ ﴾َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ

و نيكو را بر آنان حالل و  اكپهاي  دارد، چيز به نيكي فرمان داده و از بدي باز مي ايشان را
) و بند و زنجيرهايي را هموجعمال نااسازد و بارگران ( بد و پليد را بر آنان حرام ميهاي  چيز

  ».دارد ده، بر ميوكه بر آنان ب

                                           
   .2ديباچه، ص مفاتيح الجنان،  -1
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گاني است كه مانند  زاد جتماعي نيز دارد، اعتقاد به اماممور خرافي كه مضار اا ي هاز جمل2
اند و پول و وقت مردم بيهوده  اند و اعتقادات مردم را آلوده قارج در سراسر كشور ما روييده

مبالغ هنگفت خرج ها  آن شود و براي ترميم و تعمير مقابر ميها  آن صرف زيارت مزار
فانه از علما نيز صدايي اند و متأس به ارتزاق مشغول ها آن اي مفتخوار پيرامون كنند و عده مي

است كه  يهاي در بعضي از دهات امامزاده«نوشته است: » عبداهللا مستوفي«شود.  شنيده نمي
خواب ديدن بعضي از مقدسين دهاتي كه مثالً در فالن نقطه يكي  ي هبه وسيلها  آن اي از پاره

اي چيزها كه  و احياناً يافت شدن پاره محلّهاي امام مدفون است و كاوش در  از اوالد
كرده است، ايجاد شده است كه اصل و مبناي  اي در آن محل مي داللت بر دفن مرده

ي استفاده از متولّشوند كه به فكر  معقولي ندارند. در اين ضمن بعضي شيادها هم پيدا مي
 ت نيست، بهتش هم حجها كه راس كنند و از همين خواب شدن در امامزاده باهم تباني مي

اي  زاده دهند و امام دهات را فريب مي ي هآتشه مردم سادبينند و با اين دروغ دو دروغ مي
جعلي كه به خرج اهالي ساده برپا  ي هزادسازند و از قبه و بارگاه امام يمها  آن دروغين براي

اق افتاده است كه بين دو كنند! اتف آورند استفاده مي مي زاده و نيازي كه براي امام نذر شده و
ها  آن اند در موضوعي نزاع واقع شده و يكي از جعلي را سرهم كرده ي هزاد نفري كه امام
زاده قسم خورده و رفيقش از فرط  ضور جماعت به همين امامت خود در حانيبراي اثبات حقّ

  )1(»م؟!اي اي كه باهم ساخته زاده زاده؟ همين امام عصبي بودن گفته است: كدام امام
و  خرافاتي كه درميان عوام مسلمين حتّي در تعدادي از عالم نمايان رواج دارد ي هاز جمل

و ها  آن عقابايا ائمه  سكوت علماست، اعتقاد به كرامات و معجزات از جانب قبور ي هنتيج
و عقايد اصيل » توحيد«صل كه چنين اعتقاداتي مخالف ا يا ساير بزرگان دين است. در حالي

قبور و  ي هعقيده داشتند به واسط«ه مردم تركستان يرالمي و قرآني است. در عصر قاجااس
ها  آن اهللا كه در آن ممالك واقع شده، صاحبان همان مزارها، يگانه مدافع وطن مزارهاي اولياء

 العاده از عمال خارقاهستند، چون كه اين اولياءاهللا در زمان حياتشان صاحب كرامت بودند و 

                                           
   .574، ص3ي قاجاريه، تأليف عبداهللا مستوفي، ج شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره -1
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 اتاين مردان خدا، كفّار نزديك سرحدرسيد و يقين داشتند از بركت قبور  به ظهور مي ها آن
جلوگيري كند آمدند و خيلي ها  آن كسي ازكه  اين كافر بدونهاي  روساما  نتوانندآمد.ها  آن

شهر موسوم به  ي هسكن[ ...!اهللا از خود معجزه نشان ندادند هم نزديك شدند ولي اين اولياء
مزار شريف  ي هاين شهر به واسط ]معتقد بودند كه» خوقند«از توابع » كستانحضرت تر«
مان است ولي چندان طول نكشيد كه در ااز هر نوع تعرّض كفّار در » سلطان خواجه أحمد«

  )1(»نظاميان روس، شهر مزبور تسليم شد!هاي  مقابل گلوله ريزي توپ

 ...« آمده است:» ريزتب ريخ و جفرافيايتا«به نقل از كتاب » رانيامير كبير و ا«در كتاب 
حمايت  ]كبير[مير اعلماي معتبر تبريز از كه  اين چه مربوط به مطالب ما در اينجاست آن
تبريز معجزه فرمود » صاحب الزّمان«در ميدان » صاحب األمر« ي هبقعكه  اين كردند تا مي
يخت و به بقعه پناهنده برد، گاو، بندگس قصابي گاوي را براي كشتن مي )!1265 ي ه(سن

گاو از آنجا . )2(گرديد. چون قصاب خواست آن را بيرون كشد، در دم افتاد و جان داد
پس  !به حيوان زبان بسته الهامي رسيد بود ي بگريخت. البدميرزا حسن متولّ ي هيكسره به خان

بود،  ها پر چراغ و بانگ صلوات دكان ي ه.. هم.ي كردمعجز گفتند: حضرت صاحب األمر
ام معاف كّشهر صاحب األمر شد و از ماليات و حكم ح» تبريز«و تهنيت همي گفتند كه 

بود، و لوليان  ست.... مسجد و مقام سراسر پر چراغپس از اين، حكم با بزرگ مقام ا !است
  بربام بودند و كوس همي زدند!

برده بود » ير فتّاحم«نويسد: آن گاو را  نمايش بود، مي ي هنادر ميرزا كه ناظر اين صحن 
آن حيوان بوسه همي زدند،  ي هي از بافتلّج مكشمير بر او انداخته، فوج همي رفتند و بر س

ها و  دان غجاي چرا همي ربودند! بزرگان بدانك سرگين) آن حيوان به تبرّ =( ي هوقيع
و  سفير انگليس چهل چراغي بلور بفرستادكه  ها به نذر همي بردند تا به جايي پرده

ه زيارت ها بگماشته، مردم نواحي، فوج فوج با چاوشي ب اشفرّو ام دجا خُ . آنبياويختند
                                           

تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميالدي، تاليف محمـود محمـود، انتشـارات اقبـال،      -1
  .846ص 3ج

   ند.ا خورده ها چربي زياد مي ه كرده است، زيرا قصابجا سكت نگارنده گويد كه به احتمال قوي، وي همان - 2



21 

ّ  تَساُمح در« ی قاعده ی درباره تأّمىل:مقدمه  »ُسنَن  ی اد

   

 
 

      

 

نگ به زبان گفتند كه فالن كور بينا شد و فالن گُ ديگر همي ي هآمدند! همه روزه معجز همي
يك ماه  . تادادند برخي از بزرگان بدين كار بيشتر قوت هميآمد و فالن لنگ پاي گرفت! 

ا  ت نبود سخني در اين كند. از قضاي ايزدي گاو بمرد.كس را قومردم دست برادر ام
  .)1(»الخنبودند و حكمران كجا ياراي دم زدن داشت... 

جا كه  اندرون مرتكب خالفي شد و از آن ي هيكي از خدم«ر الممالك نوشته است: معي
ار نمود و در گرفت شبانگاه قرو باز خواست خانم خود قرار خواهددانست مورد خشم 

حضرت عبدالعظيم متحصن شد. چون اين خبر به گوش شاه رسيد سخت به رقّت آمد.... 
يكتري داشته و هنگام ضرورت بدان پناه برند، اندرون ملجأ و مأمن نزداهل  آنكهآنگاه براي 

نهان به يكي از گيس سپيدان حرم دستور داد تا شهرت دهد كه خواب نما شده و به وي  در
واقع در اندرون امام » گردمهر«شن شاخ در كنار مظهر قنات ند در پاي چنار كهنسال گُا گفته
ها  حرم شادياهل  دكه اين آواز در اندرون پيچي ! همينمدفون است» اسعليعب«اي به نام  زاده

مر نمود و رخت كشيده شود! شاه به نصب نرده ااي دور آن د كردند و از شاه خواستند تا نرده
رنگ سبز اندود كردند! از آن پس درخت مزبور به چنار عباسعلي معروف شد.  آن را به
نقره كوبيده هر شب هاي  انشمعدو اطرافش  آن آويختند ي همخصوصي به تن ي هزيارتنام

اهل  يتي بسزا يافت و بست محكمي شد.هماها در آن افروختند! رفته رفته چنار مزبور  شمع
ا ه پختند و به بدنه و پوستش دخيل لوا و غيره درپاي آن مياندرون نذور خود را از قبيل ح

  .)2(»ه و مأمن نزديكي به وجود آمدتوج ي همندان حرم، نقطبستند. بدين طريق براي نياز مي
، طرفدارانش مخفيانه دارياهللا سيد كاظم شريعتم تر گذشت آيدر زمان ما نيز پس از د

پس از درگذشت رقيبش كه چنين  هم اي ساختند! هاي منتشر كرده و براي او زيارتنام اعالميه
بلند ساخته  ي هقدرت را به دست داشت از بيت المال اين مردم نيازمند، حرمي با گنبد و دو منار

  قبلي افزوده شده است!هاي  اند! و دستگاه و دكّان ديگري به دكان ه كردهاي نيز تهي و زيارتنامه
                                           

   .429و  428امير كبير و ايران، فريدون آدميت، ص  -1
فروشي علمي،  شاه، دوستعلي معير الممالك، كتاب هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين يادداشت -2

  ».ي چنار عباسعلي افسانه«فصل 



   

مفاتيح الجنان و قرآن      22 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

22 

  ي و كتابشاس قمفي شيخ عبمعرّ

   
  ف آن:في مؤلّو معرّ» مفاتيح الجنان«ينكه بپردازيم به كتاب ا

س ولي عالمي بود متتبع و بسيار زاهد و مقد ياس قمحاج شيخ عببدان كه مرحوم 
جتهاد نيز دارا نبود و ا ي هنس وافي نداشت و قواساده و زود باور كه به نظر ما با كتاب خدا 

ل دعوت فرموده، در استفاده مردم را به تفكّر و تعقّ امر قرآن كه با تأكيد فراوانوبرخالف ا
  هل بود!از نعمت عقل كا
خواست بعضي از اخوان مؤمنين از اين داعي در«كتابش نوشته است:  ي هموي در مقد

چه از  متداول شده مطالعه نمايم و آنبين مردم را كه  ح الجنانفتامنمودند كه كتاب 
نظرم نرسيده ذكر  نمايم و آنچه را كه سندش به آن كتاب كه سند دارد ذكر ي هدعيا

حقر خواهش ايشان را اجابت نموده و اين كتاب را به همان ترتيب جمع ننمايم.... پس ا
نوشته » زيارت وارث«از ذكر  و نيز پس .)1(».. الخ.فاتيح الجنانمآورده و ناميدم آن را به 

ده اين كلمات كه متضمن چند دروغ فرمو» مرجان و لؤلؤ«در كتاب  )2(.... شيخ ما«است: 
                                           

(ص » دعاهـاي روزهـاي مـاه رمضـان    «ي  همچنـين در خاتمـه   – 12 ي مولّف، ص مفاتيح الجنان، مقدمه -1
دانسته متعرّض ذكر آن نشده است. البد آنچـه را كـه    ) نيز اشاره كرده كه چون روايتي را معتبر نمي245

شـود كـه علـي رغـم تعريـف و       ي كتـاب حاضـر اثبـات مـي     دانسـته، امـا بـا مطالعـه     ذكر كرده معتبر مـي 
وي روايت معتبر را از غير معتبر تمييز نمي داد! در اين كتاب خواهيم ديد كـه   هايي كه از او شده تمجيد

  سند. روايات داراي سندي كه ذكر كرده غالباً معتبر نيست تا چه رسد به اخبار بي
  است.» حاج ميرزا حسين نوري«مقصود او  -2
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 امام ي هواضح است عالوه بر جسارت ارتكاب بر بدعت و جسارت افزودن بر فرمود
ر ضور مرقد منوچند هزار مرتبه در شب و روز در ح هچنان شايع و متعارف شده كه البتّ

بلند  ازبه آو ‡و مرسلينانبياء  بين و مطافمقرّ ي هو محضر مالئك عبداهللا الحسين أبي
كند و از گفتن اين دروغ و ارتكاب اين معصيت  حدي بر ايشان ايراد نميا شود و خوانده مي
حمقان از ا ي هدعياهايي كه در زيارت و  مجموعه كم اين كلمات در نمايد و كم نهي نمي

 ذارند، جمع شده و به چاپ رسيده، وگ كنند و گاهي اسمي براي آن مي عوام جمع مي
نقل گرديده و كار به جايي احمق  آن ي هبه مجموعاحمق  اين ي هاز مجموعمنتشر گشته و 

قبيحه را هاي  اي را ديدم كه آن دروغ ! روزي طلبهاست رسيده كه بر بعضي طلبه مشتبه شده
علم قبيح اهل  خواند، دست بركتفش گذاشتم، ملتفت من شد گفتم: از براي شهداء مي

گفتم: نه، گفت: در  ت: مگر مروي نيست؟كاذيب در چنين محضري؟ گفانيست چنين 
كسي كه در بي  ، ساكت شدم، چهح الجنانفتامتم: دركدام كتاب؟ گفت: كتابي ديدم، گف

د و مستند قرار بعضي عوام را كتاب شمرَ ي هكرد جا رسد كه جمع العي كارش به ايناطّ
و  مور جزئيهامثال اين ا... به حال خود گذاشتن عوام در !دهد، قابل سخن گفتن نيست

تابع و مخلص حقيقي معاويه و  »ابوالدرداء«قرن و آش  مثل غُسل أويس همختصرهاي  بدعت
سبب  كه أحدي در مقام نهي بر نيامدهآن صمت كه در روز سخن نگويند و غير ي هروز
شود و دسته دسته از دين خدا  ي شده كه در هر ماه و سال پيغمبر و امام تازه پيدا ميتجرّ

   .(انتهي كالمه رفع مقامه) .روند ميبيرون 
لع است بر مذاق شرع اين فقير گويد خوب تأمل كن در فرمايش اين عالم جليل كه مطّ

مقدداند  اي بزرگ در دل او گرديده چون مي ي عظيم و عقدهس، چگونه اين مطلب هم
ند و بدانستن بهره ماند محروم و بي بيتاهل  مفاسد اين كار را، برخالف آنان كه از علوم

مثال اين مطالب را چيزي ندانند بلكه غثي از اصطالحات و الفاظ اكتفا كردند كه اضَ
وفق آن نمايند الجرم كار به جايي رسد كه كتاب  تصحيح و تصويب نموده و عمل بر

و » مجال األسبوع«و » مهج الدعوات«و » ]األعمال[قبال إ«و  ]شيخ طوسي[» مصباح المتهجد«
» ح الفالحمفتا«و  ]كفعمي[ »ة الواقيهُجنّ «و » منيبلد األ«و  ]سيد بن طاووس[»زائرمصباح ال«
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و » ]جملسی[زاد املعاد«و » ]الّزائر[حتفة«و » بيعربيع األسا«و » ]ابيحصامل[مقباس«و  ]شيخ بهائي[
حمقانه شايع شود كه در دعاي هاي ا و اين مجموعه )1(مثال اين كتب متروك و مهجور شودا
»ه است در هشتاد موضع آن كلم ي هكه از دعاهاي معتبر »رجيمزياد كنند  »كَ وِ فْ عَ بِ « ي همروي

كه مشتمل بر صد فصل است، براي هر فصلي يك » جوشن«و كسي انكار نكند و در دعاي 
ربط و در كمال برودت جعل نمايند و نام او را دعاء حبي  خاصيتي وضع كنند... دعايي بي

عرش آنرا نازل نمايند و چندان فضيلت براي او وضع نمايند كه انسان  ي هگذارند و از كنگر
از  جبرئيل به حضرت رسول ـ العياذ باهللاـ  آنكه هرا متحير و سراسيمه نمايد از جمل

خود دارد او را  اي كه اين دعا را با گفته باشد كه هر بنده ـ سبحانه و تعاليـ جانب حقّ 
نم باشد و عمر خود را به معصيت گذرانده باشد و مرا در عذاب نكنم اگر چه مستوجب جه

هيچ وقت سجده نكرده باشد من آن بنده را ثواب هفتاد هزار پيغمبر بدهم و ثواب هفتاد 
گزار بدهم و ثواب هتاد تاد هزاز نمازفهزار زاهد و ثواب هفتاد هزار شهيد بدهم و ثواب ه

هم و هزار گرسنه كه سير كرده باشد، بدتاد هزار برهنه كه پوشانيده باشد، بدهم و ثواب هف
واب مهر ثزمين بدهم و  ي هها بدهم و ثواب هفتاد هزار بقع بيابانهاي  گيثواب به عدد ر

ثواب عيسي روح اهللا و ابراهيم خليل اهللا بدهم و ثواب اسماعيل  ت رسالت پناه بدهم ونبو
اسرافيل و  في اهللا و جبرئيل و ميكائيل واهللا و آدم ص ذبيح اهللا و موسي كليم اهللا و يعقوب نبي

رد ي را بخواند يا با خود دابهم يا محمد هر كه اين دعاي بزرگوار حعزرائيل و فرشتگان بد
ها  شنيدن اين و شايسته است كه انسان از .ذاب كنم...الخبيامرزم و او را شرم دارم كه ع
قن و محكم بوده.... كارش به مت ي هدعيه شيعه كه به مرتباعوض خنده گريه كند! كتب 

شده كه في الجمله وضعش را شنيدي و اين » حفتام«يي رسيده كه منحصر به كتاب جا
و عرب و عجم گرديده و  كتاب مرجع عوام و خواصعلم اهل  اعتنايي ز بياين نيست ج

                                           
از كتب فوق نقل كرده و كه در كتاب حاضر خواهيد ديد شيخ عباس بسياري از مطالب كتابش را  چنان -1

انـد از   اغلب آنها نيز تفاوت چنداني با كتابي كه مورد حمله و انتقـادش قـرار گرفتـه، ندارنـد و مشـحون     
چـون شـيخ   عقلـي   كمه فرد خرافي ند مورد توجده اگر چنين نبومطالب خرافي و ضد عقل و قرآن و البتّ

شدند. اس واقع نميعب   
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طهار و نهي بيت ااهل  و رجوع نكردن به كتب علما و فقهاياخبار  به حديث و
 تحريف جاهلين و جلو اعين وضّو مثال اين بدع و اضافات و دساز ننمودن ا

ه جايي رسيده كه دعاها موافق خردان تا كار ب اهالن و از تصرّفات بينگرفتن از نا
هاي  ها اختراع شده و مجموعه ها و صلوات ها و مفجعه ها تلفيق شده و زيارت هسليق

كم  ها متولّد گشته و كم »حاتفم«عاهاي دس شده چاپ شده و بچه بسيار از د
اين » منتهي اآلمال«مثالً كتاب  سرايت كرده به ساير كتب رسيده و شايع و رواج گشته

 خود در آن تصرّفاتي نموده.... غرض ي هاب آن به سليقتّحقر را تازه طبع كردند بعض از كُا
جهل و  روي... چيزهايي كه ما از .ي آنكهجا دو چيز بود يك از ذكر اين مطلب در اين نم

نماييم  ناقص خود بعض تصرّفات مي ي هكنيم يا به سليق ناداني در دعاها يا زيارات داخل مي
اعتباري  ن چيزها پيش اهلش سبب نقصان و بينماييم بدانيم كه هما و آن را كمال فرض مي

اي كه  آن دعا يا زيارت خواهد بود... ديگر غرضم آن بود كه معلوم شود هرگاه نسخه
د نخ چه خواهزنده و حاضر و نگهبان او باشد اين طور كنند با او، ديگر با ساير نُس مؤلّفش

دانستم مذاق  ميكه  اين حقر باات؟... اين چاپي ديگر چه اعتماد اسهاي  ه كتابكرد؟ و ب
ت، سعي و كوشش مثال اين امور، براي اتمام حجامردم اين زمان و عدم اهتمام ايشان را در 

هاي أصل نقل  ي االمكان از نسخهدعاها و زيارت منقوله در اين كتاب حتّ بسيار كردم كه
متعدده عرضه شود و به قدري كه از عهده برآيم تصحيح آن نمايم تا عامل  خِسشود و برنُ

به آن از روي اطمينان عمل نمايد إن شاءاهللا به شرط آنكه كاتبين و ناسخين تصرّف در آن 
نقل كرده كه خدمت حضرت » عبدالرّحيم قصير«از  اهللا عنه ـ ـ رضي ..شيخ كليني.ننمايند
ام حضرت  رسيد و عرض كرد فدايت شوم من از پيش خود دعائي اختراع كرده صادق

يعني آن را كنار گذار و براي من نقل مكن و نگذاشت كه  ،فرمود بگذار مرا از اختراع خود
  .)1(»خود را نقل كند... الخ ي هكرد آن دعاي جمع

                                           
به بعد شيخ عباس يك بار ديگـر روايـت    432ص » زياد شده به زيارت وارث بيان آنچه«مفاتيح الجنان،  -1

خوانـدن  «آورده اسـت و در آنجـا نيـز از     314ي  صـفحه » آداب زيـارت «را در فصل » عبدالرّحيم قصير«
  كه مأثور نيست نهي كرده است.» هاي مخترعه زيارت
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  ذكار و هشدار به خوانندگانت

  
تمجيدي كه پيوسته آخوندها از  ي هاس در كتابش آورده به عالواين مطلب كه شيخ عب

از اين عيوب » مفاتيح الجنان«ند ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه نك اين كتاب مي
 ي هلعكند و خوانندگان پس از مطا ثبات مياتحقيق خالف اين پندار را اما  عاري است.

از مصاديق تام و كامل كتبي است كه در » مفاتيح الجنان«كتاب حاضر، خواهند دانست كه 
اس تفاوت چنداني با آخوندي كه شيخ مذمت و انتقاد شده و شيخ عبها  آن سطور باال از

به  .)1(آورده، ندارد» لؤلؤ و مرجان«ماجراي گفتگوي خود را با او در كتاب » حسين نوري«
اخبار  مملو است از» مفاتيح الجنان« .»له ال أصَل  مشهورٍ  ُربَّ «اند كه  ست گفتهراستي در
معقول و بر خالف آيات قرآن و بر خالف آميز و روايات نا ة نامستند شركدعياضعيف و 

كه  اغراق آميز و عيوب ديگر! هر كسهاي  علم و ثواب حقائق تاريخي و خرافات ضد
... هرچه خواسته نوشته و علماي ديگر نيز به .يخ العلماء ومشهور بوده به جليل القدر و ش

                                           
انقـالب بـه نماينـدگي مجلـس نيـز رسـيد       ام كه يكي از خطباي شهير غير معمم تهران كه پـس از   شنيده -1

خوانده بود. اگر اين خبر راست باشد به نظر من سخن ناحقي نگفته  مفاتيح الجنونكتاب شيخ عباس را 
، كتـابي چـون مفـاتيح الجنـان يـا      عاقلي معتقد به قرآندانم چگونه ممكن است  است، زيرا من نيز نمي

  كتب سيد بن طاووس يا كفعمي را تأليف كند.
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 )1(اند كه ادعاهاي ايشان را بررسي كنند و نگذارند دين اسالم آلوده شود صالح خود نديده
اين احمق  فريب و يا دوستان صالحيت و يا دشمنان دانا و دكانداران عوام بلكه افراد بي

و  )2(اند خبر را گمراه كرده رار داده و مردم بيروايات جعلي و دعاهاي خرافي را مدرك ق
اند. الزم است كسي كه صادقانه بر آن است كه دين خدا را طبق  بين مسلمين تفرقه انداخته

ها  بشناسد و بشناساند فريب اين كتب دعا و زيارتنامه ت راستين رسول خداكتاب و سنّ
از مطالب خرافي و ضد اسالمي زيرا  كه مملو است مفاتيح الجنانرا نخورد. از جمله همين 

نقل كليني يا شيخ صدوق » عباس قمي«از جانب مرحوم شيخ احاديث  غالباً موجب پذيرشِ
يا شيخ طوسي يا شيخ كفعمي يا ابن طاوس يا ابن المشهدي يا مجلسي يا شيخ حسين نوري 

بوده است! وي به  »ننَس ي هتسامح در أدلّ« ي همضرّ ي هها و تبعيت از قاعد و امثال اين
و ضعفا و يا  ةز غُالمشايخ نامبردگان نظر نداشت در حاليكه روات قبل از ايشان اكثراً ا

اند. شيخ عباس نام راويان را ذكر  ي يا ناووسي و يا از مجاهيل و يا مهمل بودهفطحي يا واقف
بداند. اگر وي  نكرده تا خواننده مالحظه كند و ارزش و اعتبار مرويات و منقوالت ايشان را

اعتباري مطالب آن واقف  قيق به بيتحاهل  كرد، الأقل نام راويان را ذكر مي» حمفاتي«در 
  كثر شان وضع خوبي ندارند، از قبيل:احوال ايشان ديديم كه اشدند. ما با مراجعه به  مي

                                           
ي قدرت خود  زيرا اگر كسي مانند نويسنده در صدد تحقيق بر آيد و ايرادي را آشكار سازد او را با همه -1

دانند! چرا اين طور  زنند بلكه او را تفسيق و تكفير كرده و واجب القتل مي كوبند و هزاران تهمت مي مي
جلب احترام عوام شد بهتـر  نان شد و هر كه به فكر رياست و   شده، جواب اين است كه چون دين دكان

شود. به هر حال ما براي رضاي خدا و بيداري حقّ جويان و طالبين هـدايت ايـن تـذكرّات را     از اين نمي
  خواهيم ما را از شرّ اهل بدعت حفظ فرموده و عاقبت به خير كند، واهللا العاصم.  ايم و از خدا مي داده

قم به تحصيل و تدريس مشغول بودم عالقـه و اعتقـاد شـديد    كه در  مخفي نماند كه اينجانب نيز تا زماني -2
شـد و آن را بسـيار    داشتم و ايـن كتـاب أنـيس و مـونس مـن بـود و از مـن جـدا نمـي         » مفاتيح الجنان«به 
خواندم. شكر و منّت خداي را كه به بركت آشنايي با قرآن كريم، بيـدار شـدم و از خرافـات نجـات      مي

دانم كه سايرين را نيز از حقيقت اين كتاب آگاه سـازم. اميـد اسـت كـه      ي خود مي يافتم و اينك وظيفه
  براي اين حقير باقيات الصالحات باشد. آمين يا رب العالمين.
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سهل بن ، محمد بن أبي زيد، المشمعل محمد بن، احمد بن رزق الكوفي، اس بن عامرعب
، عثمان بن جنيد، حمان سابطعبدالرّ، قطرب بن عليفقوب كه همگي مجهول اند و يع

اب و كذّ» سهل بن زياد«اند و  اسحاق بن يوسف كه همگي مهمل، و ابراهيم بن مأمون
»يلمي د بنمحمفاسق ضعيف و» سليمان الد »بن حسن بن «ي و فطح» ارإسحاق بن عم علي

  انوران!جگونه  اين مثالاواقفي و » الفضّ
كه او از حاج » حسين نوري«ذكاري نقل كرده از استاد خود شيخ مرحوم قمي ادعيه و ا

كه او خواب ديده » صادق عراقي«مالّ و او نقل كرده از آخوند » فتحعلي سلطان آبادي« مال
تعليم گرفته است » محمد سلطان آبادي«دي به نام ذكار و دعاهايي را از سياو در عالم رؤيا 

خواب عا كرده كه در گويد مرد صالحي اد مي» ت زيارت امام رضاكيفي«در باب و يا 
فرموده قبر حضرت رضا را زيارت كنيد! و اينها مدرك شده براي  كرمديده پيامبر ا

  ت نيست؟!داند كه خواب حج نمي آيا شيخ عباس !)1(»يح الجنانمفات«ف مؤلّ
 دعيهاچه از  خود را مقيد شمرده آنم كه شيخ عباس در كتابش يدر سطور گذشته ديد

كه سندش به نظرش نرسيده يا معتبر نيست  نمايد و آنچه كه سند دارد يا معتبر است ذكر
كند! در  نقل مي» مجلسي«بينيم دعاهاي زيادي را از  مي» مفاتيح« ي هبا مطالعاما  مايدذكر نن
آثارش ذكر كرده و بارها  ند بسياري درسند و يا ضعيف الس مطالب بي» مجلسي«كه  حالي

همان دعا را در و يا  )2(ام صحاب ديدهاز ا تصريح نموده كه فالن دعا را در كتب برخي
و نيز پس از ذكر » آداب زيارت«خود در فصل كه  اين ام! شيخ عباس با اي قديمي يافته نسخه

خود اما  )3(دهغير مأثوره را مورد مذمت قرار دا ي هت مخترعادعيه و زيارا ،»زيارت وارث«
يكي  ي هرا نقل كرده كه معترف است دعاي مذكور مأثور نيست بلكه ساخت» عديله دعاي«
 تسامحرا با » دعاي سيفي صغير معروف به دعاي قاموس«! و اقرار كرده كه علم استاهل  از

                                           
  .500و ص  21، ص»در فضيلت بعض از ادعيه در تعقيب نماز صبح«مفاتيح الجنان،  -1
   .114شتم باب اول مفاتيح ص ي مناجات خمس عشره در فضل ه به عنوان نمونه بنگريد به مقدمه -2
  .437تا  432و  314مفاتيح، ص  -3
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ل  و در فصل هفتم باب )1(!عالم ذكر كرده استاَي از علماي و به تأساو»كه را » لدعاي توس
كند كه خودش  ا نقل ميرزيارتي » ت زيارت امام رضاكيفي«فاقد سند است و در باب 

ائمه  سي نكرده و معلوم نيست استاد شيخ صدوق آن را ساخته يا مأثور ازرسند آن را بر
آن  ي هباره كه خودش دركرد را نقل» دعاي صباح«اول  ! و در فصل ششم باب)2(است
ب تُمشهوره است و من در كُ ي هدعياي... فرموده كه اين دعا از مجلس ي هعالّم«گويد:  مي

در كتابش  ـ چنانكه گفتيم ـمرحوم قمي  !»...معتبره آن را نيافتم مگر در مصباح سيد باقي
ابن «و » ابن بابويه«و » طاوس ناب«و » كفعمي«دعا و ذكر و زيارت بسياري از كساني مانند 

گويد  نيست! مثالً مي رسولكرده كه از خدا و .. نقل.و» وسيشيخ ط«و » المشهدي
آيا دين  )3(د و در آب بيندازيد!ن دعا را بنويسيگفته است كه فال» بلد األمين«در » عميكف«

اند با خدا در  شريك ـ العياذ باهللا ـاند؟! يا اينان  ناقص بوده اينان تكميل كرده ـ نعوذ باهللا ـخدا 
د امضاء و تأييد نهرچه بگوي هاست كه تابع اين ـ نعوذ باهللاـ  خداي تعاليكه  اين يا تشريع؟!

كس از جانب ديني چيزي اضافه كنند؟ اگر هردر مطالب  اند اينان چه حقّ داشته بفرمايد؟!
او إلهي نيست بلكه دلبخواهي و بشري است و  ي هافزود خود چيزي بر دين اضافه كند،

 امير المؤمنين علي3است.» بدعت« ود،و اگر به دين نسبت داده ش دين ندارد. ربطي به
ْحِدَث  الُسنَُّة ما َسنَّ رسوُل اهللا«فرموده: 

ُ
ت آن است كه رسول نَّس« »هُ دَ عْ نَ واِكْدَعُة َما أ

َما « :و فرموده. )4(»حضرت ايجاد شده آن آورده و بدعت آن است كه پس از خدا
ْحِدثَْت بِْدَعٌة إِال 

ُ
تي هيچ بدعتي ايجاد نشده مگر آنكه سنّ« »تُرَِك بَِها ُسنٌَّة فَايَُّقوا اْكَِدعَ أ

  .)5(»ها بپرهيزيد از بدعت گردد پس متروك مي

                                           
   103مفاتيح، ص  -1
   .501و  500و ص  105مفاتيح، ص  -2
   .233ي  ي صفحه مفاتيح الجنان، حاشيه -3
   .32، حديث 266، ص 2، جبحار األنوار -4
  .145ي  نهج البالغه، خطبه -5
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جعل حديث آن است كه ضمن  حدانند كه از عالئم واض مبتديان حديث شناسي نيز مي
ها گفته باشند و  هگزافزياد شده و  ي هيت و كوچك، مبالغهماموضوعي كم  ي هآن، دربار

گويان يا نويسندگان و گويندگان كم مايه وضع  هحاديت را قصاكثر اين گونه اپيداست كه 
كه در صفحات گذشته ديديم به نقل از كتاب استادش، از  اند. شيخ عباس چنان و نقل كرده

خودش در اما  قاد كردهتعجيب و غريب نقل شده انهاي  ثواب دعايي كه برايش آثار و
به عنوان نمونه  شگفت انگيز بلكه شاخ انگيز نقل كرده است!هاي  وابث فاتيح بارها و بارهام

ي ال « بگويد:هر كه در روز جمعه پيش از نماز صبح سه مرتبه «گويد:  مي َّ ْستَْغِفُر اَهللا ا
َ
أ

 ُّ َ ْهِ  إلـَه إال ُهَو الْ َ
تُوُب إِ

َ
بيشتر از كف دريا  گناهانش آمرزيده شود اگر چه »الَْقيُّوُم َوأ

 ي هآن را روز يكشنبه در ماه ذي القعده بخواند هم ! و يا نمازي ذكر كرده كه هر كسباشد
معه و شنبه را حرام، پنجشنبه و جهاي  يكي از ماه گناهانش آمرزيده شود! و يا هر كه در

عي است كه نمازي دو ركعتي وي مد )1(شود! روزه بدارد نهصد سال عبادت محسوب مي
حوائجش بر  ي هر عيد غدير معادل صد هزار حج تمتّع و صد هزار عمره ثواب دارد و همد

 عي است هركه بر حضرت زهراو يا قول مجلسي را آورده كه مد )2(!شود آورده مي
نماز در  :گويد شيخ عباس مي )3(خواهد بود! صلوات بفرستد در بهشت جليس پيامبر

(ازكجا دانسته كه نماز در حرم  )4(!زار نماز استبرابر دويست ه حرم أميرالمؤمنين
رستي حساب و كتاب د شود كه دين شيخ عباس حضرت چنين ثوابي دارد؟ معلوم مي آن

در جاي ديگر گفته دو  ح الجنان انتقاد كرده؟!) شيخ عباسندارد! پس چرا از كتاب مفتا
نكرد معادل خره معلوم (باال )5(است! معادل صد ركعت ركعت نماز در حرم علي

                                           
  .251ص » ماه ذي القعدهاعمال  در«و  34شب جمعه، ص اعمال  مفاتيح الجنان، در -1 

  .281ص » أعمال عيد غدير«مفاتيح،  -2
  مجلسي نيز سندي ذكر نكرده است! -324ص » زيارت حضرت رسول«مفاتيح،  -3
  .365ص» زيارت مطلقه أمير المؤمنين«مفاتيح،  -4
منصور «و » بزيع محمد بن اسماعيل«راوي اين حديث  -386ص » مسجد كوفهاعمال  فضيلت و«مفاتيح،  -5

» عرض اخبار اصول...«) هر دو در كتاب 527و 526ص 3است (ر.ك. وسائل الشيعه، ج» بن يونس
   .671و  620، 523، 320و دومي در صفحات  320اند. اولي در صفحه  معرّفي شده
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گويد نماز در مسجد كوفه معادل  ؟!) و نيز ميدويست هزار نماز است يا معادل صد ركعت
)1(!هزار نماز است كه در جاي ديگري خوانده شود

(مالحظه كنيد كه مسجد الحرام و 4
جب در مسجد گويد نماز وا بي را استثناء نكرده است!) و ميقصي و مسجد النّسجد األم

هزار يامبر انجام شده باشد و پ اي است كه با  نافله، معادل عمرهع و نماز كوفه، معادل حج تمتّ
اند  (معلوم نيست چگونه پيامبران پيشين كه از دنيا رفته )2(!اند صي پيامبر در آن نماز خواندهو

فه در زمان خالفت كوكه  اين به هبا توج اند؟ به دنيا بازگشته و در آن مسجد نماز خوانده
جا  و باز در همان عمر بنا شده و قبل از او در آن منطقه شهري نبوده تا مسجد داشته باشد!)

(معلوم  )3(!اند در مسجد كوفه نماز خواندهعباد صالحين  ي هپيامبران و هم ي ههم :گويد مي
جا  !) و در هماناند؟ در مسجد كوفه نماز خواندهانبياء  ي هنيست كه از نظر شيخ عباس آيا هم

 ي هنخست مسلمين و مورد احترام هم ي هكه قبل ـاألقصي مسجدگويد: مسجد كوفه از  مي
جاي  به چرا خدا پيامبرش را :رسيمپ مي( )4(فضل استا ـ است يروان حضرت ابراهيمپ

                                           
د محم«راوي اين حديث يكي از ضعفاست موسوم به  -387ص » فضيلت و اعمال مسجد كوفه«مفاتيح،  -1

مفضّـل بـن   «و » محمـد بـن سـنان   «براي آشنايي با دو راوي ديگر همين حديث كـه  » بن علي ماجيلويه
  .168و  308ي  صفحه» عرض اخبار اصول...«رجوع كنيد به نام دارند، » عمر

اسـت (ر.ك  » سعد بن طريف«، راوي اين حديث 387ص» مسحد كوفهاعمال  فضيلت و«مفاتيح الجنان  -2
   .77ص » او رجوع كنيد به عرض اخبار أصول... ) براي شناخت15حديث  525ص 3، ج وسائل الشيعه

نقـل  » سـهل بـن زيـاد   «اين حديث را كذّاب مشـهور   – 387ص » مسجد كوفهاعمال  فضيلت و«مفاتيح،  -3
 »را در عـرض اخبـار اصـول...   » سـهل ) «3حديث  522و  521ص  3(ر.ك وسائل الشيعه، ج .كرده است

  ايم. كردهمعرّفي  78ي  صفحه
اين روايت را مردي ناشناس نقل كرده و مرحوم قمي  387فضيلت و اعمال مسجد كوفه، ص «مفاتيح،  - 4

 ) در حديث مذكور به امام صادق235، ص1پذيرفته است! (ر.ك. مستدرك الوسائل،چاپ سنگي، ج
 ن است(!) كه پيامبردر بيت المقدس نيست(!) بلكه در آسما» مسجد األقصي«اند كه فرموده:  افتراء بسته

كه كه قرآن  درحالي»! بيت المقدس«در معراج خود به سوي آن رفت و مسجد كوفه أفضل است از مسجد 
ٰ ﴿فرموده:  يعني: اين مسجد در زمين واقع است و  ]١[اإلرساء: . »پيرامونش را بركت بخشيديم« ﴾ۥَلُ َحوۡ  َناَركۡ َب

و تفسير » مجمع البيان«اي دارد؟ تفسير  در آسمان چه فايده در سر زمين پر بركت قرار دارد. اصوالً مسجد
  اند. دانسته» بيت المقدس«را در » مسجد األقصي«همگي » نمونه«و تفسير » الميزان«
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و از اين مسجد در  نداد تر و مسجدش برتر بود، سير مسجد األقصي به كوفه كه نزديك
 آورده كه» بحر العلوم«) شعري از 314ص «(در آداب زيارت » كري نيست؟!)قرآن كريم ذ

  :آن چنين استاول  بيت
ـــةْ  ـــْرَبال َوالَْكْعبَ ـــديِث َك ـــْن َح  َوِم

  

ــــ ــــْرَبال بَ ــــةْ ِلَك ْيبَ ــــوُّ الرُّ   اَن ُعلُ
  

قول استادش كه از  )339(ص » زيارت وداع«ر برتري كربالء بركعبه دارد! ودرداللت بو5
از  ‡ائمه مقدار خوابيدن جسد مبارك پيغمبر ما و«گويد:  معتقد به تحريف قرآن بوده، مي

تصريح به در قواعد  (ره)مه به اتفاق جميع فقهاء، چنانچه شهيدمعظّ ةشرف است از كعبازمين 
تند و به سوي رف خود به زيارت كعبه ميائمه  كرم وايامبر يشيده كه پو با خود نيند !»مودهآن ن

  شرف از كعبه باشد!اها  آن خواندند، پس چگونه ممكن است قبر آن نماز مي
مراض، اشفاي مردم از  ي هدربار» روميهاي  عمال ماها«در فضل يازدهم باب دوم در 6

 )1(!ف استضعي :گويد آورده كه خود مي» عبداهللا بن عمر«روايتي بسيار عجيب از 
آورده  432 ي ه) و در صفح12ها كه در مقدمه كتاب (ص  خنه شد آن سپس چ :پرسيم مي

ند است يا بسياري ديگر از آيا فقط اين روايت ضعيف الس :پرسيم ميچنين  هم بودي؟
  اي، چنين است؟ كه در كتابت آوردهمطالبي 

م كه مختصدر باب سو سفر  در آداب«باب مذكور كه  ي همزيارات است، در مقد
پنجم (ص  ي هتوصيدر هاي عجيبي آورده و نيز  ه) مطالب و قص309و  308(ص » است
اي كرده كه  كه پيشنهاد كند مسافر آب آشاميدني خود را بجوشاند، توصيه ) به جاي آن310
بهداشت است! ضد  

و در  )2(يك دعاي ضد تب نقل كرده» حرز حضرت فاطمه«شيخ عباس در بخش 
( قابل توجه مبتاليان به  )3(يك غسل ضد خارش تعليم داده» مضانراول  عمال شبا«

                                           
  به بعد. 303مفاتيح الجنان، ص  -1
ات بارد اما بد نيسـت بـدانيم كـه برخـي از رو     كه از متن حديث مذكور دروغ مي با اين 109مفاتيح، ص  -2

و » جعفر بن محمد بـن بشـرويه  «كه مجهول الحال است و » حسين بن محمد بن سعيد«آن عبارت اند از: 
   )38و  37ص  92، جبحار األنوار(ر.ك.  .اند كه مهمل» وليد بن شجاع بن مروان«و » داود بن رشيد«

  .213مفاتيح، ص  -3
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گويد  مي» شيخ مفيد«از قول » عمال روز عيد فطراَ«مراض جلدي!) و در ات و حساسي
از » محرّماول  عمال روزا«و در  )1(!شفاي هر دردي است خوردن خاك سيد الشهداء

قابل ( )2(!تناول شود حسين مستحب است كه خاك امام :گويد مي» شيخ طوسي«قول 
اند و هنوز توان مداواي  ها درس خوانده كه بيهوده سال اء و دانشجويان پزشكيطبتوجه ا

كشف را ها  ريبيما ي هنند كه شيخ ما راه عالج همدا فانه نميمراض را ندارند و متأسا ي ههم
  هداشت ندارد.هاي خالف ب توصيهپر واضح است اسالم قطعاً كه  در حالي !)كرده است

ن و دردكُ هني بگذارد بر دندانِگويد: چوبي يا آ يمرحوم قمي براي تسكين درد دندان م
الَعَجُب لُكُّ الَعَجِب دوَدٌة تَُكوُن يف الَفِم تَأُكُل « ]بگويد[.. .فسون كند آن را از جانب آن وا

مَ  َّ ُل ا خورد و خون را  خوان ميت استكه در دهان اس شگفتي بسيار از كرمي« »...الَعْظَم َوُيزْنِ
حيوانات نيز براي عالج جراحات خويش سر قبر  :گويد و يا مي .)3(!»سازد... الخ جاري مي

  .)4(زشكان)پ ه دام! (قابل توجآمدند مي حضرت علي
ها و مراكز علمي خوانده شود قطعاً موجب  مطالب در دانشگاهگونه  اين به نظر ما اگر 

تفريح و استراحت دانشجويان معين خواهد شد و از اين حيث براي مست ي هخنده بلكه قهقه
  بساط خاطر آنان، بسيار مفيد است!ساتيد و اناو 

هاي  بت«ت نوشته است: عادات مردم در عهد جاهلي ي هيكي از علماي زمان ما دربار
دوران پيشين به عرب هاي  زمانمجاور يا هاي  ديگر نيز مورد پرستش بود كه معموالً از ملّت

سر، عوق، نَغوث، يعل، يلس، بجا پرستندگاني پيدا كرده بودند، مانند: ف جاهلي رسيده، در آن
س ،در قرآن مجيد نيز آمده استها  آن واع كه نامود.  

اي از  شد نمونه ي نگهداري ميصل آن در محلّاها كه  پرستندگان هر كدام از اين بت
ا در خانه و مسافرت مورد پرستش قرار دهند! ساختند ت خود را مي ي هبت مورد عالق

                                           
  .249مفاتيح، ص  -1
  . 289مفاتيح، ص  -2
  .287ي ص  اشيهمفاتيح، الجنان، ح -3
  .342، ص »در فضليت زيارت أمير المؤمنين«مفاتيح،  -4
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ت پرستي كار برسيد  ت پرست در هر منزلي ميبه جايي رسيد كه گاهي يك مسافر ب
كرد و زيباترين آنها را انتخاب نموده كه آن را در جايي نصب  چهار سنگ پيدا مي

به كعبه  خاصي ي هه احترام و عالقمردم مكّ« .)1(»پرداخت كرد و به پرستش آن مي مي
جا  بردند در آن هايي از كعبه همراه مي سنگرفتند،  داشتند، هر وقت به خارج شهر مي

به تدريج شدت يافت و صورت پرستش به خود  اين رفتار نمودند ها طواف مي پيرامون آن
جموح يكي از عمرو بن « .)2(»ت پرستي جاي يكتا پرستي را گرفتگرفت و در نتيجه ب

يك الگوي اي كه به خداي خانوادگي خويش داشت  رب بود. وي عالقهشراف... ساكن يثا
و به پرستش  اي قرار داد خود در جايگاه محترمانه ي هچوبي از منات ساخت و در خان

  .)3(»آن پرداخت
زيارت حضرت «قمي در مفاتيح در  عباساينك مطالب باال را مقايسه كن با آنچه شيخ 7

عمال عيد مولود ا در مجلسي در زاد العباد ي هعالم«) آورده: 324(ص » از بعيد رسول
اند  گفته )ره(كه روز هفدهم ربيع األول است فرموده شيخ مفيد و شهيد و سيد بن طاووس

را زيارت كني غسل بكن و  به خواهي كه حضرت رسولطي ي هكه چون در غير مدين
حضرت را بر آن بنويس و  و اسم مبارك آنروي خود بساز شبيه به قبر در پيش 

آيا اين كار همسان كار  .»....الخحضرت گردان و بگو بايست و دل خود را متوجه آن
كه بويي از توحيد برده باشد چنين مطالبي را خطاب به  كين عرب نيست؟ آيا كسيمشر

مه زحمت آن هآن همه مجاهدت كرد و  كراماآيا پيامبر  نويسد؟ موحدين و مسلمين مي
ها چنين نكنند و با قبر خودش و نوادگانش چنين  ل فرمود كه مردم با بتو مرارت را تحم

صحاب پيامبر آن اوساير  و علي صتمام سعي و مجاهدت رسول خداكه  اين كنند؟! يا
) به همين اًدل جِ(فتأم ه كنند؟به سوي خدا آورند و فقط به او توج بود كه مردم فقط رو

                                           
  .43ص  1358ي مسجد جامعِ تهران،  حاني، از انتشارات كتابخانهبراز بزرگ رسالت، جعفر س -1
  .237راز بزرگ رسالت، ص  -2
   .240راز بزرگ رسالت، ص  -3
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يَّاَك ﴿ :هاي خود بگويند ده بار در نماز اند هر روز ال أقلّ فن مكلّسبب مسلمي إِيَّاَك َنۡعُبُد 
  ».خواهيم م و فقط از تو ياري مييكن فقط تورا عبادت مي« ]٥[الفاحتة:  ﴾٥نَۡسَتعُِي 

اتي بوده كه از افمذهبي و خراخبار  كي بهمرحوم قمي معلومات و مقبوالتش متّ
زيرا استاد و معلّم او  ين،فكار باطل اخبارياباشد، خصوصاً  منحرف مي قِرَفو  ةالمجعوالت غُ

است كه كتابي نوشته به نام » نوري حاج ميرزا حسين«كه دانش خود را از وي فرا گرفته، 
داند و  وي كتاب خدا را تحريف شده مي !»باباألر حتريف كتاب رّب  فصل اخلطاب يف«

خود  فانه اين شاگرد با استادري را شاد نموده است! متأسكتاب يهود و نصابا نوشتن اين 
آية بدان كه از براي خواندن «نويسد:  مي» عمال روز جمعها«در » مفاتيح«عقيده است و در  هم

همان صفحه  ي هو در حاشي .»، در روز جمعه فضيلت بسيار روايت شدهزيلی التنّ لَ عَ الكرسی 
ی لَ عَ آية الكرسی روايت علي بن ابراهيم و كليني، به مجلسي فرموده كه  ي هعالم«نويسد:  مي
ُ ٱ چنين است: ]چنانكه نازل شده[» نزيلالتّ  َّ ُهَو  َّ ِ ٓ إَِلَٰه إ ۚ ٱ ۡلَحُّ ٱَ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم

ۡ
َ  ۥَ تَأ ِسَنةٞ َو

 ُ ۚ لَّ َمَٰوٰتِ ٱَما ِف  ۥنَۡومٞ ۡرِضۗ ٱَوَما ِف  لسَّ
َ
ُ الْ ی عَ الثَّرَ  َت َحتْ  امَ َوما َبينَُهام وَ  ۡل هَ َغيِب واِمل محُن  ةِ ـادَ الشَّ الرَّ

ِحيمُ  ِيٱَمن َذا  الرَّ ) كه داللت بر 52و صلواتي از فردي اصفهاني نقل كرده (ص  .)1(»...لَّ
إِنَّا َنُۡن ﴿ فرمايد: گويي شيخ عباس اين آيه را نخوانده است كه مي )2(!تحريف قرآن دارد
نَّا ۡلَا ٱّلِۡكَر  گمان كه  همانا ما قرآن را نازل نموديم و بي« ]٩[احلجر:  ﴾٩َلُۥ لََحٰفُِظوَن  نَزَّ

داند اخباري كه داللت بر تحريف قرآن دارد تماماً  و گويي نمي .»ه آن را نگهبانيمما البتّ
قمي  مرحومكه  اين اي كاش كسي قبل از .)3(زياد استها  آن ضعيف و قرائن جعل در

كه هر منقول است كه هر گفت: خورد و ميرا آغاز كند به او برمي» الجنان مفاتيح«تأليف 

                                           
  .36مفاتيح الجنان، ص  -1
منتهـي  «. (مخفـي نمانـد آنچـه از    355ص 2و ر.ك. منتهـي اآلمـال، ج   40، 39ي  ر.ك كتاب حاضر، صفحه - 2

  كنيم، بر اساس چاپ كتابفروشي اسالميه و به خط حاج ميرزا حسن هريسي ارونقي است). نقل مي» اآلمال
» عرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقـول     «ر دوم كتاب ي عدم تحريف قرآن، رجوع كنيد به تحري درباره -3

  اهللا ابوالقاسم خوئي. يتتأليف آ» البيان«به بعد و كتاب  782ي  صفحه
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َ َيۡعقِلُونَ ﴿ روز اين آيه را بخواند برايش بسيار مفيد است: ِيَن  َ ٱلَّ َ  ﴾١٠٠َوَيۡجَعُل ٱلرِّۡجَس 
  ».انديشند نهد كه نمي خداوند) پليدي را بر كساني مي«( ]١٠٠ :[يونس

  

***  
است از  كه مختصراً به عرض خواهد رسيد مملو چنان» مفاتيح الجنان«باري، كتاب 8

اند و به دست  ابين به نام دعا يا زيارت جعل كردهكذّو  ةخرافات و موهومات كه غُال
اند. ساخته شرتساده لوح من ودباورِزثين و نويسندگان محد  

به اجمال، به بعد)  66(ص » قولصول بر قرآن و عاخبار عرض ا«م كتاب در تحرير دو
 ايم كه مناسب است خوانندگانِ انواع حديث و عيوب حديث بيان كرده ي همطالبي دربار

 ترين معيار قبول يا ردّ اطالع نباشند ولي به هرحال از نظر ما مهم كتاب حاضر از آن بي
  .با قرآن كريم استها  آن دعيه، موافقت يا عدم موافقتاروايات و 
كه در اختيار ماست و بدان استناد كرده و » مفاتيح الجنان لّياتك«اي از  نسخه تذكّر:

» ميرزا طاهر خوشنويس«كنيم، به خطّ مرحوم  مطالب را از آن نقل مي ي هصفح ي هشمار
ي واعظ لحاج مالّ ع«ط است كه توس» محمد حسن علمي«شي وفر تبريزي و چاپ كتاب

بوده، مقابله و تصحيح شده و نامبرده به رسم ف خطّ مؤلّ اي كه به با نسخه» تبريزي خياباني
هر خويش ممهور ساخته است. كتابت اين نسخه ) را م600آخر كتاب (ص  ي هتأييد، صفح

حديث « ش. پايان يافته و.هـ 1316پنجم مهر ق. مطابق .هـ1356در بيست و يكم رجب سال 
به بعد  604 ي هصفح ، از»يم هريسيحسن بن حاج عبدالكر«خطّ فارسي به ي هبا ترجم» كساء

  آمده است.
مرحوم شيخ عباس قمي مشتمل است بر متن كه » مفاتيح الجنان«مخفي نماند كه كتاب 

ة يدعاأل احلات يفات الّص يالباق« ي هاي به نام رسال موسوم است و حاشيه» مفاتيح الجنان«به 
 ي هآغاز شده و در صفح 12 ي هو حاشيه) از صفح متن= و هر دو ( »وات املندوباتلوالّص 
اي از مولّف همراه  مهبا مقد» ملحقات مفاتيح الجنان«پذيرند. سپس متن  پايان مي 571
 ي هشروع شده و به نيم 572 ي هاز صفح» ملحقات الباقيات الصالحات«آن به نام  ي هحاشي
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ا ام شبهه تأليف آن مرحوم است. شود. اين هر چهار قسمت بي ختم مي 592 ي هصفح
و مطالبي را كه تحت  12 ي هصفحات قبل از صفح ي هتوان مطالبي را كه در حاشي نمي

ت به آن قاطعيبه بعد آمده، با  592 ي هصفح ي هدر متن و حاشي» مقات دوحمل«عنوان 
قطعاً بر » كه خواهيم ديد نيز چنان» حديث كساء«م. واهللا العال .)1(مرحوم منتسب ساخت

 انَ وَ عْ دَ  رُ خِ آو .)2(تابش منضم شده استف به كخالف رضاي مؤلّ
َ
َ  نِ ا أ

ْ
   .نْيَ الَمِ عَ الْ  ِبّ رَ  ِبِّ  دُ مْ احل

                                           
   متأسفانه در تحرير قبلي كتاب، از ذكر اين نكته، قصور كرده بودم. -1
  .505 ك كتاب حاضر، صر. -2
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  12إلي  2نگاهي به حواشي مفاتيح از صفحة 

(شيخ » شهيد ثاني«گفته شد مرحوم » صول بر قرآن و عقولاخبار اعرض «كه در  چنان
) تصريح كرده 72نگي، ص (چاپ س »يةارعلم الد البداية يف«زين الدين عاملي) در كتاب 

ثواب  ي هخود دربارآميز عجيبي كه واقدي و ثعلبي و زمخشري در كتب روايات غلو
نيز فرموده: » محمد باقر بهبودي«استاد  )1(!اند، جعلي است هاي قرآن آورده قراءت سوره

حكام دين و ايجاد ادر خاموش كردن نور اسالم و تباه ساختن شريعت و  ةالزنادقه و غُ«
باطيل و اق و معارف ديني و ترويج خرافات و يها و بازي با حقا ك و ترديد در دلش

. معجزات خرافي .اند. نكردهها و ايجاد تفرقه و اختالف از هيچ كوششي فرو گذار  بدعت
 ه لوح حديثوات سادپردازان و مشايخ و ر را از زبان قصهها  آن بيهوده و نابجا جعل كرده و

 درج نمودند.....احاديث  استوار تصوف و عرفان را درسست و نا  طالبنشر دادند..... م
عرفاني و غيرعرفاني  ي هدعيانهادند و صلواتي اختراع كردند و  عباداتي بدعتچنين  هم

گزاف و حصول هاي  و خوانندگان چنان دعاهايي را به ثوابها  آن ساختند و عاملين به
ساده لوح شب و روز از انجام اين از عابدان  خروي، بشارت دادند و بسيارياهاي  نعمت

از سنّت  ]بدين ترتيب[كوتاهي نكرده و  ]دروغين[ ي هو خواندن اين ادعي ]مستندنا[عبادات 
كه  در حالي بهره ماندند عبادت و دعا بي ي هعادالنه و استوار نبوي منحرف شده و از نتيج

اول  ، طبع بيروت، چاپ»صحيح الكافي« ي هدهند.... (مقدم پندارند كار نيك انجام مي مي
  .)به بعد 15ص..» .أصولاخبار  عرض«كنيد به همچنين رجوع ـ  1ج

                                           
  .28إلي  27ي  صفحه رجوع كنيد به كتاب مذكور، -1
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9اند و در  فانه كتب شيعه نيز از گزند چنين رواياتي مصون نماندهنگارنده گويد متأس
مفاتيح «شود. در  ده ميدي ت خرافيرواياگونه  اين .. از.و تفسير صافي و» مجمع البيان«

 ي هسور ي هدربار» جاحمفاتيح النّ«له به نقل از اند، از آن جم ين روايات را آوردهنيز ا» الجنان
رساند خير دنيا و آخرت را و  يـس به صاحبش مي ي هسور« :گويد بدون ذكر سند مي» يـس«

كند جهت او  وا مير شرّي را و ركند ه ي دنيا و آخرت را و دفع ميكند از او بال دفع مي
است براي او و هركه بشنود جهت  هرحاجتي را و هركه بخواند اين سوره را برابر بيست حج

آورد هر كوفتي  از او بيرون مياو باشد هزار نور و هزار يقين و هزار بركت و هزار رحمت و 
ـ عزَّ و  بخواند خداي يــس ي ه. منقول است كه هركه در قبرستان در آيد و سور...)1()!(را

).... و هر كه !فيف دهد و جهت او باشد به عدد ايشان حسنات(موات را تخاذاب ع جلّ ـ
بر او هزار فرشته كه حفظ  ـ عزَّ و جلّ ـ ل سازد خدايپيش از خواب در شب بخواند موكَّ
را روز خداي تعالي او و از هر آفتي و اگر بميرد در آن كنند او را از شرّ هر شيطان رجيم

كه هر شب هر«) گفته است: 31(ص » ل شب جمعهعماادر «و يا 10 )!»()2(داخل بهشت سازد
 38 ي هو يا در صفح .»... هيچ آفت از آفات دنيا به او نرسد....را بخواند واقعه ي هجمعه سور

 حجر ي هو سور يمابراه ي هگويد: هركه سور كه از ضعفاست، مي» بن مصعب هعنبس«از قول 
   )3(!»و ديوانگي و باليي به او نرسد پريشاني هرگزرا در دو ركعت در روز جمعه بخواند 

                                           
روايت مذكور به ابوبكر منسوب است! (ر.ك. مستدرك الوسائل،  ـ 3ي  ي صفحه مفاتيح الجنان، حاشيه -1

  )304ص 1چاپ سنگي، ج
ببينيـد يكـي از   « 1، حديث 886ص  4وسائل الشّيعه، ج«اين حديث را در ـ  4ي  ي صفحه مفاتيح، حاشيه -2

معرفـي شـده و    )865و  706(ص » عـرض اخبـار اصـول....   «ه در است ك» اسماعيل بن مهران«روات آن 
او را توثيـق  » كسي«ي وي اختالف دارند،  واقفي است كه علما در باره» حسين بن أبي العالء«ديگري 

هركه سـه طســين را در شـب جمعـه     «نكرده و فاضل جزائري او را ضعيف شمرده است. روايت عجيب 
  .12، حديث 89، ص5ت. ر.ك. وسائل الشّيعه، ج) نيز از اوس31(ص » بخواند... الخ

  .9، حديث 59، ص5براي ديدن روايت مذكور رجوع كنيد به وسائل الشّيعه ج -3
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و بسياري از  انگيز. رسول خدايقيناً دروغ است اخباري است غلوآميز و غرورها  اين
 .... را خواندند و شرور و آفات دنيا از آنان دفع.واقعه و ي هسور يـس و ي هسوراصحابش 

... و .ـ عزَّ و جلّ ـ آيد از نزد خداي مي«.... نويسد:  مي حمانالرَّ ي هسور ي هنشد. و يا دربار
 و هر جا الرّحمان ي ههركه بخواند سور«نويسد:  يا مي و ......»)1(ايستد نزد خداي تعالي مي

بَانِ ﴿ بخواند ٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ َ ّيِ َءا
َ
ِ  ال«بگويد:  [الرمحن]﴾ فَبِأ ءٍ ب ْ   ِبّ رَ  َك آالئِ  نْ مِ  َ

ُ
، »ُب ذِّ كَ أ

آنگاه بميرد شهيد مرده و اگر در روز بخواند آنگاه بميرد شهيد  پس اگر در شب بخواند
نويسنده عقلش را بكار نگرفته كه خداوند متعال مكان ندارد كه چيزي نزد او بيايد  !»)2(مرده

ندن اين سوره ثواب شهادت حاصل د! ديگر آنكه اگر با خوااز او بايستر و نزديك او يا دو
شود ديگر جهاد في سبيل اهللا و آالت حرب الزم نيست! آيا استعمار بهتر از اين  مي
  خواهد؟! (فتأمل) مي

منقول است كه واجب است  ضرت صادقحاز « :گويد مي جمعه ي هسور ي هدر بار
 َسّبِحِ «و » جمعه« ي هرجمعه، سو شبِ ما باشد كه بخواند در نمازِ ي هبر هر مؤمن هرگاه شيع

 ٱ َرّبَِك  مَ سۡ ٱ
َ
َ ۡل و هرگاه اين را به عمل آورد چنان » افقينمن«و  »جمعه«نماز ظهر آن،  و در» ۡ

ت مشعشع يك بار ديگر اين رواي» را بجا آورده....الخ است كه گويا عمل رسول خدا
طبق اين خبر عمل رسول  11 )3() تكرار شده است!48(ص » وز جمعهعمال رادر «در مفاتيح 

حضرت، معادل است با خواندن دو  ها و جهادهاي آن مات و مرارتهمه زح و آن خدا

                                           
  ببينيد.» 2حديث  809ص  4وسائل الشّيعه، ج«روايت مذكور را در ـ  5ي  ي صفحه مفاتيح، حاشيه -1
   .6ي  ي صفحه مفاتيح الجنان، حاشيه -2
برخـي از روات  -» 8حـديث   790ص 4وسـائل الشّـيعه، ج  «يت مذكور رجوع كنيد به ي روا براي مطالعه -3

كـه در  » سيف بـن عميـره  «و  353و  230ي  كه در صفحه» منصور بن حازم«اند از  عبارتحديث مذكور 
معرّفـي  » عرض اخبار اصول...«از كتاب  865و  706ي  كه در صفحه» اسماعيل بن مهران«و  98ي  صفحه
ي حلـي   است كه شيخ طوسي و غضائري و ابن داود و عالمه» حسان محمد بن«ي ديگر آن اند. راو شده

هـا روايـات    اند و بنابه قـول نجاشـي، روايـات او بسـيار مـورد پسـند ضعفاسـت و آن        او را تضعيف كرده
  كنند! بسياري از او نقل مي
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خواند و نماز ظهر  چرا روز جمعه، نماز جمعه نمي امام صادق ي هكه شيع سوره! ديگر آن
  12خواند؟ مي

ِ ٱۡلَعِظيِم ﴿ :گويد مي» 2ه نبأ آي« ي هسور ي هدربار هم  ت است وهم والي ﴾٢َعِن ٱلََّبإ
دعاي روز «در » علويه ي هصحيف«در  ؟! در صورتي كه حضرت أميرحضرت أمير

يِن «گويد:  مي» دوشنبه ِّ ىِي يِف ا َ يَماِن َوَبرصَّ ْكَرَميِن بِاْإلِ
َ
ِ لِْإلِْسَالِم َوأ ِي َهَدا

َّ احْلَْمُد ِلـلَِّه ا
ِي َقنُْه يُْؤفَُكوَن َورَشَّ 

َّ فَيِن احْلَقَّ ا َِقنِي وََعرَّ ْ ِي ُهْم ِفيِه خُمْتَِلُفونَ  َواجََّبإِ الَْعِظيمِ فَيِن بِا
َّ = ا

نموده و به ايمان گرامي داشت و در دين   هدايتو ستايش خدايي را كه مرا به اسالم  سپاس
از آن روي  ]كافران ناسپاس[ا كه ي ريقين شرافت بخشيد و حقّ بينش عطا فرمود و با

. از اين دعا معلوم »اند، به من شناساند گردانند و خبر بزرگي را كه در آن اختالف كرده مي
او مؤمن به آن است.  حضرت نيست بلكه خود آن» خبر بزرگ =ٱلََّبإِ ٱۡلَعِظيِم « شود مي
ل) با ت(فتأمخبر  :توان گفت اختالف دارند مي آن ي هيان دربارآيه فرموده مكّكه  اين ه بهوج

ا  فاق اين دو را، قبول نداشتنديان به اتّت پيامبر نبوده زيرا مكّمذكور توحيد يا نبودر ام
بعث اموات و قيامت، برخي به بقاي روح قائل بودند و با معاد روحاني مخالف  ي همسأل

در كه  اين ه بهبودند و با توجداشتند و برخي كامالً منكر  نبودند. برخي در امكان معاد ترديد
َّ َسَيۡعلَُموَن ﴿ ي دوبار با لحن تهديد آميز فرموده:دآيات بع َّ َسَيۡعلَُموَن  ٤َ َ  ﴾٥ُثمَّ 

كه [نين است د دانست پس نه چنزودي خواهه ب ]اند پنداشته كه[نه چنين است « ]٥ ,٤: أ[النب
إِنَّ يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل َكَن ِميَقٰٗتا ﴿ ده:فدهم فرموه ي هآي درو  .»بزودي خواهند دانست ]اند پنداشته
و سپس به ذكر » وعده گاه است ]نيكو كردار از بد كردار[همانا روز جدايي « ]١٧: أ[النب ﴾١٧
عظيم قيامت كه در آينده واقع خواهد شد  ي هاين خبر با واقع پردازد طبعاً م و بهشت ميجهنّ

جا  ه نيست ولي در اينتوج خرافي بياخبار  بهكه  اين نيز با» انمجمع البي« مناسبت دارد.
اخبار  نيز به» الميزان«تفسير  ؛واليت است، نكرده» بأ العظيمالنّ«منظور از كه  اين اعتنايي به

قرآن كريم در مذكور اعتنا نكرده و گفته است: مراد از خبر عظيم بعث و قيامت است زيرا 
اوائل بعثت نازل شده تأكيد و اهتمام كامل به اثبات كه  يهاي ي خصوصاً سورههاي مكّ سوره
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قيامت و يي روايات را حفظ كند سه آبروكه  اين نيز براي نمونهتفسير صل دارد. الفَ وم
ندارد، » نبأ« ي همعتبر آورده و چون ديده قول روايات هيچ تناسبي با آيات سورروايت نا

نگام تفسير هبه اما  باشد!» واليت«يات، ور باطني آظمنعا كرده كه ممكن است دليل اد بي
 ي هآيه اعتراف كرده كه توجه به اين حقيقت كه شديدترين مخالفت مشركان در مسأل

كند  كند. و تصريح مي خيز را تأكيد ميرفته تفسير آيه به معاد و رستا هم رويبود، » معاد«
  اقوال برتري دارد. ي همعاد بر همبه كه تفسير آيه 
يد اگر قرار باشد براي آيات باطن بدون تناسب و ارتباط باظاهر قائل شويم نگارنده گو

ب و صاست كه علماي دين و آخوندها، متعآن » يمظأ العبالنَّ«ما نيز ميگوييم معناي باطني از 
ست كه قبول آن براي عوام اي ا خرافي و سبب انحراف و گمراهي عوام هستند و اين مسأله

چه فريب ها  آن اختالف و ترديد دارند و در قيامت خواهند دانست كهت و در آن آسان نيس
رُّ  كَ ؤُ با«! اند؟ بزرگي خورده   .»رُّ َجتُ  ي البائِ وَ  َجتُ
 حضرت علي ي همكّه درباراهل  در مكّه نازل شده و» نبأ« ي هسور ،اينعالوه بر

  تساؤل و اختالف نداشتند تا خداوند جواب دهد.
ٓ  ي ههركه سور«وشته: ن »قدر« ي هسور ي هو دربار ا نَزلۡ  إِنَّ

َ
را در نماز فريضه بخواند  هُ َنٰ أ

مرزيد، عمل را از تو را آ ي همنادي از جانب پروردگار او را ندا كند كه خدا گناهان گذشت
چرا نويسندگان و دانيم  نمي خطايا و جنايات خود را از سرگير!يعني دوباره  !»)1(سر گير
ضد اخبار  اند كه اين فكر خود را به كار نگرفته ها، وانندگان آنو خاخبار گونه  اين ناقيلن

ا يََرهُۥ ﴿ قانون إلهي است كه فرموده:قرآن و  ٍة َخۡيٗ َوَمن َيۡعَمۡل  ٧َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
ا يََرهُۥ  ٖ َشّٗ ة  اي كار خير به جاي آرد وزن ذره پس هركه هم« ]٨ ,٧[الزلزلة:  ﴾٨ِمۡثَقاَل َذرَّ

و  .»بيند آن را مي ]ي هنتيج[اي بدي مرتكب شود وزن ذره كه همبيند و هر آن را مي ]ي هنتيج[
 ٱۡمرِ بَِما َكَسَب رَهِٞي ﴿ فرموده:

هر انساني در گرو دستاورد خويش « ]٢٠[الطور:  ﴾٢١ُكُّ

                                           
يكـي از روات آن   -» 9 حـديث  811ص 4ج» وسائل الشّـيعه «براي ديدن حديث مذكور رجوع كنيد به  -1

   كتاب حاضر معرّفي شد. 39ي  ، صفحه2ي  است كه در پاورقي شماره» العالءحسين بن أبي «



43 

 حيمفات به حوا ناىه

   

 
 

  

 

ر نفسي در گرو دستاورد ه« ]٣٨[املدثر:  ﴾٣٨ُكُّ َنۡف بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة ﴿ و فرموده: .»است
ۡو ِف ﴿ :و نيز فرموده .»خويش است

َ
إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن ِف َصۡخَرٍة أ

َ لَِطيٌف َخبِيٞ  َّ ۚ إِنَّ ٱ ُ َّ ِت بَِها ٱ
ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو ِف ٱۡل

َ
َمَٰوِٰت أ  ]عمل انسان[ اگر« ]١٦[لقامن:  ﴾١٦ٱلسَّ
 ]پنهان[ها يا زمين  از آسمان ]اي گوشه[تخته سنگي يا در  ]درون[در  خردلي ي ههموزن دان

  ».يك بين و آگاه استآورد، همانا خدا بار مي ]در محاسبه[باشد، خدا آن را 
تا چه اندازه » اتيح الجنانمف«بدانيم حواشي اين بخش از كتاب كه  اين همين مقدار براي

ند و تفصيل بيشتر الزم نيست. البتّه وضع ساير ك به اسالم و مسلماني مرتبط است، كفايت مي
) 49(ص » عمال روز جمعهادر «نيز از اين بهتر نيست. به عنوان مثال » مفاتيح«هاي  بخش
ٍد آل حممّ ٍد وىل حممّ عَ  صّل  همّ اللّ «بح و نماز ظهر بگويد: هر كه بعد از نماز ص«گويد:  مي
) 31(ص » عمال شب جمعهادر «و يا  !»دنميرد تا امام قائم را درك نماي ,»ل فرجهمجِّ وعَ 
اإلسراء) را بخواند نميرد تا به = (بني اسرائيل ي ههركه در هر شب جمعه سور«گويد:  مي
اين  الزم است بدانيم كه جاعلِ !»حضرت باشد مت حضرت قائم برسد و از اصحاب آنخد

رت كسي حض نقل كرده و غافل بوده كه در زمان آن خبر آن را از قول حضرت صادق
همان حضرت بوده و الغير! هنگام صدور اين حديث امام قائم ز خودش امام نبوده يعني ج

ن اين دو حديث در ؟ چرا شيخ عباس هنگام نوشتتآيا جاعل فهميده كه چه بافته اس
كه تا زمان او اين سوره يا اين صلوات را  كتابش از خود سؤال نكرده كه پس تكليف كساني

اند  اند و به خدمت حضرت صادق و يا امام دوازدهم نرسيده دنيا رفتهاند و از  خوانده
ه من نيز بايد از خودم بپرسم كه آيا اصوالً شيخ عباس و نظاير او فكر البتّ )1(؟!چيست

 اند و استفاده از عقل خدا داد را الزم اند، يا كاري به كار عقل خود نداشته كرده مي
  دانستند! نمي

                                           
 5و بـه وسـائل الشـيعه ج    423ص  1يث رجوع كنيد بـه مسـتدرك الوسـائل ج   ي اين دو حد براي مطالعه -1

 39ي  روايت كرده كه در كتاب حاضر در صفحه» العالء حسين بن ابي«حديث را ـ اين   8حديث 88ص
   معرّفي شد. 2ي  پاورقي شماره
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!) از حضرت (به سند معتبر«گويد:  مي» صاد« ي هواندن سوردر همان صفحه براي خ
را در شب جمعه بخواند از خير دنيا و عقبي » صاد« ي همنقول است كه هر كه سور باقر
بي و داخل بهشت ك مقرّلَمرسلي يا مقدر به او عطا كنند كه نداده باشند مگر به پيغمبر  آن

ست اگر كه او را خدمت كرده ا او حتّي خادمي ي هخاناهل  گردانند او را با هركه خواهد از
  )1(!»حد شفاعت كردن او نباشد چه داخل عيال او نباشد و در
را در هر شب جمعه بخواند نميرد  كهف ي ههركه سور«گويد:  و باز درهمان صفحه مي

  )2(!»ور گرداند و با ايشان باز داردمگر شهيد و حقّ تعالي او را در روز قيامت با شهداء محش
را در هر  سجده الم ي ههركه سور«گويد:  مي جا از قول حضرت صادق و باز درهمان

عمال ااو را به دست راست او دهد و او را بر  ي هشب جمعه بخواند حقّ تعالي در قيامت نام
گويد  مي 15 ي هو يا در صفح )3(!باشد ‡ و آل او او حساب نكند و از رفقاي محمد

اقوال مخالف قرآن گونه  اين !»را نگشايدگناهان او خدا ديوان«واند را بخ دعاكسي فالن هر
رِۡسَل إَِلِۡهۡم َولَنَۡس  َٔ فَلَنَۡس ﴿ است كه فرمود:

ُ
ِيَن أ هر آينه « ]٦ األعراف:[ ﴾٦لَنَّ ٱلُۡمۡرَسلَِي  َٔ لَنَّ ٱلَّ

 ]نيز[پيامبران  ازه كنيم و هر آينه البتّ كه رسول برايشان فرستاده شده سؤال مي مردمي ه ازالبتّ
اي يا  داند، پس چگونه ممكن است هركه سوره خدا پيامبران را مسؤول مي .»كنيم سؤال مي

َفَال َيْعِقلُونَ عمال او را محاسبه نكند؟ ادعايي بخواند مسؤول نباشد و خدا 
َ
  ؟أ

                                           
يكي از روات حديث  -1حديث  90، و 89، ص5وسائل الشيعه ج«براي ديدن اين حدث رجوع كنيد به  -1

»را » سند معتبـر «باس بگوييم كه معناي نام دارد كه مجهول است. بايد به شيخ ع» عمرو بن جبير العزرمي
  نيز فهميديم! 

ـ دو تن از روات اين حـديث    9حديث  88ص 5وسائل الشّيعه ج«براي ديدن اين حديث رجوع كنيد به  -2
بـراي اطـالع از وضـع آن دو رجـوع كنيـد بـه       ». مهـران اسماعيل بـن  «و » حمد بن حسانم«عبارت اند از 
   .40ي  صفحه 3ي  پاورقي شماره

نقل كرده كه در » حسين بن أبي العالء«اين حديث را  -13حديث  89ص 5وسائل الشيعه ج«ر.ك  -3
  شد.  كتاب حاضر معرّفي 39ي  صفحه 2ي  پاورقي شماره



45 

 حيمفات به حوا ناىه

   

 
 

  

 

و نظاير اين دو از خود » مفاتيح الجنان«و يا مؤلّف » اح الجنانتمف«ف لّؤبه راستي م
ُكٓواْ ﴿اند كه چگونه ممكن است دين الهي از يك سو بگويد:  رسيدهنپ ن ُيۡتَ

َ
َحِسَب ٱلَّاُس أ

َ
أ

َ ُيۡفَتُنوَن  ْ َءاَمنَّا وَُهۡم  ن َيُقولُٓوا
َ
ِيَن َصَدقُواْ  ٢أ ُ ٱلَّ َّ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعَلَمنَّ ٱ َولََقۡد َفَتنَّا ٱلَّ

َ لََغِنٌّ َعِن ٱۡلَعٰلَِمَي  ...٣ َوَلَۡعلََمنَّ ٱۡلَكِٰذبِيَ  َّ  ﴾٦َوَمن َجَٰهَد فَإِنََّما يَُجِٰهُد ِلَۡفِسهِۦٓۚ إِنَّ ٱ
بگويند ايمان آورديم رها  ]به زبان[اند كه چون  آيا مردم پنداشته« ]٦ و ٣و  ٢[العنكبوت: 

 اند ن بودهشوند؟ و هر آينه كساني را كه پيش از ايشا ده و امتحان نميموزشوند و آ مي
معلوم  ]نيز[غگويان را ومعلوم بدارد و در اند وند كساني را كه راست گفتهآزموديم تا خدا

بي گمان از  كند همانا خداوند بدارد.... و هر كه جهد و جهاد كند براي خود مجاهدت مي
ن تَۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة َولَمَّ ﴿ مايد:و بفر .»نياز است نيان بيجها

َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
ِيَن َخلَۡواْ أ َثُل ٱلَّ تُِكم مَّ

ۡ
ا يَأ

ِيَن َءاَمُنواْ َمعَ  ٰ َيُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَّ آُء َوُزلۡزِلُواْ َحتَّ َّ َسآُء َوٱلضَّ
ۡ
ۡتُهُم ٱۡلَأ سَّ ُهۥ َمَتٰ نَۡصُ ِمن َقۡبلُِكمۖ مَّ

ِ َقرِيٞب  َّ  إِنَّ نَۡصَ ٱ
ٓ َ ِۗ أَ َّ آييد  ايد كه به بهشت در مي اشتهندپ آيا« ]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤ٱ

 شما آمده بر سر شما نيامده است؟ آنان را چه بر سر پيشينيانِ درحالي كه هنوز مانند آن
 كه با او بودند چنان لرزان و جا كه پيامبر و مؤمناني د تا بدانان رسيها وگزند و زي دشواري

وند ياري خداباشيد كه  رسد؟ آگاه ياري خدا كي فرا مي ]پس[ گفتند آشفته شدند كه مي
بدي در گرو إيمان و عمل و مجاهدت خالصانه است، اعادت يعني حصول س .»نزديك است

و از سوي ديگر بگويد اگر فالن دعا را بخوانيد يا فالن زيارت را بجاي آوريد، بهشت و 
رض از تشريع ترديد موجب نقض غ چنين كاري بي !سعادت أخروي از آن شما خواهد بود؟

تر را  را فرو گذاشت و راه دشوار رت اين صورت چرا بايد كار سادهاست زيرا در  احكام
توان با يك دعا يا يك زيارت بهشت را خريد چرا بايد تن به جهاد با  وقتي مي برگزيد؟!

عجيب و غريب اگر باور شود هاي  اين ثواب نفس و فدا كاري و جهاد في سبيل اهللا داد؟
تشويق و تهديد دين در عمل به  اعتباري هد بود و موجب بيسبب گريز مردم از عمل خوا

َ يََكاُدوَن َيۡفَقُهوَن َحِديٗثا شود. امر و اجتناب از نواهي شرع مياو ٓءِ ٱۡلَقۡوِم  َ ُؤ   ؟ َفَماِل َهٰٓ
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  »مفاتيح الجنان«تحقيقي مختصر در 
  »باب اول«

  
در تعقيب نمازها و اول  بابقمي كتابش را به سه باب تقسيم كرده:  بدان كه مرحوم

مشهوره و مناجات خمس  ي هدعياعمال شب و روز جمعه و بعض ايام هفته و ااهاي دع
  عشره و غيرها.
  رومي.هاي  عمال ماهاروز و عمال نواسال و فضيلت و هاي  ل ماهعماادر  باب دوم
  زيارت و آنچه مناسب آن باب است. در باب سوم

كنيم: مرحوم قمي در  و به اجمال بررسي مي را گذرا »باب اول«ن صفحات مطالب در اي
د شده بود، بدان متعهاول  ي هخوانندگان را كه در صفح با سوم كتابش، عهد خود ي هصفح

شيخ » مصباح المتهجد«دعايي آورده از  )14(ص » تعقيبات مشتركه«اد برده و در فصل ياز 
 ي همشيخ عباس در مقدكه  حالي در طوسي كه او نيز سندي براي آن ذكر نكرده است،

ذكر ننمايد!  هسندش به نظرش نرسيد ملتزم شده بود مطالبي را كه )12ص » (مفاتيح الجنان«
آيا پرسيم  تعليم كرد. مي ويد جبرئيل به حضرت يوسف گ ميدعايي است كه منظور ما 

 عايي به آنكه چرا جبرئيل د ديگر آنزنان كه ريش ندارند نبايد اين دعا را بخوانند؟ 
كه  ييدعا ـ نعوذ باهللاـ يافت؟ آيا  ها قرن پس از او نيز تحقّق نمي حضرت آموخت كه ده

  دانست؟! نمي حضرت مفيدتر باشد، براي آن
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كه مرحوم قمي برخالف عهدش با خوانندگان، آنچه در اين فصل  كالم آن ي هخالص
كه وي به عنوان مأخذ ذكر  بيسند است يا ضعيف السند و هر كه به كت آورده غالباً يا بي

هايي را ذكر  نمونه تأييد خواهد كرد. ما به طور گذرا كرده مراجعه كند صحت قول ما را
  خالف اختصار است.ها  آن ي هكنيم. زيرا ذكر هم مي

پس از گويد  نقل كرده كه وي مي» هيابن بابو«ازده امام از سالمي بر دو 16 ي هدر صفح13
آيا شيخ صدوق حقِّ تشريع داشته؟! وي چه حقّ  !»هر حاجت كه داري از خدا بطلب«آن 

كفعمي نقل كرده » مصباح«چه كه از  آنچنين  هم داشته كه چيزي در دين از خود بگويد؟
حسن «آورده كه راوي آن  حديثي از قول امام محمد تقي 17 ي هندارد. در صفح سند

  .)1(است» لرّازيبن العباس بن الحريش ا
ولي از حديث  .)2(را ذكر كرده كه سند آن وضع خوبي ندارد» نماز غفيله« 18 ي هدر صفح
 ‡ئمهاتوان دريافت كه  متعدد ديگري كه در وسائل مذكور است، مياحاديث  مذكور و
   (فتأمل) .)3(قرآن قرائت شود ي هيك سور قسمتي از» حمد«اند كه پس از  دانسته جايز مي
 شيخ طوسي در تعقيب نماز عشاء و نماز صبح» مصباح«آنچه از  20و  19 ي هصفحدر 

و مغرب نقل  روايتي از كليني در تعقيب نماز صبح 20 ي هنقل كرده، سند ندارد! در صفح
 ي هعلي بن أبي حمز«و » اسماعيل بن مهران«اند از  تن از روات آن عبارت كرده كه دو

كند  نقل مي كه از ضعفاست دعايي براي درد چشم» جعفي«در همين صفحه از  )4(»!بطائني
ٍد َعلَيَْك «شود:  كه چنين آغاز مي ٍد َوآِل حُمَمَّ لَُك حِبَقِّ حُمَمَّ

َ
ْسأ

َ
ِّ أ

د و آل مگر محم ..».اللَُّهمَّ إِ
يا خداست كه بر ايشان حقّ عظيم دارد؟ )5(دارند؟!ي بر خدا حقّ دمحم  

                                           
نيـز رجـوع   » حسن«ي شناخت ، مذكور است برا348، ص1روايت مورد نظر ما در مستدرك الوسائل ج -1

  .596ص » عرض اخبار اصول....«كنيد به 
  .461ص 1ر.ك. مستدرك الوسائل، ج -2
  به بعد. 737ي  صفحه 4براي اطّالع از احاديث مذكور رجوع كنيد به وسائل الشّيعه، ج -3
..» عـرض اخبـار اصـول..   «كتـاب   194و  159ي  در صـفحه » علي«و  865و  706ي  در صفحه» اسماعيل« -4

  اند. معرّفي شده
  .5حديث  -1055، ص4، ج براي ديدن روايت مذكور رجوع كنيد به وسائل الشيعه -5
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   پردازيم. ت نيست به آن نميده كه چون خواب حجخوابي را ذكر كر 21 ي هدر صفح
بر هر مسلماني كه ده مرتبه پيش  فريضه و واجب است«نقل كرده كه:  22 ي هدر صفح

ُ «از غروب اين دعا را بخواند:  َ يَك  َ إِالَّ اُهللا وَْحَدُه َال رَشِ
َ
آيا شيخ عباس  .)1(»لخإ... َال إِ

  ي علماي اماميه به چنين واجبي قائل نيستند؟!حتّداند كه هيچ يك از علماي اسالم  نمي
نقل » سجاديه ي هصحيف ملحقات«يام هفته را از اهاي  ) دعا32(ص اول  در فصل سوم باب

نيست و عجيب است كه مانند يهود هفته را از يكشنبه  كرده كه اصالً مدركي براي اين ملحقات
 )2(.كفعمي نيز بدون سند آمده است» ينبلد األم«آغاز و به شنبه ختم كرده است؟! اين دعاها در 

توسل (در  ي همضمون بعضي از جمالت اين دعاها شرعاً و عقالً مورد اشكال است مانند مسأل
ما قبل آخر دعاي روز  ي هجمل» بلد األمين«در  .)3(دعاي روز پنجشنبه) كه شرح مختصر آن بيايد

ً افِ يل شَ  هُ لْ عَ واجْ «پنجشنبه، چنين است:  ً افِ نَ  ةِ امَ يَ القِ  يومَ  عا   .)4(درا ندار »هِ بِ  يِلْ سُّ وَ تَ «و كلمات  »عا
هركه معصيت خدا را در شب جمعه ترك كند حقّ تعالي «نقل نموده:  29 ي هدر صفح
چه كار خوبي است كه شش روز هفته را گناه  :گوييم مي .»او را بيامرزد ي هگناهان گذشت

آينده  ي هيم تا هم براي گناه كردن در هفتكنيم و شب جمعه و روزش را استراحت كن
قرآن كريم فرموده: اما  قبل آمرزيده شود! ي هتجديد قوا كرده باشيم و هم گناهان هفت

َ َيِۡد َلُۥ ِمن ُدوِن ﴿ ۡهِل ٱۡلِكَتِٰبۗ َمن َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا ُيَۡز بِهِۦ َو
َ
ِ أ َماِنّ

َ
ٓ أ َ َمانِّيُِكۡم َو

َ
ِ لَّۡيَس بِأ َّ ٱ

َ نَِصٗيا وَ  كتاب، اهل  هاي شماست و نه به آرزوهاي  به آرزو نه« ]١٢٣ :[النساء ﴾١٢٣ِلّٗا َو
يا وري  و ركيفر شود و جز خدا براي خويش يا هركه عمل بدي مرتكب شود، بدان

  حال خواننده مختار است كالم خدا را قبول كند يا روايت مفاتيح را! .»نخواهد يافت

                                           
(به نقل از خصال شيخ صدوق) يكـي   4حديث  1235ص 4ج  اين روايت مذكور است در وسائل الشيعه -1

» عبداهللا بن حبيـب  بكر بن«نام دارد كه مهمل است و راوي ديگر آن به نام » تميم بن بهلول«از روات آن 
  ضعيف است.

  ) نيز بدون سند ذكر شده است.األّيامو دعية الّليايلأ يف 17كفعمي (فصل » مصباح«در  -2
  به بعد. 60ي  ر.ك همين كتاب، صفحه -3
  ده، فصل هفدهم.و نيز رجوع شود به كتاب مصباح نامبر 139مين، الشيخ ابراهيم الكفعمي، ص البلد األ -4
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 12 ي هكنيم. در صفح و تكرار نمي )1(ايم قبالً سخن گفته 31 ي همطالب صفح ي هدربار
مدعي است كه شعر خواندن در شب و روز جمعه مكروه بوده و بايسته است كه ترك شود 

گوييم اگر اين  مي شود. بخواند قبول نميكه شعر اگرچه شعر حقّي باشد و حتّي نماز كسي 
ايد از  ر كردهمساجد را در شب و روز جمعه پروايت را قبول داريد چرا بر ضد اين خبر، 

  ....شعر و مداحي و دست زدن و يا مرئيه خواندن و
هركه هفت مرتبه اين دعا را بخواند در شب جمعه يا روز «گويد:  در همين صفحه مي

در حاليكه حديث مذكور مرسل و  »جمعه اگر در آن روز بميرد داخل بهشت شود... الخ
شيخ طوسي نقل كرده كه وي سند آن را » مصباح«دعايي از چنين  هم و .)2(اعتبار است بي

ذكر نكرده است! و در همين صفحه روايت كرده از شيخ طوسي و سيد بن طاووس و 
كنيم اگر آن دعا  ما سؤال ميكفعمي و سيد بن باقي كه مستحب است فالن دعا را بخوانند! 

 كنيد و اگر از رسول خدا حضرت نقل نمي است چرا از خود آن از رسول خدا
  اند كه مستحبي بر دين اضافه كنند؟! و ديگران چه حقّ داشته سيد نيست شيخ و

شود اين دعا را  معه طالعو چون صبح روز ج«گويد:  ) مي34ص »(اعمال روز جمعه«در 
و ضعفاست  ةغُال زادرحالي كه راوي اين حديث يكي  »لخإ ة اهللا...ُت يف ذمّ حبصأ«بخواند: 

  .)3(»يداود بن كثير الرّقّ«ه نام ب
در  )4(!انار آورده است ي هرا دربار» هقبعصالح بن « ) أكاذيب37ص »(عمال روز جمعها«و در  
ياري از بسكه  در حالي »ربعه است بخوانداعياد اعمال ارا كه از  ي ندبهادع«گويد:  مي 38 ي هصفح

  . إن شاء اهللا تعالي.)5(ه شرحش بيايدو در صفحات آيند مالت دعاي مذكور ضّد قرآن است!ج
                                           

   39ي  ر.ك. همين كتاب، صفحه -1
  . 427ص  1ر.ك. مستدرك الوسائل، ج -2
بـراي   »ذا طلـع َفجـُر يـوم اجلمعـةإفـيام يقوُلـُه «ر.ك. جمال االُسبوع، سيد بن طاوس، الفصـل التّاسـع عشـر،     -3

  .414ص ....» عرض اخبار اصول«رجوع كنيد به » داود«آشنايي با 
عـرض اخبـار   «ي انـار، رجـوع كنيـد بـه      هاي او درباره ي دروغ و مطالعه» صالح بن عقبه«براي آشنايي با  -4

  به بعد. 314ص » اصول...
  .465ي  صفحهر.ك. كتاب حاضر،  -5
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حضرت فرمود:  اند كه آن افتراء بسته ) به امام باقر38و 37» (عمال روز جمعهادر «
ايشان رفته است و  دانند كيست كه به زيارت مردگان را در روز جمعه كه مي زيارت كنيد«
خ زرند و در عالم برگويد مردگان از دنيا خبر ندا كه قرآن مي در حالي !»)1(شوند مي دشا

نام دارد كه به قول نجاشي » هطّبمحمد بن جعفر بن «هستند. يكي از روات حديث مذكور 
را  وات زيادي وجود دارد و ابن الوليد اهخذ حديث متساهل بود و در آثار او اشتباار د

ربيع بن است. راوي ديگر آن  )2(»علي بن الحكم«راوي ديگر آن  ضعيف شمرده است.
  است. نشده است كه توثيق المسلي محمد

چون فارغ شدي ميان تو و خدا «گويد:  ) مي39(ص  نماز حضرت رسول ي هدربار
ميرالمؤمنين انماز حضرت  ي هو دربار !»ستماند مگر آنكه آمرزيده شده ا گناهي نمي

را بجا آورد از  هر كه از شماها چهار ركعت نماز أمير المؤمنين«گويد:  ) مي40(ص
 !»شود او بر آوردههاي  و حاجت ان بيرون آيد مانند روزي كه از مادر متولّد شده باشدگناه
هر كه بعد از نماز صبح يا بعد از نماز ظهر «گويد:  ) مي49(ص » عمال روز جمعهادر «و يا 

 ،پروردگارا = دٍ وآِل حُمَمَّ  اَللّـُهمَّ اْجَعْل َصالتََك وََصالَة َمالئَكِتَك َورُُسِلَك بل حُمَمَّدٍ «بگويد: 
 ؛د مقرّر فرماد و خاندان محمخودت را و درود فرشتگان و پيامبرانت را بر محمهاي   درود

ري كردن گنهكاران خوب اين دستورها براي ج !»نوشته نشود بر او گناهي تا يك سال
خواند و آمرزيده  گناهي كرد اين نمازها يا اين صلوات را مي هركس ،است. بنابراين

عمل ها  آن گران جالب است كه به ستمراذل و اوباش و فساق و اها براي  ود. اين توصيهش مي
رت وارد بهشت و در آخباشند قيد و بند  در دنيا بيكنند تا گناهي بر آنان نوشته نشود و 

ِ  ربِّ  اهللاِ بحانَ ُس  شوند!   .نيالعاَمل
اند  ساختهمنتسب  علي آن را به حضرت صادق پس از نماز جعلي كه از قول

ثُِّف.... يَا «كند:  اند كه حضرتش به خداوند عرض مي حضرت نسبت داده دعايي به آن يَا ُمرَتَ

                                           
  .1حديث  92، ص5حديث فوق مذكور است در وسائل الشيعه، ج -1
  .4ي  پاروقي شماره 13ي  جوع كنيد به كتاب حاضر صفحهي او ر هدربار -2
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، يَا ُمتََملُِّك  ُ كه آشناترين فرد با قرآن و أمير الكالم به شمار  كه علي در حالي ...»ُمتََجربِّ
اگر اين دعا از  چنين صفاتي را ذكر نمايد، تر از آن است كه خطاب به خدا رود فصيح مي
ه به اقتضاي مقام و مقال عرض از قرآن كريم و با توجترديد به تأسي  حضرت بود بي آن
ِ يا جبّ  وُف ؤُ يا رَ « كرد: مي اين دعا حتّي عرب نبوده تا  ي هبه نظر ما بافند ل).(فتأم »ُك اُر يا مال

  !ؤمنينمچه رسد به فارس ميدان فصاحت و بالغت، حضرت امير ال
َ «حضرت گفته است:  ي از همين دعا از قول آندر قسمت ِ وَ  يْ دِ يِّ ٍد سَ حمّ مُ بِ  همَّ للّ ا ّ عَ ب ْ لِ وَ  يِلٍ  يِيّ

خود در دعايش عرض  فهميده كه علي جاعل دعا اين قدر نمي »لخإ...دينَ اشِ الرَّ  ةِ األئمّ وبِ 
ّ َوِليِيّ «كند:  نمي گز خدا را به راشدين هر ي هئماو » سوگند به علي كه ولي من است« »بَِعيِلٍ
بدهد به  سمكه خدا را ق دادند، چه نادان است آن باشند، قسم نمي شان كه ولي خود مي خود

بزرگوار چنين كنند! واقعاً فريب بزرگي است كه بگوييم هر كه اين  ي همئاه كخودش! حاشا 
نان باشد كه ده شود و چرزياو آم ي هآيند وگناهان گذشته «نماز را با اين تعابير سست، بخواند 

  !»گرسنگي قيامت را از او رفع كندتعالي   دوازده مرتبه قرآن را ختم كرده باشد و حقّ
 ) ذكر كرده كه مدعي است جبرئيل41(ص » نماز حضرت فاطمه «نمازي به نام 

يز ي غير پيامبر ناآيا جبرئيل مسائل شريعت را بر )1(!حضرت تعليم كرده است به آن
و  )2(»د بن سنانمحم«هاي  اب مشهور به ناماز دو كذّ اند تن نماز عبارآورد؟! روات اي مي

با تعابير  و پس از اين نماز، نماز و دعاي ديگري از حضرت فاطمه» )3(ل بن عمرمفضَّ«
 « . مثالً گفته:آورده است سست

َ
ْمتُُه َوَال بَِشَفاَعِة خَمْلُوٍق رََجْوتُُه أ َيَقرَُّب لَْم آتَِك بَِعَمٍل َصاِلٍح قَدَّ

ْهِل بَيِْته
َ
ٍد َوأ َْك بَِشَفاَعِة حُمَمَّ َ

اي كه پيش فرستم و شفاعت  من كردار شايستهخدايا، = إِ
ز ام، ج مخلوقي را كه به آن اميدوار باشم و با شفاعت او به سوي تو تقرّب بجويم، نياورده

  !»بيت اواهل  و دمحم

                                           
  .459ص  1خبر فوق مذكور است در مستدرك الوسائل ج -1
  . 13 ي در صفحه 3ي  پاورقي شمارهر.ك. كتاب حاضر  -2
  . 168ي  است، صفحه معرّفي شده» عرض أخبار أصول...«وي در  -3
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دانيد؟ آيا ممكن است حضرت  بيت پيامبر نمياهل  را از مگر شما حضرت فاطمه
َفَال َيْعِقلُونَ خودش را به عنوان شفيع خويش به خدا عرضه بدارد؟  زهرا

َ
  ؟أ

كه همسر بزرگوارش در چنين بگويد در حالي چگونه ممكن است حضرت زهرا
َ  هِ حسانِ إ يف حيا بِ ن توالّ مّ مِ  وُت جَ رَ  دقَ و« كرد: دعاهايش عرض مي يل عنَد  هُ شفعَ أن ي

پرستي فرمود اميد مرا با إحسان خويش سراز خدايي كه در دوران زندگيم =  هِ فرانِ  بغُ وفا
 كرد: و عرض مي .)1(»را براي آمرزشم شفيع قرار دهددارم كه هنگام وفاتم همان احسان 

» ّ   كَ رِ كْ بذِ  َك إ أتقرَُّب امهلل إ
َ
ب تو تقرّبا ذكر تو به سوي  ،خدايا=  َك سِ فْ غَ  ىَل َك إِ بِ  عُ فِ شْ تَ سْ وأ

 نَ مِ  حُ أجنَ  شفيعَ  ال«فرمود:  و مي .)2(»دهم جويم و خودت را به پيشگاهت شفيع قرار مي مي
 بزرگوارش حضرت زين العابدين ي هو نواد .)3(»تر از توبه نيست قشفيعي موفّ=  وبةِ احكّ 

ْع يِف َخَطايَ «كرد:  عرض مي َفاَعة... َشفِّ ْهِل الشَّ
َ
... َال َشِفيَع يِل  اَي َكَرَمكَوإِْن َشَفْعُت فَلَْسُت بِأ

َْك فَلْيَْشَفْع يِل فَْضلُك َ
خطاهايم كرم و  ي هوارش نيستم.... درباراگر شفاعت بخواهم سزا=  إِ

.. در پيشگاهت شفيعي ندارم پس بايد كه فضل و .قرار ده [من]بخشايش خود را شفيع 
َْك  َشفِ َال  «كرد:  و عرض مي .)4(»بخشايش تو برايم شفاعت كند َ

هيچ شفيعي « »يَع يَْشَفُع يِل إِ
   .)5(»كه به پيشگاهت برايم شفاعت كند ندارم

است؟ پيامبر در كدام دعاي  ديها، قرآن كجا فرموده كه مخلوق مورد ام تر از اين مهم 14
 )6(قرار داده است؟تقرّب خويش به خدا  ي هديگر را شفيع خود يا واسطانبياء  معتبر و مستند،

                                           
   .املناجاة صحيفة علوّية, دعاؤه يف -1
  . 62مفاتيح الجنان، دعاي كميل ص  -2
  .646ص 2ج سفينة البحارو  371ي  ، كلمات قصار شمارههنج البالغه -3
    دعاؤه عليه الّسالم يف ذكر الّتوبة وَطَلبِها.ي سجاديه،  صحيفه -4
    الم بعد الَفراغ ِمن صالة الّليل.دعاؤه عليه الّس ي سجاديه،  صحيفه -5
راه نجات از شـرّ  به بعـد و   231ي  ، صفحهمه زيارت و زيارتناي شفاعت رجوع كنيد به كتاب  درباره -6

  به بعد.  233، صفحه ةغال



   

مفاتيح الجنان و قرآن      54 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

54 

رساند، در صورتي كه شما  مي را بر علي ‘فضليت فاطمهاصدر روايت مذكور  ضمناً
  دانيد! فضل ميارا  علي

سيد بن طاوس، براي هر يك  »سبوعجمال االُ«پس از نماز جعلي فوق، از كتاب خرافي 
اند تا  تشريع داشتهنمازها و دعاهايي بدون سند ذكر كرده است؟! آيا امامان حقّ ائمه  از

پيامبر را ت تعليم نفرموده بود، تشريع كنند؟! اگر اين نمازها مابه  را كه پيامبر ينماز
معني نداشت؟ اصوالً اختصاص نماز ائمه  به يكي ازها  آن آورده بود، اختصاص هر يك از

  يعني چه؟ائمه  به يكي از
وا و ضد قرآن و موجب شرك و مان آورده بسيار رسكه پس از نماز صاحب الزّ دعايي
 ي هحسن مثل«حوال ادر » زيارت و زياتنامه«كه در  چنان -در اين دعا )1(!كفر است
ُد «گويد:  مي –ايم  ) آورده102، راوي 167(ص » جمكراني ُّ يَا حُمَمَّ ، يَا يلَعِ ُّ ُد يَا يلَعِ يَا حُمَمَّ

إِنَُّكَما اَكِفيَايَ 
ِ فَ ُد يَ اْكِفيَا ايَ ، يَا حُمَمَّ إِنَُّكَما نَارِصَ

ِ فَ ا ُد انرُْصَ ُّ يَا حُمَمَّ ، يَا يلَعِ ُّ ُد يَا ا يلَعِ ، يَا حُمَمَّ
إِنَُّكَما َحافَِظايَ 

ِ فَ ُد اْحَفَظا ُّ يَا حُمَمَّ ، يَا يلَعِ ُّ َماِن يلَعِ الَْغوَْث  )ر(سه با، يَا َمْوَالَي يَا َصاِحَب الزَّ
ْدِرْكيِن  )ر(سه با

َ
  )ر(سه باأ

َ
  »!(سه بار)َماَن اْأل

ل كند كه شيخ اتي را تحمكسي با قرآن آشنا باشد و چنين شركي چگونه ممكن است
  عباس آورده است؟

   قرآن است چنانكه فرموده: ي هها آي هخدا را خوانده كه شرك و ضد دغير در اين دعا
َحٗدا  ...﴿

َ
ِ أ َّ َ تَۡدُعواْ َمَع ٱ خدا را  يعني فقط »را مخوانيدپس با خدا كسي « ]١٨[اجلن:  ﴾١٨فَ

َحٗدا﴿ بخوانيد و نيز فرموده:
َ
ۡشُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ٓ أ َ ۡدُعواْ َرّبِ َو

َ
فقط پروردگارم « ]٢٠[اجلن:  ﴾٢٠ قُۡل إِنََّمآ أ

ديگر كه خواندن و  ي ها آيه و ده .»سازم شريك نمي ]در خواندن[خوانم و كسي را با او  را مي
  خدا را در همه جا، شرك شمرده است.دانستن غيرو ناظر و سميع و بصير حاضر 

م داشته و بار ديگر مؤخّر! شايد و علي را يك بار مقد دحضرت محمكه  اين به اضافه
نداشتي يا چرا م به ايشان بر نخورد و گله نكنند و علي نگويد چرا نام مرا مقدكه  اين براي

                                           
  نيز بدون سند آمده است.  298، ص5دعاي مذكور در وسائل الشيعه ج -1
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است كه جاي گله و شكايت  شتهم دار ذكر كردي؟! لذا هر دو را يك بار مقدمرا مؤخّ
  افضل از علي است!د دانسته يا مطمئن نبوده كه حضرت محم نباشد! يا شايد واقعاً نمي

د و مرا كفايت كنيد! آيا همانا شما دو تن كافي هستي :گويد يكه م ديگر آن
ِ ﴿ مان قرآن نخوانده كه خدا با استفهام انكاري سؤال فرموده:الزّ صاحب َّ  َحِسيٗبا َوَكَفٰ بِٱ

ِ نَِصٗيا ﴿ .»خدا محاسبه را كافي است« ]٦ :[النساء ﴾٦ َّ ِ َوِلّٗا َوَكَفٰ بِٱ َّ  ﴾٤٥َوَكَفٰ بِٱ
 .»ياوري كافي است ]براي[دوستي و سر پرستي كافي است و خدا  ]براي[خدا « ]٤٥ :[النساء

كافي هستم ولي  امور پرستي و حساب و سايرمتعال فرموده من براي نصرت و سر خداوند
د و علي شما كافي هستيد و مرا كفايت كنيد مرا ياري كنيد مرا گويد اي محم اين دعا مي

ٍء َحفِيٞظ ﴿كه قرآن فرموده:  حفظ كنيد در حالي ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ همانا « ]٥٧[هود:  ﴾٥٧إِنَّ َرّبِ 

رَۡسۡلَنَٰك ﴿ ه:و خطاب به پيامبر فرمود .»پروردگارم بر همه چيز حافظ و نگاهبان است
َ
َفَمآ أ

َوَما َجَعۡلَنَٰك ﴿ .»ما تو را بر آنان حافظ و نگاهبان نفرستاديم« ]٨٠ :[النساء ﴾٨٠َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا 
  .»و تو را بر آنان حافظ و نگهبان قرار نداديم« ]١٠٧ األنعام:[ ﴾َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا

باشند كه ترس   خبر يا عوام بيو حديث اين قدر خرافي و از قرآن چرا بايد مدعيان علم 15
مان خيالي آيا كسي كه به صاحب الزّ را به شرك مبتال سازند؟! به شرك وارد شوند و ملّت

َ « گويد: مي خدا فريادرس داند كه غير فريادم برس، نمي يا به» مرا درياب=  كينأدرِ «يا  »وثغَ لْ ا
 ،اند ؤمنين كي خود را فريادرس مردم خواندهمو أمير الياء انب وساير رسول خدا نيست.

  هم از راه دور يا پس از وفات؟! آن
د و علي پس از رحلت قرآن حضرت محم ي هداند كه بنا به فرمود دعا نمي ي هآيا بافند
به خدا به چيزي  زخبر و بدون خوف و حزن در جوار رحمت حقّ قرار دارند و ج از دنيا بي

رند؟!ه نداتوج  
آورده است كه از ضعفاست و نماز » مفضّل بن عمر«روايتي از قول  47 ي هصفح در16

كرده كه اگر روز صلواتي ذكر  50 ي هدر صفح .)1(حضرت فاطمه را نيز او نقل كرده است

                                           
  .1ي  پاروقي شماره 30 31ي ر صفحهاضحآشنايي با او رجوع كنيد به كتاب براي  -1
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محو بنويسد حقّ تعالي براي او صد هزار حسنه و «عصر خوانده شود  جمعه پس از نماز
فرمايد از او صدهزار سيئه و بر آورد صد هزار حاجت او را و بلند فرمايد براي او صد هزار 

  )1(!»درجه
زمين را از لوث شرك و كفر... «گويد: امام زمان  ) مي51(ص » عمال روز جمعهادر «

 نصاري فرموده: ي هبارقرآن است كه دراين قول مخالف  !»فرمايد پاك و پاكيزه مي
ۡغرَ ﴿
َ
ۚ فَأ ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيَٰمةِ َ ِ خيز ميان پس تا روز ستا« ]١٤دة:  [املائ ﴾١٤ۡيَنا بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَداَوةَ َوٱۡلَۡغَضآَء إ

ۡلَقۡيَنا بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَضآَء ﴿ يهود فرموده: ي هو در بار .»نديمكايشان دشمني و كينه اف
َ
َوأ

ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيَٰمةِ  َ ِ و آيات  .»ستاخيز ميان ايشان دشمني وكينه افكنديمرو تا روز « ]٦٤دة:  ملائ[ا ﴾إ
قبل  تامسلمانان رميان بشر وجود خواهد داشت و غيرديگري كه داللت دارد كفر و شرك د

  قرار خواهد بود. داوت برمانند و ميانشان نيز مخالفت و ع ياز قيامت باقي م
شيخ طوسي نقل » دمصباح المتهج«از  ) صلواتي را52(ص » عمال روز جمعها«در 
و او نقل كرده » أبوالحسن ضرّاب اصفهاني«به نام » مهمل«كه مروي است از فردي  )2(كرده

  .)3(از پيرزني سبزه رو (اين هم شد سند شرعي؟!)
هِ  ُض وَّ فَ المُ «گويد:  مي پيامبر ي هباردر قسمتي از اين صلوات در ي كس« »اهللا ينُ دِ  إ

باب احاديث  باطيل تحت تأثيراگونه  اين مخفي نماند كه !»ه او وا گذار شدهكه دين خدا ب
خبار أصول بر قرآن و اعرض «. ما در بطالن اين قول در كتاب كليني است» كافي« 110
شويم كه  جا نيز ياد آور مي در اين ).622به بعد و ص  249ايم (ص  مطالبي گفته» عقول

                                           
اسـت  » محمد بن عيسي اليقطيني«يكي از روات اين حديث  – 2حديث  79ص 5ر.ك. وسائل الشيعه ج -1

ي  اسـت كـه عالمـه   » زكريا المؤمن« معرّفي شده و ديگري 214ي  صفحه» عرض اخبار اصول...«كه در 
  ضعفاء آورده و فرموده او واقفي است. حلّي وي را در شمار

اي است سرا پا دروغ شامل معجزه و علم غيب كه شـيخ عبـاس فقـط قسـمت      اين صلوات جزئي از قصه -2
 91ج» بحـار األنـوار  «مذكور را مجلسـي نبـز ثبـت كـرده اسـت. ر.ك.       ي را ذكر كرده، قصه صلوات آن

  به بعد. 81ص
  است.   ةنام دارد كه از غُال» احمد بن علي الرّازي«ي فوق  يكي ديگر از روات افسانه -3
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ي آن را به عنوان حرام به سايرين حرام كرد و حتّفقط بر خود يك چيز را  رسول خدا
َهاَيٰٓ ﴿اعالم نكرد، خدا به او عتاب فرمود كه:  يُّ

َ
ُ لََك  أ َّ َحلَّ ٱ

َ
 ]١[التحريم:  ﴾ٱلَِّبُّ لَِم ُتَّرُِم َمآ أ

و نيز » كني؟ چرا چيزي را كه خداوند بر تو حالل ساخته بر خويشتن حرام مي ،اي پيامبر«
 وهي از منافقين براي عدم حضور در جهاد عذرها آوردند و رسول خداهنگامي كه گر

ذِنَت ﴿قبل از تحقيق به ايشان إذن داد حقّ تعالي او را عتاب فرمود كه: 
َ
ُ َعنَك لَِم أ َّ َعَفا ٱ

اگر اين تفويض  »خداوند از تو درگذرد چرا ايشان را رخصت دادي؟« ]٤٣[التوبة: ﴾ لَُهم
حج  ي همبارك ي هسي و نه سور ي هيدر شأن نزول آ معني نداشت.حقيقت داشت آن عتاب 

شدند، نزد  اند مسلمانان كه تحت آزار شديد مشركين بودند و مضروب و مجروح مي نوشته
 فرمود: حضرت در جوابشان مي خواستند و آن مبارزه مي ي هآمدند و اجاز مي رسول خدا

ّ صرِب اِ « از اين  ».ام به جنگ، فرمان نگرفته ]هنوز[نيد زيرا من صبر ك« »تالالقِ ر بِ لم أومَ  وا فإ
ِيَن يَُقَٰتلُونَ ﴿ قتال چنين نازل شد كه ي هرو اولين آي ذَِن لِلَّ

ُ
كه به  براي كساني« ]٣٩ :[احلج ﴾أ

َوَمن لَّۡم َيُۡكم بَِمآ ﴿ و لذا خدا فرموده: .»اند اجازه رخصت جنگ داده شد جنگشان آمده
 
ُ
ُ َفأ َّ نَزَل ٱ

َ
ٰلُِمونَ  ...ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰفُِرونَ أ و آنان كه « ]٤٧ ,٤٤دة:  [املائ ﴾٤٧ٱۡلَفِٰسُقوَن ...ٱلظَّ

   .»اند داوند نازل فرموده حكم نكنند، ايشان كافراند... ستمگراند... فاسقمطابق آنچه خ
قَاوِيِل ﴿ و نيز فرموده:

َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱۡل َخۡذنَ  ٤٤َولَۡو َتَقوَّ

َ
ُثمَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه  ٤٥ا ِمۡنُه بِٱۡلَِمِي َل

دست بست هر آينه او را به  و اگر وي برخي سخنان را بر ما مي« ]٤٦ ,٤٤[احلاقة:  ﴾٤٦ٱلَۡوتَِي 
فقط از طرف خداست بنابر اين دين  .»گش را بريده بوديمگرفته بوديم آنگاه شاهر ]قدرت[

  كم نمايد. ندارد چيزي زياد و يا حقّ و رسول خدا
حويل ت »نيملَ االع ة رّب جَّ حُ «ت تراشي كرده و دوازده پس از صلوات بر پيامبر، حج

 »اهللا ةُ ُحجَّ «ي فرمايد پس از رسوالن الهي كس كه خدا مي يواننده داده است! در حالخ
ِ  ْت مَّ يَ « :هدفرمو و أمير المؤمنين نيست ]١٦٥:ساءالنّ [  ب

يامبر ما پبا =  هُ تُ جَّ حُ  دٍ مّ نا حميِّ بِ نَ
   )91ي هخطب :(نهج البالغه .»پذيرفتت خدا پايان حج دممح
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در اين دعا حركان توحيد خوانده يعني اگر اينان ادين و هاي  ج مذكور را ستونج
دين هاي  پرسيم چرا خدا در كتابش ستون بود! مي ركن مي ستون و توحيد بي نبودند دين بي

مشايخ كليني و  ي هبه مردم را بر عهدها  آن شناساندن في نفرموده وركان توحيدش را معرّاو 
عا خوانده! اين اد» مترجمان وحي تو=  َك يِ حْ وَ  رامجةتَ «را ائمه چنين  هم صدوق نهاده است؟!

م كه بطالنش يت سوكافي خصوصاً روا 69كليني در باب  معتبرنابر روايت  كي استنيز متّ
  ايم. ) آشكار كرده399(ص » عرض أصول بر قرآن و عقول«را در كتاب 

ْرِضك«سپس گفته است: 
َ
خدا در زمين شمرده  ي هرا خليف ي هئمايعني  »ُخلََفاَءَك يف أ

ر است كه بميرد يا كه خداي تعالي خليفه ندارد زيرا خليفه براي كسي متصو است! در حالي
يفه بگيرد و ديگر خلهاي  بودن به كاري، براي كار برود يا معزول گردد يا به سبب مشغول

ز ن به شأني او را از شؤون ديگر باخدا نه وفات كرده و نه جايي رفته و نه مشغول بود
بايد دارد و نه معزول شده است تا خليفه بگيرد. اگر منظور اين نبوده، در اين صورت  مي
ه ائم اگر اين دعا از». خلفاي پيامبرت در زمين تو=  َك أرِض  يف َك يِّ بفاء نَ لَ خُ «گفت:  مي
ات اين دعا از جعليكه  در حالي كردند منظور خود را با فصاحت بيان ميها  آن بود قطعاً مي

  راويان كم سواد است.
ِ اْصَطَفْيَتُهم بَلَ ِعَباِدَك َواْرتََضْيَتُهم « :گفته استائمه  ي هدربار  ايشان را بر =َك نِ يْ ِ

دانند كه  ان با قرآن كريم ميآشناي !»بندگانت برگزيدي و براي دينت بديشان راضي شدي
 ي هز دربارج ـبني آدم منوط به اعالم خداست و در قرآن ارتضاء و اصطفاي إلهي در مورد 

را از قبيل  ي هئمبه كار رفته است. شما كه اانبياء  فقط در مورد ـ حضرت مريم و طالوت
ء و اضتارر كجا شماريد پس بر شماست كه بگوييد خدا د دانيد بلكه باالتر مي طالوت نمي

دانيد در اسالم نسبت دادن  نميوالدش را اعالم فرموده است؟ آيا امير المؤمنين و ااصطفاي 
  چيزي به خدا بدون سلطان و دليل متقن شرعي، گناه است؟! آيا اين ادعاها مدركي دارد؟

لْبَْسَتُهم نُوَرَك َوَرَفْعَتُهم يف َملَُكوتَِك « همچنين گفته است:
َ
شانيدي پوها  آن ا بهنورت ر = أ

التر و است. زيرا جدشان كه از همه وا اين قول كذب .»داري و ايشان را به ملكوتت عروج
و ا بوده و از نور پوشيده نشده بود و لباس نور نداشته و جزبرتر است بشري مانند ديگران 
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قُۡل إِنََّمآ ﴿: و أقاربش به ملكوت و معراج نرفته است. خداوند به او فرمودههيچ يك از اوالد 
ْ لَِقآَء َرّبِهِۦ فَلۡ  ٓ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ َفَمن َكَن يَرُۡجوا َما نَّ

َ
َّ أ َ ِ ۠ بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إ نَا

َ
ٗ أ َيۡعَمۡل َعَم

َحَدۢا 
َ
َ يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ بشري چون  اي پيامبر) بگو كه من«( ]١١٠[الكهف:  ﴾١١٠َصٰلِٗحا َو

كه اميد هرشود كه معبود شما معبود و خدايي يگانه است پس  م كه به من وحي ميشما هست
حدي را در اآرد و جاي ه كه كردار نيكو و شايسته ببايد ديدار پروردگار خويش را دارد 

ُكُل ٱلطَّ ﴿و فرموده:  ».نسازد دگارش شريكعبادت پرور
ۡ
ْ َماِل َهَٰذا ٱلرَُّسوِل يَأ َعاَم َوقَالُوا

ۡسَواقِ 
َ
غذا  ]ن ديگرانچو[اي است كه  تند اين چه فرستادهو گف« ]٧[الفرقان:  ﴾َوَيۡمِش ِف ٱۡل

شود  همين سوره) معلوم مي 20 ي هو نيز بنگريد به آي( »رود؟ راه مي هاارخورد و در باز مي
  مفاتيح الجنان تفاوت بسيار دارد.پيغمبر قرآن با پيغمبر 

خواسته كه امام قائم را از دست جبارين و ستمگران خالص كند! در اين دعا از خدا 
سير يا اارين به دست جبكه  اين گوييد امام شما براي بگويد شما كه خود ميكسي نبود به او 

نيست تا خدا او را ن يمغائب شما در دست ظالمقتول نشود، غيبت كرده پس اآلن امام 
  ه است.عل دعا نفهميده كه چه بافتجا !خالص كند

اللَُّهمَّ «گويد:  تر آن است كه اين دعا داللت بر تحريف قرآن دارد و مي از همه مفتضح
ِ بِِه َما 

ْ َ
َ ِمْن ِديِنَك، َوأ ِ ْد بِِه َما ُم َل ِمْن كَِتابَِك َجدِّ َ ِمْن ُحْكِمَك بُدِّ ْظِهْر بِِه َما ُلريِّ

َ
 »، َوأ

 آنچه از كتابت تبديل شدهفرما و با او د با او آنچه از دينت محو شده، تجدي ،پروردگارا«
 جاعلين و فرقه سازان اين !»تو تغيير كرده، آشكار ساززنده كن و آنچه از حكم و فرمان 

تر برده و  بأذان مسلمين را تغيير داده و موقع مغرب را عق اند، اسالم آوردههمه بدعت در 
خدايا، ريزند كه  اشك تمساح ميند و كن .... باز فرياد مي.اند و نماز عيدين را دگرگون كرده

جاعل اين  !قبل برگردان تا بدعتي در آن نباشدآنچه از دينت محو و تبديل شده به حالت 
براي فريفتن مردم، همان حال  چيزي بدزدد و در خود دزدي است كهدعا و نظاير آن مانند 

  !كند: آي دزد، آي دزدفرياد 
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كه  اين خوانده است! با بل املتني و رصاط املستقيمو َح  روة الوثقیعُ را  ي هئمدر آخر دعا، ا
 ي ه(نهج البالغه، خطبقرآن است  املتنيثقى و حبل روة الوعُ حضرت أمير مكرّراً فرموده 

هستم بلكه فرموده من تابع دين و مطيع  »اهللا بُل َح «من  و نفرموده )198و  192، 176، 156
كند كه:  دعا براي امام غائب دعا مي باشم. جاعل نادان در آخر اين بل اهللا ميح» َ مهلل َصلِّ ا

ْقَمارِِهْم َوزِْد يِف آَجالِِهمْ 
َ
هِ َوُمدَّ يِف أ ِ

ْ ِة ِمْن ُو ئِمَّ
َ
َِّك َوُوَالِة َقْهِدهِ َواْأل ِ بر ولي  ،پروردگارا« .»بَلَ َو

ت مد ا واو درود فرست و بر عمر ايشان بيفزاز فرزندان  خود و واليان عهدت و امامان
 ي هئماآيا او خيال كرده كه  آيا جاعل فهميده كه چه بافته است؟» !شان را افزون كنعمر

خواهد و  ايشان از خدا طول عمر ميه براند ك اند و همگي زنده ديگر، فرزندان امام غائب
امام  داند بنابه اعتقاد شيعه نميكه  اين يا !اند؟ أجداد اويند و از دنيا رفتهائمه  داند كه نمي

  غائب آخرين امام است و پس از او امامي نيست؟!
اند و  اين است آنچه به نام دين خدا در كتب مذهبي وارد كرده و مردم را گمراه ساخته

  يك عالم حقّگو پيدا نشده كه حقايق را بيان كند و مردم را نجات دهد!

  م:فصل پنج
و  ةالكه ناقل آن يكي از غُ قيامام علي النّ ي هبارده درماجرايي آور 54 ي هدر صفح17

د از مرا«عي است كه امام فرمود: و مد )1(»د بن موسيمحم«جاعلين حديث است موسوم به 
است و  ها و زمين، شنبه اسم رسول خدا كه بپاست آسمان ميام و روزها ما هستيم مادايا

و و محمد بن  علي بن الحسينسه شنبه  نو دوشنبه حسن و حسي ؤمنينممير اليكشنبه ا
و  و چهار شنبه موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي وجعفربن محمد علي
امام زين  بنابراين »فرزندم است...الخ ام و پنجشنبه فرزندم حسن و جمعه فرزند من

آورده، شيخ عباس در فصل سوم مفاتيح  خود كه ي هيام هفتادر دعاهاي  العابدين
َْك يِف يَْويِم «كند:  در دعاي يكشنبه عرض مي كه ـ نعوذباهللاـ شوخي كرده  َ

 إِ
ُ
بَْرأ

َ
ِّ أ

اللَُّهمَّ إِ

                                           
  فصل سوم.» جمال األسبوع«و در  210، ص99ج» بحار األنوار«اين حديث مذكور است در  -1
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حْلَادِ  ِْك َواْإلِ هاي  ههمانا در اين روز و يكشنب ،پروردگارا« .»َهَذا َوَما َنْعَدُه ِمَن اْآلَحاِد ِمَن الرشِّ
و منظورش اين  .»جويم به سوي تو پناه مي رك و إلحادديگري كه پس از آن است از ش

برم! و  هاي ديگري كه پس از آن است از شرك به خدا پناه مي بوده كه در اين علي و علي
ً «يا اگر در دعاي پنجشنبه عرض كرده:  در  ،پروردگارا« »اللَُّهمَّ اقِْض يِل يِف اخْلَِميِس مَخْسا

بوده كه در حضرت عسكري  صودش آن، مق»پنجشنبه پنج حاجت را برايم بر آورده ساز
ائمه  زيرا اين روزها ظرف زماني عطا كن!اند، پنج حاجتم را  هنوز پدرانش به دنيا نيامدهكه 

آن است  »بعاءيف األر«يا  »ثاءاليف الثّ «يا  »يف االثنني«اند! و منظور از  بودهائمه  نبوده بلكه خود
نقيض گويي دعا نويسان د! اين است ضد و ان بودهائمه  كه ظرف زمان و مظروف آن هر دو

  و خرافه فروشان.
به  211ص 99(ج األنوار رخرافي، زياراتي ذكر كرده كه سند آن در بحا ةقص از اينپس
خرافي در زيارت أمير المؤمنين » سيد بن طاووس«نيامده است فقط » سبوعاألحمال «بعد) و 

الزّمان را نه در خواب بلكه در بيداري  كه صاحب گويد اين زيارت منقول است از كسي مي
مشاهده كرده است! صرف نظر از مجهول بودن روات، متن زيارات نيز بر خالف عقل و 

ائمه  هاست. در اين زيارات به پيغمبر و آنقرآن است و همين بهترين دليل بر جعلي بودن 
اين مهمان ناخوانده گويا  !گويد: من امروز مهمان شمايم مرا به خوبي ميزباني كنيد مي

ع ميزباني داند و از آنان توقّ لع از سخنان خود ميئمه را حاضر و ناظر و مطّارسول خدا و 
اند و طبق آيات قرآن از دنيا  الم رفتهسلداند كه آن بزرگواران از دار دنيا به دار ا و نميدارد! 

» واحلزن ةدارالغّص «ها  آن الم برايسلند وگرنه داراهست خبر و فسق و فجور و خيانت مردم بي
هاي  ف به مهمانداري و قبول حرفه پس از رحلت، مكلّئما نبياء واشود. اصوالً  مي

أنبياء و أولياء همه مطيع دروغگويان نيستند كه به مهمان داري همه كس حاضر شوند بلكه 
قرار  هگاه خودكه حاضر نيست كسي غير خدا را پنا خدا هستند. در اين زيارات به امامي

و فعالً نيز در دنيا حاضر نيست پناه بردن معرفي نكرده  ي هخدا را شايستدهد و هيچگاه غير
را حاضر  ‘ضرت فاطمهحكه  اين تر از همه خرافيگويد: من به تو پناهنده هستم؟!  مي

ِ  ِك نَ حَ تَ مْ اِ «ويد: گ ميحضرت دانسته و خطاب به آن َّ را كسي تو « »ِك قَ لُ أن خَيْ  بَل قَ  ِك قَ لَ خَ  يْ ا
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آيا جاعل فهميده كه چه بافته؟ آيا » !تو را پيش از آنكه خلق كند، آفريدامتحان كرد كه 
نويسد؟ حال اگر  مي هنگام ثبت اين زيارت در كتابش فهميده كه چه » سيد بن طاووس«

اين را چنين معني كند كه خالق تو قبل از آنكه تو را خلق كند امتحانت كرد!  كسي جمله
  يست زيرا كسي كه هنوز خلق نشده چگونه مورد امتحان شده؟!نيز صحيح ن

تملّق و چاپلوسي كرده و اوصافي خرافي براي ايشان قائل ائمه  در اين زيارات براي
را ائمه  ) آورده است،52عمال روز جمعه(صاَز جمله مانند صلوات خرافي كه در ا شده،

عرض أخبار «در كتاب نش را شمرده كه بطالي خزانه داران علم خدا و مترجمان وح
ت اه به حضرآنكايم. ديگر  ) بيان كرده925و  445(ص  »قرآن و عقول أصول بر

يَافَةِ «گويد:  مي حسنين ُموَراِن بِالضِّ
ْ
إِنَُّكَما َمأ

ْحِسنَا ِضَيافَيِت...... فَ
َ
ِ فَأ ِضيَفا

َ
مرا مهمان « »فَأ
راوي از  »!مهمانداري هستيدمأمور به داري كنيد.... پس همانا شما كنيد و نيكو مرا مهمان
  !پس از رحلت مأمور به اين كار هستند؟ائمه  كجا فهميده كه حضرات

خدا مين و نور رّ و صادق و او ب ب و طاهر و زكيفى و طيورا ائمه  در اين زيارت
را » دعاي صباح«اول  ببا فاصله پس از اين زيارات در آغاز فضل ششمِخوانده ولي بال

كه حضرت  كند و مدعي است رست معرّفي ميرده كه امام را يك گناهكار هوا پآو
ِ «كرد:  عرض مي علي ْجَرْمتُُه ِمْن َزليَِل وََخَطا

َ
ا ُكنُْت أ  ،اپروردگار« »...فَاْصَفِح اللَُّهمَّ َقمَّ

 !إِليَِه «كرد:  و يا عرض مي .»گذرش و خطايم درآنچه جرم مرتكب شده بودم و از لغزاز 
ِ ذَلِلٌب َوَطاَعيِت قَِليلٌَة َوَمْعِصيَيِت َكِثرَيٌة قَ  ِ َمْعيُوٌب َوَقْقيِل َمْغلُوٌب وََهَوا ليِْب حَمُْجوٌب َوَغْف

نُوب ُّ ِ ُمِقرٌّ بِا  م محجوب و نفس و روحم معيوب و عقلاي خداي من قلب و دل« .»َولَِسا
سيار است و زبانم به گناهان اقرار و هواي نفسم غالب و طاعتم اندك و معصيتم ب مغلوب من
جايي  كنيد و در ساز بگويد چرا تكليف خود را معين نميكسي نبوده به اين افراد دعا» !ددار

خوانيد و گاهي او را يك گناهكار هوا پرست جلوه  امام را طيب و طاهر و نور خدا مي
  دهيد؟! مي
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   :فصل ششم
اين دعا  ي هرا آورده و دربار» ي صباحدعا«در اين فصل تعدادي از أدعيه از جمله 

با بيان » ةصال«و در كتاب  »بحار« مجلسي اين دعا را در كتاب دعاي ي هگويد: عالم مي
 من در كتب معتبر آن را نيافتماست و  همشهور ي هأدعي ه كه اين دعا ازذكر نموده و فرمود

سيد «ن ياد آور شويم كه الزم است به خوانندگا). 62(ص سيد بن باقي... »مصباح«مگر در 
ل ساق است به لّعفات او متو معاصر محقّق حلّي بوده كه مصنّقرن هفتم  علماياز  »بن باقي

روايت كرده است؟! مجلسي  بيش از شش قرن فاصله از أمير المؤمنين ، چگونه او با653
طالب  ن ابياي اين دعا را به خطّ علي ب يحيي بن قاسم العلوي گفته در سفينه«گويد:  مي

نيز » هاشم معروف الحسني«چنانكه » ابوبصير يحيي بن قاسم«كه  در حالي .)1(»ام ديده
  فاسد العقيده و از ضعفا و متّهمين است. )2(فرموده

ِ َقْن َداِر الْوَِصالِ «در اين دعا گفته:  گناهانم مرا از سراي وصال دور  = بَاَعَدتيِْن ُذنُو
صوفي نبوده كه از اصطالحات صوفيه استفاده كند و  در حاليكه علي .»كرده است
علي ،شد. عالوه بر ايناسالمي وارد هاي  زمينف بعد از حضرت در سراصوالً تصو  در

ندارد، براي خود در برابر خدا فراق و  فصل نهج البالغه فرموده خداوند متعال وصل و
  ت. قدس حق نيساوصال نبايد قائل شويم و اين تعابير الئق ذات 

                                           
  . 247ص 91، جبحار األنوار -1
   .231الموضوعات في اآلثار واألخبار، دار التّعارف للمطبوعات، بيروت، ص  -2
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  مطالب و تعابير صوفيانه ي هتذكّري دربار 18

در اين دعا و تعدادي از دعاهاي رائج درميان مردم ما، از جمله دعاي كه  اين نظر به
جا  شود الزم است در اين ...، تعابير صوفيانه ديده مي.و مناجات خمس عشره و» كميل«

  آور شويم:مطالبي را به خوانندگان ياد 
كه بايد خداوند سبحان را از آن منزّه و مبرّي دانست وصال خلق است به  يكي از مسائلي

خواهي عا و خودإدرف كه صاهللا قاء بِناء في اهللا و بفَولي صوفيه به نام  .أقدس إلهي ذات
ق و گويند وصل به ح معتبر ارائه كنند، مياحاديث  كه دليلي از قرآن و آن ايشان است و بي

اين ادعاي گزاف از يادگارهاي قبل از  !واصل شدن عارف به خالق متعال ممكن است
كه  چناناي از مشركين يونان است.  عدهچنين  هم و بعضي از نصاري و» بودا«اسالم در آيين 

استكمال نفس را همان ي غايت ) آمده: بودا به طور كل102ّجامي (ص » نفحات األنس«در 
داند. صوفيه گويند چون كسي رياضت كشيد و به  ست مي» فنا«كه مقام » نانيروا«صال به اتّ

حقيقت واصل شد شريعت از او ساقط گردد! چنانكه مالي رومي در جلد پنجم مثنوي 
َ «گويد:  آشكار شود شرايع باطل  ]بر كسي[اگر حقائق « »ائعُ الرّش  ِت لَ طَ نَ  ُق ائقاحل ِت رَ هَ و ظَ ل

منصور حالج واصل شدي ديگر رسول و قرآن الزم نداري. و گويد چون به خدا  .»شود مي
ِ بَل  مٌ رء قائِ ملا إنّ « گويد: ) مي116ميرزا طاهر قمي(ص  »اراألخي ةحتف«ه نقل بناب ساط  ب

ه سَ  َل َص وحيد فإذا وَ قام احكّ مَ  ل إىلِص يَ يعة ما لم الرّش  انسان تا « »يعةالرشَّ  هِ ينِ ن عَ ت مِ طَ قَ إ
نرسيده و چون به توحيد واصل شود شريعت از كه به توحيد زماني بر بساط شريعت است 

  ار گفته است:شيخ عطّ »!افتد ميچشمش 
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ـــت       ــدم حقيقـ ــافتم ديـ ــدا را يـ  خـ
  

ــريعت       ــين شـ ــن از عـ ــتم مـ ــرون رفـ   بـ
  

واصل شد نمازي الزم ندارد و كسي كه واصل شد،  صوفيه گويند چون كسي به حقّ
 كه حضرت عيسي عايي نداشتند. چناناد چنين تكاليف از او برخاست! ولي انبياء

ا ﴿ فرمود: مي َكٰوةِ َما ُدۡمُت َحّيٗ لَٰوةِ َوٱلزَّ ۡوَصِٰن بِٱلصَّ
َ
ا تا زماني مر )خداوند(« ]٣١[مريم:  ﴾٣١َوأ

حضرت فرموده:  آن ي هقرآن كريم دربار .»فرموده استام به نماز و زكات سفارش  كه زنده
﴿ 

َ
ُبوَنۚ َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن لَّن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ َ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة ٱلُۡمَقرَّ ِ َو َّ ِ ّ ن يَُكوَن َعۡبٗدا 

 ي هبندكه  اين هرگز مسيح از« ]١٧٢ :[النساء ﴾١٧٢ِعَباَدتِهِۦ َويَۡسَتۡكِبۡ فََسَيۡحُشُُهۡم إَِلۡهِ َجِيٗعا 
ب نيز ورزد و فرشتگان مقرّ با نميخدا باشد ا]با ندارندا[ با ورزد و و هر كه از پرستش او ا

آيا حضرت  .»آورد خود را بزرگ شمارد پس خدا همگي ايشان را به سوي خويش گرد
ه به تسبيح و تقديس حقّ وارمقّرب كه هم ي هواصل نبود؟ و يا مالئك روح اهللا
  واصل نيستند؟! ]٣٠:ةالبقر[اند،  مشغول
تا آخر عمر، خود را به عبادت و اما  ترين بندگان خدا بودند ببا آنكه مقرّ اءيانب

كرد و تا پايان عمر  مي ارعبادت بسي صكرمادانستند و پيامبر  دگار موظّف ميبندگي پرور
  تش از عبادت و انجام احكام شرع دست برنداشت.پر برك

خدا در كتب آسماني براي خود وصل و فصل قائل نشده و بندگان را به وصول به خود 
مه جا حاضر و ناظر است و دور نيست تا به او واصل شوند. جسم و دعوت نفرموده خدا ه
است و  داشد محدوبقابل وصل هر چيزي كه  صال و انفصال باشد وجوهر نيست كه قابل اتّ

چگونه به او واصل  فكار به كنه ذات خدا پي نبرندا حقّ تعالي محدود نيست. به عالوه عقول و
قَۡرُب إَِلۡهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيِد  َوَنۡنُ ﴿ كه فرموده:خدايي گردند؟! 

َ
ما به او از رگ « ]١٦[ق:  ﴾١٦أ

ۡيَن َما ُكنُتمۡ ﴿ و فرمود: .»گردن نزديكتريم
َ
هر جا كه باشيد او با « ]٤[احلديد:  ﴾وَُهَو َمَعُكۡم أ

ُ ال يُْدِرُكُه ُنْعُد الِْهَمِم وال َفنَا« فرموده: ديگر وصل و فصل معني ندارد. علي .»شماست ُ

ِي لَيَْس لِِصَفِتِه َحدٌّ حَمُْدوٌد وال َغْعٌت َموُْجودٌ 
َّ هاي بلند و افكار ژرف،  تهم« »َغوُْص الِْفَطِن، ا

را وصف نتوان  )كمالش(ي نيست و كه صفاتش را حد ]خدايي[ ند هماناتش را در نيابذ
ب خدا ممكن است ولي ذامالقات و مواجهه با رحمت يا ع ،آري )1 ي ه(نهج البالغه، خطب .»كرد
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خويش بشري كه به دستگاه محير العقول جسم و روح اين غير از وصل شدن به حقّ است. 
خواهد به  كامالً پي نبرده و به كوچكترين مخلوق خدا و حقيقت آن دست نيافته چگونه مي

186 ي هشرمي است. هركه خطب فكري و بي عا از جهالت و بيخالق جهان واصل شود. اين اد 
دعاهاي وصل و فصل از حقّ، باطل است. در  ي هيابد كه مسأل مي نهج البالغه را بخواند در

نيز تعبير وصل و فصل يا فراق و وصال و عشق و معشوقيت نيامده  ور از پيامبرتبر مأثمع
: عشق شدت ميل ثانياًعشق تغيير حال است و تغيير در ذات إلهي راه ندارد. زيرا در است، 

ه ر باشد و او منزّ: در عشق بايد معشوق قابل تصوثالثاً .او را ميل نفساني نيست نفس است و
عشق  ي هنبياء به عشق خدا دعوت نكردند و در قرآن كلما: رابعاًر شود. تصوكه  اين است از

وعشّاق و يا أيهشّا العبه عشق خويش ترغيب .. نيامده و خدا بندگان را .قون وها العاشاق و يا أي
لهي توقيفي و موقوف به ورود از شرع است و در إ: صفات و أسماء خامساًنفرموده است، 

است و اگر   .. وارد نشده.وصال و فراق و عاشق و معشوق و ي هشرع و در تعابير قرآني كلم
  شود جعل صوفيان و قلندران است.  أخباري در كتب متأخّرين ديده مي

عي عپس اده كه مدست اند با كتاب آسماني سازگار ني شق به خدا شدهعاي شعرا و صوفي
ه از وصل و فصل و معشوقيت است منزّبزرگ بيني است و خدا دبي و جسارت و خودا و بي

  اند، بايد توبه كنند. متعال شده كه مدعي واصل بودن به خداي و كساني
***  

ف . مؤلّاست» كميل«دعاي » مفاتيح«اول  دومين دعاي فصل ششم باب: دعاي كميل
پيش از نقل دعا قول مجلسي را آورده كه اين دعا بهترين دعاها است و دعايي است كه 

بايد گفت شما كه علي را  !از خضر موهوم گرفته و به كميل ياد داده است حضرت علي
پس چگونه كسي كه أعلم و أفضل از دانيد  باالتر مي نبياءا ي هاز هم صكرماغير از رسول 

 ميراضر در زمان حضرت وجود خكه  اين گيرد؟ به اضافه م ميدعا تعليضر است از او خ

فَإِيْن ﴿فرموده  خدا خطاب به رسول خدادروغ است. 
َ
ۖ أ َوَما َجَعۡلَنا لِبََشٖ ّمِن َقۡبلَِك ٱۡلُۡلَ

وَن  گي و جاودانماندن در دنيا ما براي بشري قبل از تو « ]٣٤ األنبياء:[ ﴾٣٤ّمِتَّ َفُهُم ٱۡلَخِٰلُ
  »اند؟ دانهمانند و جاو اند) پس اگر تو بميري، ايشان مي قرار نداديم (و همه مرده
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ضري د! اگر مقصود خفرست درود ميائمه  د ومد و آل محبر محم» خضر«در اين دعا 
گفتيم وي  كه و آل او زنده بوده، در اين صورت چنان است كه تا زمان رسول خدا

 65 ي ه(الكهف، آيو اگر منظور مأمور تعليم حضرت موسي  اي و موهوم است موجودي افسانه
ته كه اجدادش والدت نياف يبر پيامبر است در اين صورت معلوم نيست كه وي به بعد)

َفتَجاَوزُْت بِما َجرى «گويد:  دعا مي كه در اين ديگر آن ي هد. نكتفرستاده باش دبودند، درو
َّ ِمْن ذلَِك َنْعَض  يلَعَّ يف مَجيِع ذلَِك َوال  احْلَْمدُ  وَخالَْفُت َنْعَض أواِمِرَك فَلََك ، (ِمْن َغْقٍض)يلَعَ

َّ فيِه قَضاُؤكَ  َة يل فيما َجرى يلَعَ جريان (قضا و قدر تو) بر من، از  ي هبه واسط ،خدايا« .»ُحجَّ
وامرت مخالفت كردم پس تمام اين أحوال ابرخي از حدود تو در گذشتم و با بعضي از 

 !»تي ندارماي هيچ حج من قضاوت و حكم فرموده ي هارچه درب است و در آنحمد تو بر من 
پس در  مخالفت كردم وامرتااز حدودت تجاوز و با خدايا، گويد  حاضر مي ي هبه نسخبنا

كه بگويد در تمام اين احوال خطا كردم و  ض آنين احوال حمد تو بر من است! به عوتمام ا
كنم يا به عبارت  است تو را حمد مي ام پشيمانم، گفته  ردهيل و عذر مقبولي ندارم و از كلد

اي چنين  كنم هيچ انسان فهميده صيان كردم! گمان نميه كه عللّ مدلحگويد اَ تر مي  هساد
  .سخن بگويد تا چه رسد به خضر يا علي

ا ج ندر اي »مدَاحلَ « ي هفرزند فتحعلي شاه را كه گفته كلم» فرهاد ميرزا«خدا رحمت كند 
بوده، وقت انتقال خطّ كوفي به خط نسخ، اشتباه شده  »ةاحلُجَّ «اشتباه است بلكه صحيح آن 

 ي هبعدي و مقايس ي هاز جمل )1(.در خطّ كوفي مشابه يكديگرند »ّجةُح «و » محد« ي هزيرا كلم
مقبول است. در واقع عرض » فرهاد ميرزا«توان فهميد كه توجيه  مورد نظر مي ي هآن با جمل

ت داري من، دليل و حج يهلَام و در حكم ع تو بر كارهاي نا بجايي كه كرده ،خدايا :ندك مي
خود  ي هع خود و براي تبرئتي به نفشود) و من هيچ دليل و حج توجه» يلع«رّ (به حرف ج

  توجه شود).» يل« ي هدر كلم» الم«ندارم ( به حرف جرّ 

                                           
  .601مفاتيح الجنان، ص  -1
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فكيف «خدا تعبير فراق را به كار برده و گفته: در اين دعا مانند شعرا و صوفيه خطاب به 
انبياء و كساني كه معارف كه  در حالي »ه فراق تو را تحمل كنم؟چگون« »راقك فِ بَل  أصرِبُ 

  اند. گيرند چنين جسارتي نكرده و تعبير وصال و فراق را به كار نبرده ميخود را از وحي 
ات است. سند آن بسيار عاي عشريكي از دعاهاي مجعول همين د :دعاي عشرات

حسن «و راوي ديگر  )2(ي استواقف» حسن بن فضّال«وات اين دعا ريكي از  )1(.وب استمعي
كه فرد اين معلوم نيست فرد مجهولي راويت كرده عالوه بر كه دعا را از )3(است» همبن الج

) متن (اين هم شد سند؟! !نقل كرده يا فرد ديگري )4(»بوبحسن بن مح«مجهول آن را از 
پنهان كرده  هعا را أئمگويد اين د ترين دليل بر مجعوليت آن است زيرا مي حديث نيز واضح

هاي  ثواب براي اين دعاكه  اين دادند! به عالوه نمي خودشان و يا شيعيان تعليمو به غير
يك ميليون  ميرد و هر روز دعا شهيد مي ي هعجيب و غريب قائل شده و مدعي است خوانند

شود و عرش  و يك ميليون درجه برايش نوشته شده و يك ميليون سيئه از او محو ميحسنه 
  ... هكذا. .كنند و و كرسي برايش استغفار مي

كه منقول  26جمعه (ص  سند روز ر اين دعا مانند دعاي بيد :ينيما را بباينك متن دع
 َك  بِ ىَف كَ «: گفته استكه  اين مصباح كفعمي) با 17است از ملحقات صحيفه و يا فصل 

ً يْ هِ شَ  د: ويگ و مي ولي به اين قول خود پايبند نمانده .»شاهد بودن تو كافي است ،ايخدا«» دا
يَع َخلِْقك« رِْضَك ومََجِ

َ
َن َسَماَواتَِك َوأ نِْبيَاَءَك َورُُسلََك ومََحَلََة َعرِْشَك وَُساكَّ

َ
ْشِهُد َمَالئَِكتََك َوأ

ُ
 »َوأ

ها و زمينت را  ادگانت را و حاملين عرشت را و ساكين آسمانفرشتگانت را پيامبران و فرست«
بگيرد؟  آيا ممكن است امام حيوانات را شاهد خود !»گيرم مخلوقين تو را شاهد مي ي هو هم

اند شاهد خود قرار دهد؟ قطعاً امام چنين  ها قبل از وي از دنيا رفته يا كساني را كه سال
شنوند  اقرار او را مي زمين و آسمان و انبياء و رسل گويد. آيا جميع مخلوقين و ساكنين نمي

                                           
  به بعد.  408ص  92، جبحار األنوارر.ك.  -1
  معرّفي شده است.  118ي  صفحه» عرض اخبار اصول...«وي در  -2
  معرّفي شده است.  169ي  صفحه» عرض اخبار اصول...«وي در  -3
  . 325ص » عرض اخبار اصول....«براي آشنايي با او رجوع كنيد به  -4
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صحيح و داند اين جمالت نا ميع و بصير ميتا گواه او باشند؟ اگر نامبردگان را مانند خدا س
اي ندارد. سپس مذهب خود را در دعا وارد كرده و  است و مسلمان چنين عقيدهآميز  شرك

دعا، مذهب خود را به  ي هكه به بهاندر واقع مقصود اصلي از جعل اين دعا همين بوده 
قلمداد كند، گرچه آن بزرگواران راضي » ة اهللاجّ ُح «را ها  آن بيت بيندازد واهل ائمه  گردن

با « »هُ تُ جَّ حُ  دٍ مَّ نا حُمَ ِيّ بِ نَ بِ  ْت َيمَّ «فرموده:  چنانكه علينباشند و اين قول را بدعت بدانند! 
ُحّجة  ي همبنابراين أئ) 91 ي ه(نهج البالغه، خطب .»حجت خدا پايان پذيرفت پيامبر ما محمد

  از جانب خدا نيست. ي هنيستند و كسي جز انبياء، برگزيد اهللا
» بورشَ«دعاي است كه آن را » دعاي سمات«: چهارمين دعاي فصل ششم دعاي سمات

كرده كه عا اس ادهاي يهود باشد. شيخ عب است! و چه بسا از بافته» بوق«گويند كه به معناي 
) را ذكر نكرده! !خودش اين سندهاي معتبر(اما  اند! ) نقل كرده!(سندهاي معتبرعلما آن را به 

كه  سند اين دعا را چنان عا صادق يا صائب استبدانيم تا چه اندازه در اين ادكه  اين براي
د بن احم«رسانيم يكي از روات اين دعا  الع خوانندگان ميبه اطّ )1(آورده است» مجلسي«

د بن عياعتبار است  بياست كه به قول علماي رجال ضعيف و مروياتش 19»الجوهري شامحم
كه همان است كه دعاي پنجم رجبيه را نقل كرده تل الدين بوده وي و مختل العقل يا مخ
ن أحمد بن محمد عبدالعزيز ب«اين دعا را از » ابن عياش« .)2(»است دعايي خرافي و قبيح

محمد بن علي بن الحسن بن يحيي «گرفته كه مهمل است. او روايت كرده از » الحسني
يعني اين دعا را ضعيفي از مهملي از مهملي نقل كرده است! كه او نيز مهمل است. » الرّاشدي

ل نيز نق )4(»مفضّل بن عمر الجعفي«و  )3(»اننمحمد بن س«اين دعا را دو كذّاب ديگر به نام 
  اند. حال خواننده بداند كه مطالب ديني كه در مفاتيح آمده ميراث چه كساني است! كرده

                                           
  به بعد. 96ص  ،87، جبحار األنوار -1
  .248ك. همين كتاب، ص ر. -2
  معرّفي شده است. 308ي  صفحه» عرض أخبار أصول...«وي در كتاب  -3
  معرّفي شده است.  168ي  صفحه» عرض أخبار اصول...«وي در كتاب  -4
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است كه اين دعا آمده  ي هدربار كفعمي از قول حضرت باقر» مصباح« ي هدر حاشي
و كودكان  زنانبه درگاه إلهي بخوانيد و آن را براي سفها و  را اگر حاجتي داريد اين دعا

  چنين سخني بگويد؟! ه حضرت باقر العلومحاشا ك !آشكار نكنيد
كه دعاهاي مأثور از پيامبر  اين دعا داراي كلمات و تعابير مبهم و مشكل است در حالي

َخِء «گويد:  دعا ميدعا پس از اين  ي هسازندفاقد غموض و تعقيد است.  ُّ اللَُّهمَّ حِبَقِّ َهَذا ا
ْسَماِء الَّيِت َال فَ 

َ
ِويلََها َوَال بَاِطنََها َوَال َوحِبَقِّ َهِذهِ اْأل

ْ
خدايا، « .»َلرْيُكَ  َظاِهَرَهاْعلَُم َيْفِسريََها َوَال تَأ

تو را به حقّ اين دعاء و به حق اين اسمائي كه هيچ كسي غير از تو تفسير و تأويل و باطن و 
  !»دهم داند، قسم مي نمي ظاهر آن را

است كه در كافي ذكر شده، از قبيل كليني احاديث  اين قول مخالف :الزم است بگوييم
) و 1حديث  92دانم (باب  نمي سؤالي بپرسند بگويد  يست كه اگر از اوكه امام كسي ن آن

ْ  مُ يهِ لَ  عَ ىَف خَيْ الَ « َّ شود جاعل دعا  ها. معلوم مي و نظاير اين »چيزي از ايشان نهان نيست« »ءُ ال
فهميدن مقصود از به دنبال كه  اين خواننده ازكلماتي به هم بافته و براي منصرف كردن 

كه بايد پرسيد دعايي  جمالت دعا باشد جمالت فوق را در آخر دعا آورده است! در حالي
لغو و باطل است. فهمد چرا بايد بخواند؟ خواندن چنين دعايي  كه خواننده معناي آن را نمي

اي دارد؟  انند چه فايدهد كه به قول شما امام و پيغمبر حتّي ظاهر آن را نمي اصوالً دعايي
ز خدا معناي دعا را است هيچ كس جدر دعاي مذكور آمده كه  اين عجيب است با

   !توضيح دهدداند، مجلسي كوشيده است آن را شرح و  نمي
لقابي از ااند و كساني با  دعايي بافتهما اي مردم دروغگو يا خرافي براي  عده :بايد گفت 20
اي را  خواهند آن را توضيح دهند و هر خرافه ... مي.رّيت علم حديث ويل أعلم العلماء و خبق

  !به نوعي توجيه و تصويب كنند
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  »معيوب دارنددعاهايي كه متن ناي  درباره مهم تذكري«

ي كتاب حاضر را خوانده بود از نگارنده پرسيد: ي از برادران ايماني كه تحرير قبليك
آمده و داراي مضامين بسيار  در مفاتيحكه روز يكشنبه يا دعاي جوشن كبير مثالً دعاي 

آميز است چه ايرادي دارد و چرا آن را نخوانيم؟ در جواب  خوب و فاقد جمالت شرك
  گويم اين دعا را وارد از شرع ندانيد.  گويم كه اين دعا را نخوانيد بلكه مي من نميگفتم: 

 ممذهبي مطالبي را در تحرير دواخبار  دعيه و كالّاد دانستم در مور يجا ضرور در اين
  كتاب، به عرض خوانندگان برسانم:

خداوند عليم قدير گواه است كه نگارنده با دعاهايي كه جمالت آن خالف عقل و 
آن سكوت  ي هباررا كه علماء غالباً درمهم  ي هتذّكر يك نكتاما  قرآن نيست مخالفتي ندارم

عرض أخبار أصول بر قرآن و «كه در كتاب  : چناندانم مي يركنند الزم و ضرو مي
رف فقدان ايراد، ايراد باشد به ص دعايي فاقداشاره شده، اگر متن خبر يا ) 277(ص » عقول
مذهبي اخبار  ي هغلب درباراكه فقهاي ما  نسبت داد در حاليتوان آن را به شارع  نمي
توان اين  گويند: مي ت نداريم. يا ميب و سنّگويند: دليلي بر مخالفت فالن خبر با كتا مي

روايات قابل گويند: با ساير  خبر را به نحوي كه موافق ساير أدلّه باشد توجيه كرد. يا مي
كه چنين كاري  پذيرند در حالي مذهبي را مياخبار  ... و بدين ترتيب.جمع است. هكذا

ارع در دست باشد يعني نبايد شمتقن براي إسناد خبر به  ي هموجه نيست بلكه بايد أدلّ
درست نباشد، به شارع منتسب ساخت، به عبارت توان هر سخني را كه نا اشت كه ميپند

 دشديگر براي إسناد چيزي به شرع كافي نيست كه متن روايتي معيوب و مخالف قرآن نبا
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كافي  ي هأدلّمعيوب بودن متن خبر، علم و اطمينان نسبت به نا پس از حصولبلكه الزم است 
تسامح «مبحث به شارع، در دست باشد. يعني چنانكه در  نتساب خبرإو متقن براي إسناد و 

كنيم مبادا سخني از شرع باشد و ما آن  نيز گفتيم، بيش از آنكه احتياط مي» ننَس ي هدر أدلّ
مبادا سخني از شارع نباشد و ما آن را به كه  بايد احتياط كنيمرا از شارع نشماريم 

وازات نداريم خبري را كه تمام لوازم و جما تكليف اول  زيرا در صورتسناد دهيم شارع ا
كار را احتياط و مقتضيات را براي انتساب به شارع دارا نيست، از شرع بدانيم و نام اين 

قطعاً وظيفه داريم كه احتياط اما  شارع است) ي هتمام حجت و ابالغ كامل بر عهدابگذاريم (
لوازم و شروط انتساب خبر به شرع، از إسناد آن به دين،  ي هحصول كلّي كنيم و قبل از

(   اجتناب كنيم. (فتأمل جداً
اب نيز در مواردي راست وات كذّمحال نيست كه ر گويد عقالً از اين رو به كسي كه مي

راوي آن معيوب است ليكن منتفي نيست كه خبري كه متن آن نابگويند، فلذا اين احتمال 
اين احتمال اما  آري اين احتمال منتفي نيست :گوييم نيست واقعاً از شرع باشد، ميموثوق 

و تكليف ما همان است كه بود يعني تا قبل از حصول  كند براي ما ايجاد تكليف نمي
جميع شروط و لوازم، مأذون نيستيم كه خبري را به شارع نسبت دهيم. به عبارت ديگر 

بدان معني است كه هر  درست نيست ولي اين نهنا گاه ست است كه قول شارع هيچدر
  (فتأمل)درست نباشد قابل انتساب به شارع است. سخني كه نا

معيوب دارند نه به عنوان ورود بخصوص دعيه را كه متن نااذكار و ااين  بنابراين اگر كسي21
ازات شرعي است، بخواند، اشكالي وامر و جوابلكه از آن رو كه مشمول عمومات  از شرع

دانيم كه شرع به صورت عام،  ندارد زيرا آن دعا را به شرع منتسب نساخته و در عين حال مي
اي كه  دعيهاذكار و امر فرموده و ااذن ذكر و دعا داده بلكه به ذكر خدا و دعا به درگاه إلهي 

اشند و به همين سبب ما از ب جمالتشان مخالف عقل و شرع نيست از مصاديق ذكر و دعا مي
  .خوانيم معيوب را ميه دعا، استفاده كرده و دعاهاي ناإذن عام شرع ب

 كه منقول از رسول خدا دعاها را خوانده باشند در صورتي اينائمه  پس اگر احتماالً
 ـ مذكور در مفاتيح و كتب مشابه آن، مأثور از پيامبر نيست ي هچنانكه أغلب أدعيـ  نباشند
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 ي هلكه از مصاديق استفادب )1(ندن دعا توسط آن بزرگواران به معناي ورود از شرع نيستخوا
در ها  آن ن بر انتسابكافي و متق ي هكه أدلّ و تا زماني ستادع شرع، به آنان از إذن عام

  را به شرع نسبت دهيم.ها  آن اختيار نباشد، مجاز نيستيم كه
طوالني و بالغ  كور در مفاتيح و نظاير آن، بسياركه تعداد زيادي از دعاهاي مذ ديگر آن

شود.  حاليكه در سنّت پيامبر دعاهاي بسيار طوالني، ديده نمي بر چندين صفحه است در
هاي  اند آثار و ثواب معيوب ذكر كردهن تعدادي از اخباري كه دعاهاي ناعالوه بر اين ضم

ست و بنابه موازين جعل حديث ا هاي  اند كه از واضح ترين نشانه عجيب و غريب قائل شده
دعاها به شرع، قطعاً خالف گونه  اين قابل قبول نيستند. بنابراين إسناد ية احلديثدراعلم 
   .اط استاحتي

و  پنجمين دعاي فصل ششم دعاي مشلول است، كه در مصباح كفعمي :دعاي مشلول
ت. اين دعا مشتمل به بعد) بدون سند آمده اس 394ص  92مهج الدعوات و بحاراألنوار (ج

ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ ﴿ است بر اسماء الهي و چون حقّ تعالي در قرآن فرموده:
َ
ِ ٱۡل َّ ِ َو

ئِهِۦ ۡسَمٰٓ
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ ْ ٱلَّ ها را داراست  و خداوند نيكوترين نام« ]١٨٠ األعراف:[﴾ َوَذُروا

او انحراف جسته و هاي  رها كنيد كساني را كه در نام ها بخوانيد و پس او را به آن نام
بايد از لهي إخواند، بنابراين اسماء سماء إلهي ا اطبق اين آيه بايد خدا را ب .»كنند ميروي  كج

خدا  ،موقوف است زيرابه اعالم وحي بوده و توقيفي لهي إطريق وحي برسد يعني اسماء 
حقّ تعالي كسي حقّ ات أقدس اوست و غيره وصفي الئق ذچ داند كه چه اسمي و خود مي

كه در دعاي  انبياء است. تعدادي از اسمائي وحي نيز مختص گذاري نمايد. ندارد براي او نام
اين است كه اسماء  كلّي ي همشلول آمده معلوم نيست كه صادر از وحي باشد. پس قاعد

 توان سيده، نمير برسد و دعاهايي كه از غير رسول خدا إلهي بايد از رسول خدا
  كلّي است. ي هدعل همين قاورا به شرع نسبت داد. دعاي مشلول نيز مشمها  آن

                                           
آورده و بدعت آن است  رسول خدا سنّت آن است كه): «28آورديم (ص  چنانكه از قول علي -1

  ».حضرت ايجاد شده است كه پس از آن
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» دعاي يستشير«اند،  ششمين دعاي فصل ششم كه سند آن را ذكر نكرده :دعاي يستشير
عجيبي براي آن ذكر شده، از آن جمله هاي  ثواباما  است كه متن آن اشكالي ندارد

كه  اين بدونگي مرتكب كبائر شده باشد و اين دعا را بخواند و اند كسي كه در زند گفته
دعا يعني ااين  )1(!آمرزد خدا به كرم خويش او را ميبميرد، شهيد مرده و  توبه كرده باشد،
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ ﴿ وامر و نواهي شرع!ازائد بودن تمام  ا َلٰ َوتََع   .﴾اَكبِيٗ  اُعلُوّٗ  َيُقولُونَ  َعمَّ

است كه متن آن اشكالي ندارد» دعاي مجير«فتيمن دعاي فصل ششم، ه :يرجِدعاي م 
آنكه سندي براي آن ذكر كنند. شيخ عباس به  اند بي عجيبي براي آن قائل شدههاي  ثواباما 

ام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش نقل از كفعمي نوشته است كه: هركه اين دعا را در أي
چنين  هم !گ بيابان باشديباران و برگ درختان و رهاي   آمرزيده شود اگر چه به عدد دانه

گويد پيامبر فرموده هركه اين دعا را ده بار بخواند، اگر  مي» مصباح« ي هكفعمي در حاشي
فرشتگان نويسنده شوند،  ونس و جنّ اب و درختان تبديل به قلم شوند و درياها مركّ

  !دعا را إحصاء كنند ي هتوانند ثواب خوانند نمي
.. گاهي از عقل خويش استفاده .مي وعاي كاش شيخ عباس يا سيد بن طاووس يا كف

آن را كه عقل دادي چه ندادي و آن را كه عقل ندادي چه دادي؟  ،كردند. پروردگارا مي
ِ  دُ مۡ لَۡ ٱوَ ﴿ َّ   .﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ

آن سخن  ي هدربار است كه قبالً» دعاي عديله«ن دعاي فصل ششم يمهشت :دعاي عديله
دوازده در اين دعا جاعل، عقايد خرافي خود را وارد كرده و خواسته  .)28ايم(ص  گفته

معتبري بر إمامت إلهي ي هامامي را كه نص منصوص  ي هايشان در دست نيست به عنوان أئم
نْيا، َوبِيُْمِنِه ُرِزَق الَْورَ بِبَقائِِه «گويد:  امام دوازدهم مي ي همعرّفي كند! دربار ُّ ى، بَِقيَِت ا

َماءُ  رُْض والسَّ
َ
من و بركت به بقاي وجود اوست كه دنيا باقي است و به ي« »َوبِوُُجوِدهِ ثَبتَِت األ

                                           
1- مـتن عربـي   ـ  124ي سـنائي، ص   عوات ومنهج العبادات، سيد بن طـاووس، انتشـارات كتابخانـه   مهج الد

لَِتِه أو ِمن ي«چنين است:  َ خء واكَن يف حياته قَد ارتََكَب الكبائَر ُعمَّ مات ِمن  ّ ومه بعد ما َدَخ َمن َدخ بهذا ا
خِء ماَت َشهيداً وإن ماَت يا سلماُن بَل َغرِي تَو ُّ     »؟!وِهِ اُهللا  ذنوبه بَِكَرِمِه َوَقفْ  َلَفرَ  بةٍ اَهللا عّزوجّل بهَذا ا
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بر شود و به أثر وجود اوست كه زمين و آسمان  اوست كه به خالئق روزي داده مي وجود
است زيرا خدا قبل از امامان و در زمان نبود  ولُه خدا و غُاين قول افتراء ب !»جاي مانده است

گفته چنين  هم .فرمود آسمان و زمين را حفظ ميداد و  پيامبر نيز به مخلوقات خود روزي مي
ٌة َواْمِتثالَُهْم فَريَْضٌة َوطاَقتَُهْم َمْفُروَضةٌ «: است قْوالَُهْم ُحجَّ

َ
نَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
دهم كه  شهادت مي« »أ

 !»ت و فرمان پذيري از آنان واجب و اطاعت از ايشان واجب استايشان حج اقوال
خود بايد خدا كه  اين سازان است يابافان و دعات شما حديثت به دسجعل حج :پرسيم مي
و اطاعتشان واجب » ة اهللاجّ ُح «ت خويش را معرّفي فرمايد؟ خدا در كجا گفته أئمه حج

است؟ چرا خدا اين حاز انبياء بعد فرموده بش معرّفي نفرموده است بلكه ج را در كتاج
 ي با حضرت محمدت خداينيز فرموده حج حضرت علي ]١٦٥:النساء[ حجتي نيست

  )91ي هخطبتمام شد. (نهج البالغه، 
ابراهيم بن «وات آن آورده كه يكي از ر )1(اعتباري پس از اين دعاي مجعول، روايت بي

  است. )2(»محمد بن سليمان الديلمي« و ديگري» اسحاق النّهاوندي
است. كفعمي اين دعا » دعاي جوشن كبير«نهمين دعاي فصل ششم  :دعاي جوشن كبير

سندي براي اما  بدون ذكر سند آورده است. مجلسي نيز اين دعا را نقل نموده» مصباح«را در 
ي زره خويش ينگيكي از غزوات، پيامبر از سن گويد در اين خبر مي .)3(آن ذكر نكرده است

زره از تن برون كن و اين  :حضرت آورده و گفت شكايت كرد، جبرئيل اين دعا را براي آن
پرسيم در كدام غزوه بود كه  ميدعا را بخوان كه موجب أمنيت تو و أمت تو خواهد بود! 

: در كتب معتبراين دع سيره مذكور نيست كه پيامبر در غزوات زره ا نازل شد؟ ثانياً
: بسياري ازشيد. پو نمي در غزوات شهيد شدند و اين دعا موجب  پيامبراصحاب  ثالثاً
هر كه اين دعا را بخواند و كه  اين ت آنان نشد. در اين خبر مطالب عجيبي آمده از جملهأمني

                                           
  .1حديث  1038ص  4ج» وسائل الشّيعه«روايت فوق مذكور است در  -1
و  351و  101محمـد در صـفحات   و ،613 و101ي ، ابراهيم در صـفحه »عرض اخبار اصول....«در كتاب  -2

   اند. معرّفي شده 760
  به بعد.  382ص  91ج بحار األنوار -3
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سازد! و مانند ثواب حضرت ابراهيم و  خدا بهشت را بر او واجب مييا با خود داشته باشد 
و اگر اين دعا با كافور يا مشك بنويسند و سپس آن را  !داشتموسي و عيسي خواهد 

هفتاد هزار فرشته به شود و  بشويند و آبش را بر كفن مرده بپاشند عذاب قبر از او برداشته مي
و هركه اين دعا را بر كفن خويش  !دهند قبر ميت وارد شده، او را به بهشت بشارت مي

  !ا به آتش دوزخ عذاب كندكند كه او ر بنويسد حقّ تعالي حيا مي
َ ﴿ : خداوند متعال را نبايد با بندگان قياس كرد و براي او شرم و حيا قائل شد.أوالً فَ

َ َتۡعلَُموَن  نُتۡم 
َ
َ َيۡعلَُم َوأ َّ ۚ إِنَّ ٱ ۡمَثاَل

َ
ِ ٱۡل َّ ِ  ْ براي خدا مثال نزنيد « ]٧٤[النحل:  ﴾٧٤تَۡضُِبوا
  .»دانيد داند و شما نمي همانا خدا مي

تواند اسماء إلهي را بر كفن خويش  فاسقي مي ي هاين حديث هر شخص آلودبه  : بناثانياً
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ ﴿ !بنويسد و از مجازات إلهي فرار كند ا َلٰ َوتََع   ﴾.اَكبِيٗ  اُعلُوّٗ  َيُقولُونَ  َعمَّ

و خون و محتويات  ميان قبر به چرك اصوالً اسماء الهي را نبايد بر كفن نوشت زيرا در :ثالثاً
ميت آلوده خواهد شد و مخالف با احترام به خدا و اسماء حسناي إلهي است. قرآن كريم  امعاء

َ ﴿فرموده:  ۡ
َ
  ».نام پروردگار وااليت را منزّه شمار« ]١ األعىل:[ ﴾١َسّبِِح ٱۡسَم َربَِّك ٱۡل

ن سه بار بخواند حقّ اين دعا گفته شده كه هر كس آن را در ماه رمضا ي ه: درباررابعاً
اي  تعالي جسد او را بر آتش دوزخ حرام سازد! اين با تعاليم اسالم موافق نيست بلكه هر بنده

كه مرتكب كبائر و محرّمات نشده باشد پيكرش بر آتش حرام خواهد بود و اگر مرتكب 
  ه دعايي را سه بار بخواند. (فتأمل)كشده بايد توبه و جبران نمايد نه آن

قدر در خبر ذكري از هاي  خواندن اين دعا در خصوص شب«گويد:  مفاتيح ميف مؤلّ
قدر فرموده و در هاي  شباعمال  در ضمن» زاد المعاد«ر مجلسي د ي هآن نيست لكن عالم

بعضي از روايات وارد شده است كه دعاي جوشن كبير را در هر يك از اين سه شب 
  !»ا در اين مقامبخوانند و كافي است فرمايش آن بزرگوار ما ر

معلوم نيست و قول مجلسي نيز حجت نيست. از شيخ ها  آن ه وضع روايات و اعتبارالبتّ
شرعي را كم و زياد كند؟ آيا مجلسي اعمال  تواند آداب و آيا مجلسي مي :پرسيم عباس مي

  !حجت است؟
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 د اين است كه متن دعاي جوشن كبير معيوبركه در اينجا ذكر آن ضرورت دا مطلبي
مثال آن را قبول داريد چرا بر خالف آن عمل ااگر شما اين دعا را و  :بايد پرسيداما  نيست
  دانيد پس اكثر عقائد شما باطل است.  كنيد و اگر آنچه را كه در اين دعا آمده درست مي مي

َحٌد ِمثْلَهُ «دعا آمده است:  19مثالً در بند 
َ
د او حدي مانناكه  اي خدايي« »يَا َمْن لَيَْس أ

دانيد!  كه شما امام را مانند خدا همه جا حاضر و ناظر و از هر چيز مطّلع مي در حالي .»نيست
رْتَ .... يَا َمْن َسرَتَ الَْقِبيحَ « گفته است: 22دربند  اي خدايي كه زشتي و « .»يَا َمْن لَْم َفْهِتِك السِّ
يعني خدا  .»دري) را ندكه پرده (آبروي كس يخداي ... اي.گان) را پوشانده استدبدي (بن

عرضه ائمه  و ادگناهان به رسول خ ي هگوييد هم ستّار العيوب است. ولي شما مي
يَا «خوانيم:  چنين مي 31دربند  !العيوب نيستخدا ستّار) و نعوذ باهللا 87 ب(كافي با شود مي

ً َال جَيَْهل ً َال َفُموُت...... يَا َخمِلا كه  .. اي خداي دانايي.ميرد مين كه ايه اي خداي زند« »َحّيا
 ميرد و عالمي است كه نمي دانيد كه اي مي شما امام را هم زندهاما  .»در او راه) ندارد(ناداني 

ِْه..... يَا َمْن َال َحْوَل َوَال « :آمده است 38دربند  !به چيزي جاهل نيست َ
 إِ

يَا َمْن َال َمْفَزَع إِالَّ
َة إِالَّ بِِه، يَا َمنْ  كه پناهگاه و  اي خدايي« »يَا َمْن َال يُْرىَج ِإالَّ ُهوَ  ....تََعاُن إِالَّ بِهِ َال يُسْ  قُوَّ

ز از او نيست اي ج ل و نيروييكه تحو خدايي .. اي.به سوي او نيست زگاهي ج شكايت
 ».ز به او اميدوار نتوان بودكه ج خدايي .. اي.ي نشودز از او استعانت و مدد جوييي كه جخدا

ت رضا و مهدي رالفضل و حض وف اين جمالت، از حضرت علي و أبولي شما بر خال
مرا  ،اي مهدي=  أدركين يا مهدي«و » يا علي مدد« جوييد و واهيد و ياري ميخ كمك مي

يَا َمْن َال «گفته است:  90 شنوند! دربند صداي شما را ميها  آن معتقديد گوييد و مي »درياب
وَء إِالَّ ُهوَ َفْعلَُم الَْغيَْب إِ  ا و كسي غيب  زاي خدايي كه ج« »الَّ ُهَو، يَا َمْن َال يرَْصُِف السُّ

م الغيب و بر شما امام را هم عالاما  »سازد ز او بدي را بر طرف نميكه ج اي خداييداند،  نمي
  !دانيد مرض مي ي هبدي و شفاد هند ي هطرف كنند

 اين دعا مدرك و .است» شن صغيرجو«دهمين دعاي فصل ششم  :دعاي جوشن صغير
بحار  91برساند، فاقد است و به صرف نقل مجلسي (ج سندي كه آن را به رسول خدا
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توان آن را از شرع دانست. در مفاتيح آمده است:  ) و كفعمي و ابن طاووس نمي320ص 
حضرت اين دعا را خواند  نمود آن هادي عباسي قصد قتل حضرت كاظم  چون موسي«

وي فرمود حقّ تعالي هالك خواهد كرد دشمن  با را در خواب ديد كه يغمبرجدش پ
غيبي را در اخبار  گويد امام كافي كه مي 61عا مخالف است با روايات باب اين اد !»تو را

امام قبل از خواب ديدن اين  :گويد كه بر خالف مفاتيح كه مي ديگر آن .)1(بيند خواب نمي
) چنين مذكور است كه امام پس از 320ص  91ر االنوار (جدعا را خوانده است در بحا

  .خواب ديدن دعاي مذكور را خوانده است
دعاي «همين و آخرين دعاي فصل ششم يازد :دعاي سيفي معروف به دعاي قاموس

نوري آن را در  شيخكه  اين زاس مدركي براي آن ذكر نكرده جاست كه شيخ عب» فييس
دانيم  يم و ميدان ت نميكرده است. ما قول شيخ نوري را حج علويه ذكر ي هثاني ي هحيفص

شود. او همان است كه قرآن را تحريف شده  و فراوان ديده ميكه خرافات در كتب ا
سمات و تسخيرات شرح غريب است و از در كلمات ارباب طل«و همو گفته:  )2(!داند مي

د. با اين ان لسمات مردمي خرافي بودهكه ارباب ط در حالي !»اند ر عجيبه ذكر كردهابراي او آث
در امور كه  در حالي ين دعا را در كتابش آورده استامح احال شيخ عباس از باب تس

امح روا نيست و همين تسامحات موجب شده كه هزاران برگ و بار زائد به دين شرعي تس
 ي هقاعد ي ه) دربار13اند. ما قبالً (ص  ج دادهاوها ر ها ساخته و بدعت اند و مذهب خدا بسته

 .ايم. (مراجعه شود) سنن سخن گفته ي هتسامح در أدل ي همضرّ

                                           
   .412ص » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«در اين مسأله مفيد است كه رجوع كنيد به كتاب  -1
  .32 ي ر.ك. كتاب حاضر صفحه -2
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  »توحيد عبادت«ي  درباره ر مهمتذكّ

اوت و قاست كه ش توحيد وشرك  ي هشبهه مسأل ترين مسأله در اسالم بي بدان كه مهم
ن ﴿ :هفرمودخداي متعال  سعادت ابدي ما بندگان، به آن بستگي نام دارد.

َ
َ َيۡغفُِر أ  َ َّ إِنَّ ٱ

ىٰٓ إِۡثًما َعِظيًما  ِ َفَقِد ٱۡفَتَ َّ  :[النساء ﴾٤٨يُۡشََك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱ
از آن روتر آمرزد و آنچه كمتر و ف به او شرك آورده شود. نميكه  اين همانا خداوند« ]٤٨

و  ]به خدا بسته[دروغي  آمرزد و هركه به او شرك آورد، باشد. براي هركه بخواهد، مي
وِحَ ﴿فرموده:  اكرمي خطاب به پيامبر و حتّ .»گناهي بزرگ مرتكب شده است

ُ
َولََقۡد أ

ۡكَت َلَۡحبََطنَّ َعَملَُك َوَلَ  ۡشَ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ َ ٱلَّ َ  ٦٥ُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن إَِلَۡك  َّ بَِل ٱ

ِٰكرِيَن  اند  كه پيش از تو بوده و هر آينه كه به كساني« ]٦٦ ,٦٥[الزمر:  ﴾٦٦فَٱۡعُبۡد َوُكن ّمَِن ٱلشَّ
گمان كار [نيكت] تباه و نابود گردد و البتّه قطعاً از  وحي شد كه اگر شرك آوري هر آينه بي

مردم  ي هو نيز دربار .»ن باشرااخداي را عبادت كن و از سپاسگز )1(زيانكاران باشي بلكه فقط
ۡشُِكوَن ﴿فرمود:   وَُهم مُّ

َّ ِ ِ إ َّ ۡكَثُُهم بِٱ
َ
نان به خدا ايو بيشتر « .)1(]١٠٥[يوسف:  ﴾١٠٦َوَما يُۡؤِمُن أ

  ».اند و مشرك ]در حال ايمان به شرك آلوده[كه  اين آورند مگر ايمان نمي
و  )2(شرك حفظ كنيم ي هي المقدور از شائبه بسيار، ايمان خود را حتّاهتمام و توجلذا بايد با 

است كه در اين راه خود را از قيد مأنوسات محيط و رسوم و آداب و عادات آباء و  يرضرو
                                           

  ي فوق رجوع كنيد به تفسير تابشي از قرآن تاليف نگارنده.  ي سه آيه درباره -1
 »اإلرشاُك يف اّجاس أخىف ِمن دبيب اّجمل بَلَ املسح األسود يف اللَّيلة املظلمة« فرموده:  رسول خدا -2

تر و  شرك ورزيدن مردم از جنبش مورچه بر گليم سياه (يا سنگ سخت) در شبي تاريك نهان«
   ا مؤمن بايد با توجه كامل ايمان خود را از شرك حفظ نمايد.لذ .»تر است پوشيده
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و  دليل بيمحكم شرعي ندارند، رها سازيم و در اين موضوع بسيار مهم، سخن  اجداد كه دليل
  .خوريم. (فتأمل جدا)معتبر را نمين نپذپريم و فريب روايات ناي از معمس حتّمدرك را از هيچ ك

نيرا در ا مينچون معم قرآن را نيز  ي هت اين آيجا ذكر كردم الزم است براي اتمام حج
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنَّ َكثِ ﴿ :فرمودهخطاب به مؤمنين بياورم كه به مسلمين هشدار داده و  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ٗيا َيٰٓ

 ِ َّ وَن َعن َسبِيِل ٱ ۡمَوَٰل ٱلَّاِس بِٱۡلَبِٰطِل َوَيُصدُّ
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ۡحَبارِ َوٱلرُّۡهَباِن َلَأ

َ
 ]٣٤[التوبة:  ﴾ّمَِن ٱۡل

هاي  ان هر آينه مالاز علماي ديني و زهد پيشگ بسياريهمانا  !ايد كه ايمان آورده اي كساني«
  .)1(»دارند از راه خدا باز مي ]و آنان را[ورند خ مي روامردم را به نا

                                           
ي شـريفه اسـت    ترين ترجمه به هدف و مقصود آيـه  ايم نزديك اي كه در متن آورده به نظر نگارنده ترجمه - 1

حبـر  «ت. چنانكه به ابـن عبـاس،   به معناي مطلق دانشمند خصوصاً دانشمند ديني اس» مفرد أحبار» «حبر«زيرا 
شود. البته به معناي أسقف و پاپ مسيحيان و رئيس كاهنـان يهـود و روحـانيون يهـودي نيـز       گفته مي» هماأل

  شود اما بايد توجه داشت كه معناي آن منحصر به علماي ديني يهود نيست. استعمال مي
رعايت (مفرد رهبان) به معناي فرد زهدپيشه و زاهد مĤب است كه به نحوي آشكار به عبادت و » راهب«

شـود و غالبـاً در ديـر يـا      دنيوي در او مشـاهده نمـي  امور  پردازد و توجه چنداني به دنيا و شرع مي احكام
  شود.  پردازد. البتّه به پارساي ترسايان نيز اطالق مي اي به عبادت مي صومعه يا زاويه

ي مأنوس قرآن  نند لذا ترجمهك دانم خرافيون و بهانه جويان در اين ترجمه مناقشه و هياهو مي اما چون مي
ايد، همانا بسياري از  اي كساني كه ايمان آورده«دهم:  ي مذكور، توضيح مي آورم و آيه را بنابه ترجمه را نيز مي

بايد ». دارند خورند و [آنان را] از راه خدا باز مي علماي ديني يهود و راهبان هر آينه مالهاي مردم را به نا روا مي
توان اين آيه را به مذمت علما و زهاد يهود و نصاري منحصر دانست زيرا مخاطب آن  نميتوجه داشت كه 

ْ ﴿اند و با  مسلمين ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱلَّ يُّ
َ
خواهد مؤمنين را متوجه سازد كه نبايد مسائل  آغاز شده است و مي ﴾َيٰٓأ

ها براي  ت، قبول كنند بلكه بايد از آنكه عالم يا زاهدي گفته اس اعتقادي و امور شريعت را به صرف اين
كه علماي يهود و پارسايان  اقوالشان، دليل شرعي طلب كنند و إلّا صرف مطّلع ساختن مسلمين از اين

اي است كه ارتباط  خورند مسأله دارند و اموال مردم را به ناروا مي نصاري مردم را از راه خدا باز مي
لزومي نداشت  ﴾َكثِٗيا﴿خوردند عالوه بر اين قيد  اموال مسلمين را نميچنداني با مسلمين ندارد زيرا آنها 

نه فقط كثيري از ايشان ـ بلكه همگي با اسالم موافق نبودند و مردم را از گرويدن به ـ زيرا يهود و نصاري 
ود خواهد به مسلمين هشدار دهد تا به وضعي مشابه يه داشتند. (فتأمل) در واقع آيه مي اسالم باز مي

پذيرفتند زيرا چيزي كه  ونصاري مبتال نشوند كه اقوال را به سبب آنكه به عالم يا زاهدي منتسب بود، مي
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براي يهود و نصاري بد باشد براي مسلمين نيز بد است و مسلمان سخن را تا زماني كه مستند و متّكي به 

  بپذيرد.دليل و مدرك شرعي نباشد حتّي اگر عالم يا زاهدي گفته باشد، نبايد 
نه آن است كه مال مـردم را بـه جبـر و    » خورند هر آينه مالهاي مردم را به ناروا مي«كه  مقصود از اين

خوردنـد   هاي شرعي و بـه عنـوان حكمـي از احكـام ديـن مـال مـردم را مـي         گرفتند بلكه با بهانه زور مي
خورند و به عنوان وجوه شرعيه از  ميكه زمان ما نيز بسياري از علما و مقدس نمايان به نام دين، نان  ن چنا

گيرند و سهم امام و خمس از غيرغنائم جنگي را كه اصالً در اسالم تشريع نشده، از فـروع   مردم پول مي
دين قلمداد كرده و زكات كه بارها و بارها در قرآن بر آن تأكيد گرديده مـواردش محصـور و محـدود    

ه تصريح قرآن بايد به مصـرف فقـرا و مسـاكين و مصـالح     شده و چندان مورد توجه نيست! زيرا زكات ب
كه فالن عالم  عمومي مسلمين برسد و اختصاص به علما و مقدس نمايان ندارد. مسلمين نيز به صرف اين

  پذيرند.  كنند و قول معممين را مي چنين گفته تحقيق نمي
رسد چگونه بسياري از علما و زهـاد  بپ» دارند [مردم را] از راه خدا باز مي«ي  ي جمله اگر كسي درباره

كنم كه پـر واضـح اسـت كـه اينگونـه       دارند؟ توجه او را به اين نكته جلب مي مردم را از راه خدا باز مي
گويند به راه خدا نرويد زيرا ظاهري موافق دين و شـريعت دارنـد و خـود را     افراد علناً و به صراحت نمي

ليكن عمالً دين واقعي را متروك نهاده چيزهايي را به نام دين تـرويج  اند  مبلّغ و مروج دين معرّفي كرده
كنند كه از دين نيست مثالً دين اسالم را كه دين تحقيق و دليل خواهي است به صورت ديني  و تبليغ مي

دهند و در عوض جهاد در راه خدا، گريه و زاري و  گويد مردم بايد از علما تقليد كنند، جلوه مي كه مي
اند. در كنار مسجد، حسـينيه و مهديـه و    زني و زنجيرزني و شعر خواني و مداحي را به مردم آموخته سينه

اند، به جاي توحيد و توجـه بـه خـداي يگانـه، توجـه بـه انبيـاء و         فاطميه و.... تأسيس شده و علما ساكت
! و مـردم را بـه تملّـق و    انـد  آميز ندبـه و توسـل بـه مـردم يـاد داده      بزرگان دين و خواندن دعاهاي شرك

  كنند! اند، تشويق مي چاپلوسي و مدح اولياء خدا كه از دار فاني به سراي باقي رفته
يـا   عاليقـدر مرجعيا  ثقة االسالمكنند هركه عمامه به سر و القاب پر طمطراق از قبيل  متأسفانه مردم گمان مي

پندارنـد آخونـدها خـادم دلسـوز      كه مي ست، ديگر آنو.... دارد، هر چه بگويد موافق قرآن ا العظمی اهللا آية
جانـب سـاليان متمـادي از عمـرم را در      انـد امـا واقعيـت غيـراز ايـن اسـت. ايـن        دين و مروج حقـايق اسـالم  

ام و بانقاط ضـعف   انده ي قم و نجف و مشهد و درميان آخوندها به تحصيل و تدريس گذر هاي علميه حوزه
آورم كه پس از انقالب از آنها تعريـف و   جا قول روحانياني را مي يم. اما در اينو قوت آنها از نزديك آشنا

ِ بَِعِزيٍز.كنند. اميد است كه اين مطالب موجب تنبه خوانندگان گردد،  تمجيد بسيار مي   َوَما َذلَِك بَلَ ابَّ
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مائده تصريح كرده كـه:  ي  سوره 19تا  15آورم كه ذيل آيات  مي» الميزان«قول اول را از صاحب تفسير 

َت يف إِ « َمت تنظيماً الأنَّك إن َيبَرصَّ ّ أنّه يُمِكـُن أالقرآن  ىلحاجَة هلا إ مر هِذهِ العلوم وََجدَت كنَّها نُِظّ صًال ح
رايـة والفقـَه واأل ّ َف واجَّحو واكيان واللُّغة واحلديَث والرِّجال وا صـوَل فيـأ لُِمتََعِلٍّم أن َفتَعلَّمها مجيعاً: الرصَّ

ُر فيها وَُهَو لَ   يَقرَ  مْ ـآِخَرها ُعّم َفتََضلُّع بِها ُعمَّ جَيتَِهُد َوَيتََمهَّ
ْ
همانـا اگـر    = َفَمسَّ ُمصَحفاً َقّط.... الـخ مْ ـالُقرآَن ولَ  أ

انـد كـه    كني كه علوم مـذكور چنـان تنظـيم شـده     در أحوال اين علوم (= علوم ديني) بنگري مالحظه مي
ي اين علوم از صرف و نحو و بيان و لغـت و حـديث و    تواند همه تياج ندارند و متعلّم ميهيچ به قرآن اح

آنكـه قـرآن    رجال و درايه و فقه و اصول را فرا گيرد و به آخرين مراحل برسد و در آنها اجتهاد كند بي
  .»بخواند يا به قرآن دست بزند....!

اگر كسي علمش علم قـرآن  «رآن، نوشته است: ي متروك و مهجور بودن ق نيز درباره» مرتضي مطهري«
باشد يعني در قرآن زياد تدبر كرده باشد، تفسير قرآن را كامالً بداند، اين آدم چقدر در ميان مـا احتـرام   

ي آخوند مالّ كاظم خراساني را بداند، يك شخص محترم و باشخصيت  دارد؟ هيچ. اما اگر كسي كفايه
ي همين اعراض از قـرآن اسـت    در نتيجهن خود ما مهجور است و شود! پس قرآن در ميا شمرده مي

اهللا  يـت خـدمت آ  :گفت .... يكي از فضالي خودمان... ميايم كه به اين بدبختي و نكبت گرفتار شده
سلمه اهللا تعـالي ـ رسـيدم بـه ايشـان گفـتم: چـرا شـما درس تفسـيري كـه سـابقاً داشـتيد تـرك               ـخويي 

ي طباطبـايي در   نع و مشكالتي در درس تفسير هست... به ايشان گفتم: عالمهكرديد؟... ايشان گفتند: موا
قم كه به اين كار ادامه دادند و بيشتر وقت خودشان را صرف اين كار كردند، چطور شد؟ ايشان گفتند: 

شـان را قربـاني كردنـد، از نظـر شخصـيت      طبـايي خود  اند. يعني آقـاي طبـا   دهآقاي طباطبايي تضحيه كر
  ساقط شدند و راست گفتند!اجتماعي 

اگر كسي عمـر خـود را صـرف قـرآن بكنـد، بـه هـزار         ما ترين نقاط ديني حساسعجيب است كه در 
افتـد، امـا اگـر     شود، از نان، از زندگي، از شخصيت، از احترام، از همه چيز مي سختي و مشكل دچار مي
پيـدا   هزارها نفرشود. در نتيجه  مي هايي از قبيل كفايه بكند، صاحب همه چيز عمر خود را صرف كتاب

هستند، رد كفايه را هم بلـد هسـتند، ردّ ردّ     شوند كه كفايه را چهار ال بلد هستند، يعني خودش را بلد مي
شود كـه قـرآن را بـه درسـتي      دو نفر پيدا نمياو را هم بلد هستند، ردّ ردّ ردّ او راهم بلد هستند اما 

(ده  »لخاگويد بايد به تفاسير مراجعه شود...  ي قرآن سؤال شود، مي ي يك آيه ! از هر كسي دربارهبداند
  ي رهبري نسل جوان). گفتار، مقاله

انـد،   (نـواب صـفوي) بـوده   » مجتبـي ميـر لـوحي   «كه پيروان مرحـوم سـيد   » فدائيان اسالم«قول دوم را از 
» راهنمـاي حقـايق  «ها در كتـاب   م. آنها بسيار نزديك بود جانب در ايام جواني به آن آورم كه اين مي
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شرك  ي هگير مردم ماست و ما را به ورط نمشكالت و انحرافات ديني كه گريبااز جمله 
است كه علماي ما نيز در اين موضوع به جاي  توسل و طلب شفاعت ي هكشاند مسأل مي

و تنور  كنند بزرگ، آنان را تشويق ميانحرافات گونه  اين راهنمايي مردم و نهي ايشان از
 !پزند دارند و نان خود را مي مي خرافات را گرم نگه 
تعصب و پيشداوري در قرآن كريم تدبر و تأمل كند، خواهد ديد كه  اگر كسي بي

» توحيد« ي هكتاب خدا در مسأل ،شرك در عبادتقسمت مهمي از آيات قرآن رد است بر 
در سطور آينده براي بيداري  .)1(كرده استتأكيد شديد توحيد عبادتبيش از هر چيز بر 

  آوريم: مي» توحيد عبادت« ي هخوانندگان عزيز مطالبي را در چند بند دربار
ِيَن يَۡستَۡكِبُوَن َعۡن ِعبَاَدِت ﴿ :خدا فرمودهأ)  ۡستَِجۡب لَُكۡمۚ إِنَّ ٱلَّ

َ
َوقَاَل َربُُّكُم ٱۡدُعوِنٓ أ

  تا شما را اجابت  نيدمرا بخواپروردگارتان فرمود « ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َسيَۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن 

                                                                                                           
تـو بـراي   «انـد:   نماينـد، چنـين گفتـه    خطاب به آخوندهاي با اسم و رسم كه در چشم عـوام، بـزرگ مـي   

قدر كه كوشيدي به خدا براي حفـظ اسـالم يـك هـزارم آن در تمـام عمـرت كوشـش         رياست خود آن
ام دنياي خـود كنـي. مهيـاي هـر     نكردي. به خدا آنگاه كه احساس كوچكترين خطري براي عنوان و مق

باشي، گرچه به بنياد مقـدس اسـالم لطمـاتي وارد آيـد، امـا اگـر در پـيش         اقدامي و تكفير و تفسيقي مي
و محصــول خــون مقــدس حضــرت ســيد  چشــمت محصــول مصــائب انبيــاء و محمــد و آل محمــد

سـاس خطـر نكنـي    ي پيغمبر را آتش زنند، تا جايي كه بـراي شخصـيت خـود اح    جگرگوشه الشهدا
  ! (طالبين براي تفصيل بيشتر به كتاب مذكور مراجعه كنند).»باكت نيست

روحانيين شيعه.... ناگزير «ي زندگي تعدادي از آخوندها نوشته است:  ي نحوه مرتضي مطهري نيز درباره
كـه در   ي عوام را رعايت كنند و حسن ظنّ آنها را حفـظ نماينـد. غالـب مفاسـدي     هستند سليقه و عقيده

روحانيت شيعه هست از همين جاست... بلكه منتهاي تأسف است كه مردم جلـو چشـم خـود ببيننـد كـه      
ي  جـه  هـاي بـود   نظمـي  اوالد و احفاد و حواشي برخي از مراجع تقليد بزرگ، آنقدر از هرج و مرج و بي

. »شود....الخ م نميكنند و تما هاي متمادي در كمال اسراف خرج مي كنند كه سال روحانيت اختالس مي
ْ عۡ ٱفَ ﴿ وا ْوِل َيٰٓ  َتِبُ

ُ
 ٱ أ

َ
مشـكل اساسـي در   «ي  ، مقالـه »ده گفتار«(طالبين براي تفصيل بيشتر به كتاب  ﴾رِ َصٰ بۡ ۡل
  مراجعه كنند).» سازمان روحانيت

   مراجعه شود. تابشي از قرآندر اين مورد مفيد است كه به تفسير  -1
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  ».به زودي سرا فكنده و خوار به دوزخ در آيندورزند،  تكبرمن از عبادت  كنم، براستي آنان كه
يت و عظمت دعا نزد همااين آيه داللت دارد بر «گويد:  مي» مجمع البيان«طبرسي در 
كسي كه به  و )2(عبادت است دعا ،اينبنابر .)1(»فضيلت انقطاع به سوي خداخداي متعال و
َ ﴿ ي هبه آي چون مسلمان بنارزد مستحق دخول دوزخ است ور وتكبنكند و درگاه خدا دعا َو

َحَدۢا 
َ
و بايد در عبادت پروردگارش أحدي را انباز و « ]١١٠[الكهف:  ﴾١١٠يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ

  ر خدا را مخاطب دعاي خويش قرار دهد. (فتأمل جداً)لذا جايز نيست كه غي» شريك نسازد
مرا بخوانيد و  أنبياء و أولياء  هغافر فرموده مرا بخوانيد و نفرمود ي هسور 60 ي هدر آي خدا
، مشروط و منوط تالي ي هد جملق مفاآورده كه تحقّ )جواب طلب= » (شبه شرطيه«اي  جمله

اين كسي بنابر .)3(ستجابت دعا خواندن خدا استمقدم، يعني شرط ا ي هجملاست به تحقّق 
تالي  ي همفاد جمل مقدم عمل نكرده است و طبعاً ي هخدا را بخواند به مفاد جملغير كه

                                           
ه.و اآلية داللٌة بَل ِعَظِم ق -1 خء عند اهللا تعاىل وبل فضل االنقطاع إ ّ   در ا
خُء ُمخُّ العبادة«در احاديث وارد شده:  -2 ُّ رواياتي » غافر«ي  سوره 60ذيل آيه » مجمع البيان«طبرسي در «» اَ

خُء ُهوَ «فرموده:  آوريم، پيامبر نقل كرده كه ما در اينجا مي ُّ امام  .»دعا همان عبادت است« »ةُ ادَ بَ العِ  ا
 «فرموده:  باقر

َ
َخ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  ُل ضَ فْ أ ُّ دربـارة دعـا فرمـوده:     امـام صـادق    ».عبادت دعاست بهترين=  ءُ ا

   ».دعا عبادت بزرگتر است »ىرْبَ كُ الْ  ةُ ادَ بَ عِ الْ يِهَ «
نند! ك تعجب است از آخوندها كه هرگاه حديث يا روايتي به نفع دكاّنشان نباشد از آن چندان ياد نمي -3

 15ياد كنند كه در بند  ي غافر از امام سجاد سوره 60ي  ام كه هنگام تفسير آيه ي كمتر ديده از جمله
ِيَن يَۡستَۡكِبُوَن َعۡن ﴿َوقُلَت: «كند:  ي عرض مي ي سجاديه صحيفه 45دعاي  ۡستَِجۡب لَُكۡمۚ إِنَّ ٱلَّ

َ
ٱۡدُعوِنٓ أ

يَت ُدخَءَك عبادًة وتركه استكباراً...  ﴾رِينَ ِعبَاَدِت َسيَۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداخِ  مرا (پروردگارا) و فرمودي:  =فََسمَّ
بخوانيد تا شما را اجابت كنم براستي آنان كه از عبادت من تكبر ورزند بزودي سرافكنده و 

و ترك اين كار را كبر و » عبادت«ست از) خودت را  پس دعا (و درخوا دوزخ در آيند خوار به
 13) و يا در بند 1084و  1083، ص4(همچنينن رجوع كنيد به وسائل الشيعه، ج .»اميدي....سركشي ن

خاب الوافِدون بَل غريَك وَخرِسَ املتعِرّضون إال لَك وضاع «كند:  ي سجاديه عرض مي صحيفه 46دعاي 
آنان كه جز به سوي تو پروردگارا) آنان كه به سوي غير تو آمدند نوميد گشتند و «( ..»..الُمِلّمون إال بِك

  ».روي آوردند زيان كردند و آنان كه به درگاه غيرتو فرود آمدند، تباه شدند....
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َ ﴿ ي هخدا را بخواند بر خالف صريح آيشود و چنانچه هم خدا و هم غير ميق نمحقّ فَ
َحٗدا 

َ
ِ أ َّ دۡ  ...١٨تَۡدُعواْ َمَع ٱ

َ
َحٗدا قُۡل إِنََّمآ أ

َ
ۡشُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ٓ أ َ با خدا « ]٢٠ ,١٨[اجلن:  ﴾٢٠ُعواْ َرّبِ َو

حدي ا ]در خواندنم[و  وانمخ ميفقط پروردگارم را  :.... (اي پيامبر) بگو.خوانيدن أحدي را
  !عمل كرده است» سازم را انباز و شرك او نمي

َ و بعضه بِ بعُض  ُق نطِ يَ «يم فرموده: قرآن كر ي هدربار المؤمنينأمير22 بعضه بل  دُ شهَ ي
با  .)1(»بخشي از آن از بخش ديگر سخن گفته و بخشي از آن گواه بخش ديگر است« »بعض

ح وآيات قرآن با يكديگر، به وض ي هو با مقايس توجه به اين ارشاد بسيار گرانقدر علي
 60 ي همصاديق عبادت است. عالوه بر آياز بارزترين  »دعا«توان دريافت كه از نظر قرآن  مي
غافر كه در سطور باال آورديم و در آن دعا عبادت شمرده شده، قرآن در موارد  ي هسور

براي غير خدا را شرك شمرده است » دعا«برده و  به كار» عبادت«را در موضع » دعا«بسياري 
ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِ ﴿ في المثل اگر در جايي فرموده: َ َيۡلُُقوَن َشۡي  َوٱلَّ  ِ َّ ا وَُهۡم ُيۡلَُقوَن  ٔٗ ٱ

آفرينند و خود آفريده  چيزي نمي خوانند ميو كساني را كه غير از خدا « ]٢٠[النحل:  ﴾٢٠
َ َيۡلُُق َشۡي ﴿فرمايد:  در جاي ديگر مي» شوند مي يُۡشُِكوَن َما 

َ
 األعراف:[ ﴾١٩١ا وَُهۡم ُيَۡلُقوَن  ٔٗ أ

آفرينند و خود آفريده  شمارند كه چيزي را نمي هايي را (با خدا) شريك ميآيا چيز« ]١٩١
َّ َيۡلُُقوَن َشۡي ﴿: فرمايد ونيز مي» شوند؟ مي ْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة  َُذوا ﴾ ...ا وَُهۡم ُيۡلَُقونَ  ٔٗ َوٱتَّ

  .»شوند مي د و خود آفريدهدا، معبوداني گرفتند كه چيزي نيافريننخز جو به « ]٣[الفرقان: 
نَا﴿اگر در جايي فرموده:  َ يَُضُّ َ يَنَفُعَنا َو ِ َما  َّ ْ ِمن ُدوِن ٱ نَۡدُعوا

َ
 ]٧١ األنعام:[ ﴾قُۡل أ

و يا فرموده:  »كه ما را نه سودي بخشد و نه زيان رساند؟! بخوانيمبگو آيا جز خدا چيزي را «
هُۥ َومَ ﴿ َ يَُضُّ ِ َما  َّ َلُٰل ٱۡلَعِيُد يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱ ۥۚ َذٰلَِك ُهَو ٱلضَّ َ يَنَفُعُه جزُ « ]١٢ :[احلج ﴾١٢ا 

ي بخشد اين همان گمراهي دور دكه نه زيانش رساند و نه سو خواند ميخدا چيزي را 
َكۖ فَإِن َفَعۡلَت فَإِنََّك ﴿و يا فرموده:  .»است َ يَُضُّ َ يَنَفُعَك َو ِ َما  َّ َ تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱ إِٗذا  َو

                                           
  .133ي  نهج البالغه، خطبه -1
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ٰلِِمَي  ز خدا آنچه كه تو را سود نبخشد و زيان اي پيامبر) ج«( ]١٠٦ :[يونس ﴾١٠٦ّمَِن ٱلظَّ
در جايي ديگر  .»ستمكارانيورت همانا از اگر چنين كني، در اين ص هك مخواننرساند، 

َ يَنَفُعُهمۡ ﴿فرمايد:  مي َ يَُضُُّهۡم َو ِ َما  َّ ز خدا، چيزي ج« ]١٨ :[يونس ﴾َوَيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ
َوَيۡعُبُدوَن ِمن ﴿فرمايد:  و يا مي .»سودي بخشد كه نه زيانشان رساند و نه كنند عبادت ميرا 

َ يَُضُُّهمۡ  َ يَنَفُعُهۡم َو ِ َما  َّ كه نه  كنند عبادت ميز خدا چيزي را ج« ]٥٥[الفرقان:  ﴾ُدوِن ٱ
  ».ان را سود بخشد و نه زيان رساندايش

كه دين  حاليدر« ]٦٥وغافر:  ٢٩عراف أل[ا ﴾ٱۡدُعوهُ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِينَ ﴿اگر درجايي فرموده: 
َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِينَ ﴿ :يا فرموده .»بخوانيدايد، او را  را براي او خالص كرده َّ ْ ٱ  ﴾فَٱۡدُعوا

در جاي ديگر  .»بخوانيد ايد، دين را براي او خالص كردهكه  در حالي پس خدا را« ]١٤[غافر: 
َ ﴿فرمايد:  مي َّ ُ ٱّلِيَن  فَٱۡعُبِد ٱ دين را براي او كه  در حالي خدا را« ]٢[الزمر:  ﴾٢ُمۡلِٗصا لَّ

نۡ ﴿ .»عبادت كناي  خالص كرده
َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َ ُمۡ  قُۡل إِّنِ َّ ۡعُبَد ٱ

َ
ُ ٱّلِينَ أ  ]١١[الزمر:  ﴾١١ لِٗصا لَّ

دين را براي او خالص كه  در حالي ام كه خداوند را نا من فرمان يافتهپيامبر) بگو هما (اي«
ۡعُبُد ُمۡ قُِل ﴿ .»عبادت كنمام،  ساخته

َ
َ أ َّ ُۥ دِيِن ٱ اي پيامبر) بگو «( ]١٤[الزمر:  ﴾١٤لِٗصا لَّ

َوَمآ ﴿و فرموده: ». ام كنم در حاليكه دينم را براي او خالص ساخته مي عبادتفقط خدا را 
ِمرُ 
ُ
ْ أ َ ُمۡ ٓوا َّ ْ ٱ َّ ِلَۡعُبُدوا ِ ز آنكه خداي را اند ج و فرمان نيافته« ]٥[البينة:  ﴾لِِصَي َلُ ٱّلِينَ إ

  .»اند خالص ساخته كه دين را براي او اليدر ح عبادت كنند
ْ َمعَ ﴿ اگر در جايي فرموده: َ تَۡدُعوا َحٗدا  فَ

َ
ِ أ َّ حدي اس با خدا پ« ]١٨[اجلن:  ﴾١٨ٱ

َمَر ﴿در جاي ديگر فرموده:  .»وانيدمخ
َ
ْ أ َّ َتۡعُبُدٓوا

َ
ٓ إِيَّاهُ  أ َّ ِ  زفرمان داده كه ج« ]٤٠[يوسف:  ﴾إ

  ».عبادت مكنيدرا  او
 َرّبِ قُۡل ﴿ :اگر فرموده

ْ ۡدُعوا
َ
ٓ أ َما َحٗدا  إِنَّ

َ
ۡشُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ٓ أ َ اي پيامبر) بگو «( ]٢٠[اجلن:  ﴾٢٠َو

در جاي ديگر » سازم أحدي را با او شريك نمي ]خواندم در[ و موانخ ميدگارم را رفقط پرو
ْ ﴿فرموده:   تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡي  َوٱۡعُبُدوا

َ َ َو َّ و چيزي را  عبادت كنيدو خدا را «] ٣٦ :[النساء ﴾ا ٔٗ ٱ
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 يُۡشُِكوَن ِب َشۡي  َيۡعُبُدونَِن ﴿و فرموده:  .»با او شريك مشماريد
 تعبادرا م« ]٥٥ :[النور ﴾ا ٔٗ َ

  .»شمارند و چيزي را با من شريك نمي كنند مي
ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍي ﴿اگر فرموده:  و « ]١٣[فاطر:  ﴾١٣َوٱلَّ

خرمايي نيستند(تا چه رسد به  ي همالك پوست هست خوانيد ميو ا زكساني را كه به ج
َ َيۡملُِك لَُهۡم رِزٗۡقاَويَ ﴿در جاي ديگر فرموده: ». )خرما ِ َما  َّ  ]٧٣[النحل:  ﴾ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ

»و  .»اختيار روزي ايشان نيستند كه مالك و صاحب كنند عبادت ميز خدا چيزهايي را و ج
َ َيۡملُِكوَن لَُكۡم رِزٗۡقا﴿ فرموده:  ِ َّ ِيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ همانا « ]١٧[العنكبوت:  ﴾إِنَّ ٱلَّ

مالك و صاحب اختيار روزي شما نيستند دكني عبادت ميز خدا كساني را كه ج.«  
  ب بسيار است جاي تأسف و تعج .)2(و ال غيره )1(اين مسلمان بايد فقط خدا را بخواندبنابر

  

                                           
  منظور خواندني است كه مستلزم فرض صفات إلهي براي مدعو باشد.   -1
ي ثمالي) آمده، حضرت  ي ابو جمزه(در فضليت و اعمال ماه مبارك رمضان، دعا» مفاتيح الجنان«چنانكه در  - 2

ي «كرد:  عرض مي سجاد ّ سپاس و ستايش  = غريَهُ َو لَو َدَعوُت غريَهُ لَم يَستَِجب يل ُدخ ال أدُعواحَْلَْمُد ِبِّ ا
  ».كرد خواندم دعايم را اجابت نمي كه اگر غير او را مي خوانم نميخدايي راست كه جز او را 

الَفتَِّفُق أَحـٌد ال يرََشُكَك أَحٌد يف رجا وَ «كرد  منقول است، عرض مي» ي يه ي سجاد صحيفه«كه در  و چنان
 .»در رجاء و اميدم كسي با تو شركت ندارد و در دعا و خواندنم كسي با تو همراهي ندارد=  ُدخَمَعَك 

عًا إلـی اهللاي،  ي سجاديه (صحيفه جز تو  = الأرجو غريكواَك وسِ  الأدعو«كرد:  ) و نيز عرض ميدعاؤُه متفزِّ
  ).ه يف الّترضعؤ(دعا .»خوانم و به كسي جز تو أميد ندارم را نمي

ّ الواحد األحد ال «منقول است كه  و از علي
ِ  َر

ُ
پروردگـارم  « »آخـر معـه إلًهـا أدعـو الرِشك به َشيئاً وأ
صـحيفة  ( .»خـوانم  را نمـي شمارم و با او معبـود ديگـري    يكتاي يگانه است كه چيزي را با او شريك نمي

  .العرشين من الّشهر) اليوم الّرابع وه يفؤ, دعاعلويه
َ ال يَُكوُن العبُد «نيز فرموده است:  امام صادق ّ يَُصيِلّ  ِلَغري يَدُعوَ اهللا أو يَذبََح ِلغري اهللا أو  ِلغري ُمرِشاكً ح
يا حيواني را براي غيرخدا ذبح كند ي خدا مشرك نگردد تا براي غيرخدا نماز گزارد  بنده = اهللا عزوجل

  ).341(خصال صدوق، حديث  .»يا غير خداي ـ عزّوجلّ ـ را (در دعا) بخواند
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 لمتوسو به غير خدا  )1(خوانند خدا را ميها و توجيهات مختلف غير به بهانهزمان ما كه مردم 
  !كنند اند بلكه مردم را تشويق مي د! آخوندها نيز ساكتشون مي

ِ ﴿ :ب) خداوند فرمود ّ َ َيۡملُِكوَن َكۡشَف ٱلضُّ ِيَن زََعۡمُتم ّمِن ُدونِهِۦ فَ ْ ٱلَّ قُِل ٱۡدُعوا
 ً َ َتۡوِي   ٥٦َعنُكۡم َو

َ
ٰ َرّبِِهُم ٱلۡوَِسيلََة أ َ ِ ِيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن أ

َ
ُهۡم أ يُّ

ۥٓۚ إِنَّ َعَذاَب َرّبَِك َكَن َمُۡذوٗرا  اي پيامبر) بگو «( ]٥٧ ,٥٦ اإلرساء:[ ﴾٥٧رَۡحََتُهۥ َوَيَخافُوَن َعَذابَُه
مالك و  ]بدانيد كه[پس  بخوانيدايد،  پنداشته ه]معبود و پاسخ دهند[خدا غيركساني را كه 

هر كه از ايشان كه  خوانند ميكساني را كه شما نيستند،  عهده دار بر طرف كردن ضرر از
جويند و به رحمت او اميد وارند و از  شان وسيله ميپروردگارتراند خود به سوي  مقرّب

  .»كردني استند براستي كه عذاب پروردگارت حذرا عذاب او بيمناك
ين الهي را بكه غير خدا يعني بزگان و مقرّ مت كرده از كسانيدر آيات فوق خدا مذ

خدا فرموده آنان دافع  .)1(خوانند كه از ايشان ضروري را دفع نمايند يا آن را تغيير دهند مي
آنان نيست. آن  ي هاحوال و اوضاع شما نيستند و اين كار بر عهد ي هدهندرضرر يا تغيي

د و د و يا از عذاب نجات يابنتا رحمت خدا را جلب كنن )2(اند بزرگان خود به دنبال وسيله
 است چنين كساني كه اميد به رحمت پروردگار داشته و از عذاب او بيمناك اضحپرو

                                           
» ي عافيت ادعيه«در قسمت » الباقيات الصالحات«ي همين مفاتيح الجنان (كه موسوم است به  در حاشيه -1

َت نَّ اَللّهّم إِ «كرد:  ميآمده است كه عرض  از قول حضرت صادق») عّدة الّداعی«به نقل از  َك َقريَّ
قْ 
َ
ً يف كِ وَ أ ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ لَت:فقُ  َك ابِ تَ اما ِينَ ٱ ُعوا َ  ۦُدونِهِ  ّمِن ُتمزََعمۡ  لَّ ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َيمۡ  فَ َ  َعنُكمۡ  لضُّ  َو

ً َتۡ   ،پروردگارا = لخإ... ..حَتويلَُه َقيّن أَحٌد َغرُيه الفيا َمن اليَمِلُك كشَف رُضّي و]  ٥٦[اإلرساء:  ﴾٥٦وِي
بگو  ،اي پيامبر"خوانند] و فرمودي:  همانا تو در كتابت بر اقوامي عيب شمردي [كه غير خدا را مي

] مالك و عهده بدانيد كهايد بخوانيد پس [ ] پنداشتهمعبود و پاسخ دهندهكساني را كه غير خدا [
پس اي آنكه أحدي جز او » تنددار بر كنار ساختن زيان وگزند از شما و دگرگون ساختن آن نيس

همچنين » مالك و عهده دار بر كنار ساختن گزند و زيان از من يا دگرگون ساختن آن نيست،... الخ
  .»يا َمن اليرَِصُف الّسوَء إال ُهو«خوانيد:  دعاي جوشن كبير مي 90دربند 

  به بعد. 219 ي كنيد به كتاب حاضر، صفحهرجوع » وسيله«ي  درباره -2
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ب االمقام و مقرّل بت و تمثال نبوده بلكه افراد وجان از قبي وجه موجود بي اند به هيچ بوده
و نيستند  هوجتمتأسفانه مردم ماما  خدا فرموده چنين افرادي قابل خواندن نيستنداما  اند. بوده

اجت و تعصب، بزرگان دين را كه هزار سال است از دنيا لج اگون بلكه بانوهاي گ ه بهانهب
ه افراد البتّ !دانند مي »باب احلوائج«خوانند و آنان را  اند، مي رفته و به عالم ديگر منتقل شده

اما  !باشند پس خواندنشان جايز است لهي ميبين إاز مقرّائمه  ند چون انبياء وگوي متعصب مي
ب دارند، ء مالحظه شد خدا كساني را كه به او تقرّإسرا ي هسور 57و  56كه در آيات  نانچ

نيست بلكه آنان خود ها  آن اختيارو تغيير احوال شما در كاره خوانده و فرموده دفع ضرر هيچ
مت حقّ اي هستند كه سبب جلب رح هوسيل ـل)اي را بخوانند (فتأم وسيلهكه  اين هنـ جوياي 

  اند. لهي دور سازد زيرا از عذاب خدا بيمناكاشد و ايشان را از عذاب إب
دهند؟ آيا از قيامت بيم  جواب خدا را چه مي ران مذهبي در برابر اين آيات واضحدكاّندا

اين آيات واضح و صريح قرآن هنوز چنين اعمال با وجود كه  اين تندارند؟! به نظر ما علّ
فريب ايشان و  ته، تعصب و لجاجت علما و توجيهات عوامآميزي از ميان مسلمين نرف شرك

  مسك به روايات جعلي و ضعيف است.ت
ۡمَثالُُكۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ﴿ :ج) خدا فرموده

َ
ِ ِعَباٌد أ َّ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ إِنَّ ٱلَّ

ِيَن تَۡدُعونَ  ...١٩٤لَُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي  نُفَسُهۡم  َوٱلَّ
َ
ٓ أ َ ُكۡم َو َ يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَ ِمن ُدونِهِۦ 

ونَ  بندگاني مانند  وانيدخ مياز خدا همانا كساني را كه غير« ]١٩٧ ,١٩٤ األعراف:[ ﴾١٩٧ يَنُصُ
در حاليكه چنين [ايد بايد كه شما را پاسخ دهند  اگر راستگوي بخوانيدشان،شمايند پس 

نتوانند شما را ياري كنند و نه خود را ياري  خوانيد مي از خدا.. و كساني كه غير .]نيست
ِي َخلََقُكۡم ُثمَّ َرزَقَُكۡم ُثمَّ يُِميُتُكۡم ُثمَّ ُيۡيِيُكۡمۖ َهۡل ِمن ﴿ و فرموده: .»كنند مي ُ ٱلَّ َّ ٱ

ا  ۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰلٰ َعمَّ ءٖ َكٓئُِكم مَّن َيۡفَعُل ِمن َذٰلُِكم ّمِن َشۡ  ]٤٠[الروم:  ﴾٤٠يُۡشُِكوَن ُشَ
ميراند سپس شما را  ا را ميخداست كه شما را آفريد آنگاه شما را روزي داد سپس شم«

سازد. آيا هيچ يك از شريكان شما هست كه چيزي از اين كارها  ستاخيز) زنده مي(روز ر
َفَمن﴿ و فرموده: .»شمارند بكند؟ خدا منزّه و برتر است از آنچه شريك او مي

َ
َّ  أ َيۡلُُق َكَمن 
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ُروَن  َ تََذكَّ فَ
َ
ۚ أ َ َيۡلُُقوَن َشۡي  ...١٧َيۡلُُق  ِ َّ ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ  ٢٠ا وَُهۡم ُيۡلَُقوَن  ٔٗ َوٱلَّ

يَّاَن ُيۡبَعُثوَن 
َ
ۖ َوَما يَۡشُعُروَن أ ۡحَيآءٖ

َ
ۡمَوٌٰت َغۡيُ أ

َ
َ  ...٢١أ ِ َما  َّ  َيۡملُِك لَُهۡم َوَيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ

ۡرِض َشۡي 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ يَۡسَتِطيُعوَن  ٔٗ رِزٗۡقا ّمَِن ٱلسَّ َ َيۡعلَُم  ٧٣ا َو َّ ۚ إِنَّ ٱ ۡمَثاَل

َ
ِ ٱۡل َّ ِ  ْ  تَۡضُِبوا

َ فَ
َ َتۡعلَُموَن  نُتۡم 

َ
آفريند چونان كسي  ميكه پس آيا كسي « ]٧٤, ٧٣,  ٢١, ٢٠, ١٧[النحل:  ﴾٧٤َوأ

 خوانند ميو كساني را كه غير از خدا  ...شوند آفريند آيا متذّكر نمي نمي ]چيزي[است كه 
بر  دانند چه هنگام اند زنده نيستند و نمي نشوند. مردگا آفرينند و خود آفريده مي چيزي نمي
غير از خدا آنچه را كه در آسمانها و زمين مالك رزق و  كنند عبادت مي ...دنشو انگيخته مي
داند  پس براي خدا مثلها مزنيد كه خدا ميندارند.  ]اين كار را[نيست و توانايي  روزي ايشان
   .»دانيد و شما نمي

وَن َعۡن ﴿: و فرموده َ يَۡسَتۡكِبُ ۡرِضۚ َوَمۡن ِعنَدهُۥ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ  ِعَباَدتِهِۦَوَلُۥ َمن ِف ٱلسَّ َو

وَن  َۡل َوٱلَّ  ١٩يَۡسَتۡحِسُ وَن يَُسّبُِحوَن ٱلَّ َ َيۡفُتُ وَن  ٢٠َهاَر  ۡرِض ُهۡم يُنِشُ
َ
َُذٓواْ َءالَِهٗة ّمَِن ٱۡل ِم ٱتَّ

َ
أ

ِعَ َوذِۡكُر َمن َقۡبِلۚ بَۡل  ...٢١ ْ بُۡرَهَٰنُكۡمۖ َهَٰذا ذِۡكُر َمن مَّ ۖ قُۡل َهاتُوا ْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة َُذوا ِم ٱتَّ
َ
أ

ۖ فَ  َ َيۡعلَُموَن ٱۡلَقَّ ۡكَثُُهۡم 
َ
ۡعرُِضوَن أ َّ نُوِحٓ إَِلۡهِ  ٢٤ُهم مُّ ِ رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إ

َ
ٓ أ َوَما

نَا۠ 
َ
ٓ أ َّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ نَُّهۥ 

َ
ها  ست هر كه آسمانوو از آن ا« ]٢٥ −٢٤, ٢١− ١٩ األنبياء:[ ﴾٢٥ فَٱۡعُبُدونِ أ

سركشي ندارند و خسته و  او عبادتاز  )1(فرشتگان) كه نزد اويند= و زمين است و آنان (
شوند. آيا (مردم)  شوند و شب و روز (خداي) را به پاكي ستوده و سست نمي مانده نمي

... آيا غير از خدا !؟]بخشند و حيات مي[كنند  اند كه آنان زنده مي معبوداني از زمين گرفته
و  اند با منبرهان خويش را بياوريد. اين است ذكر كساني كه  :اند؟! بگو معبوداني گرفته
دانند و زين سبب  اند، بلكه بيشتر اينان حقّ را نمي كه پيش از من بوده ذكر كساني

كرديم كه  به او وحي ميكه  اين اي نفرستاديم مگر اند و پيش از تو هيچ فرستاده گردانيرو
نيست پس تنها مرا عبادت كنيد ]حق[ز من معبودي ج« .  

                                           
ب و منزلـت  رّدر ايـن آيـه (داراي تقـ   » = نزد او ِعنَدهُۥ«آمده است كه منظور از » مجمع البيان«در تفسير  -1

  بودن) است. 
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 زاأعم ـ اني كه در زمين و آسمان وجود دارند كس ي هدر اين آيات خداوند فرموده هم
نيز همگي شبانه ها  آن شان خداست ومالك و صاحب اختيار ـ بينمالئكه و انبياء و ساير مقرّ

ايد بايد  گوييد و دوستدار و پيرو ايشان ميكنند پس اگر شما راست  روز او را عبادت مي
تفسير «به قول  .راها  آن معبود بگيريد نه را را، خداها  آن خدا را عبادت كنيد نهها  آن مانند
انبياء در حقيقت اشاره به اين است كه معبود بايد خالق باشد،  ي هسور 21 ي هآي» نمونه

نيز » الميزان«ف مؤلّهاي خلقت است.  ترين چهره مخصوصاً خالق حيات و زندگي كه روشن
من ل بر من و براي بشر معاصر گويد: در قرآن كه ذكر ناز انبياء مي ي هسور 21 ي هذيل آي

 ي هآمده، هم عبادت ي همردم گذشته بود آنچه دربار است و در كتب آسماني قبل كه ذكر
  اند.  او به تنهايي دانسته ي هرا شايستالوهيت را منحصر براي خدا و  عبادتها  آن

ارتان را آوريد اگر ك خدا اعمال عبادي به جاي ميه بر اين فرموده شما كه براي غيرعالو
چنين  ي هلهي. اجازإدانيد براي اين كار خود برهاني بياوريد كه خدا و شريعت  درست مي
ز براي خالق مجاز پيامبران سابقين چنين كاري را جاين پيامبر و  اند زيرا شريعت كاري داده

حقّ كرديم كه هيچ معبودي جز خدا  استثناء وحي ميأنبياء بال ي هاند بلكه ما به هم هنشمرد
كه يهود و نصاري و يا  غير و نبايد اعمال عبادي رالذا بايد فقط خدا عبادت شود و النيست، 

  به حساب دين خدا بگذاريم. آورند، حتّي خرافيين مسلمان نسبت به بزرگان دين بجا مي
ٓءِ ُشَ ﴿د)  َ ُؤ ْ َربََّنا َهٰٓ َكَٓءُهۡم قَالُوا ْ ُشَ ُكوا ۡشَ

َ
ِيَن أ ْ ِمن َذا رََءا ٱلَّ ِيَن ُكنَّا نَۡدُعوا َكُٓؤنَا ٱلَّ

ْ إَِلِۡهُم ٱۡلَقۡوَل إِنَُّكۡم لََكِٰذبُوَن  ۡلَقۡوا
َ
ا  ٨٦ُدونَِكۖ فَأ لََمۖ َوَضلَّ َعۡنُهم مَّ ِ يَۡوَمئٍِذ ٱلسَّ َّ َ ٱ ِ ْ إ ۡلَقۡوا

َ
َوأ

وَن  ان خويش را و چون كساني كه شرك ورزيدند، شريك« ]٨٧ ,٨٦[النحل:  ﴾٨٧َكنُواْ َيۡفَتُ
سخنشان [پس آنان  خوانديم مياند شريكان ما كه غير از تو  اينانپروردگارا، ببينند، گويند 

تسليم شوند ايد در آن روز [به حقيقت]  كرده] و جواب گويند: همانا شما دروغگويانرا رد
  .»گم شود ]شاناز نظر[بستند  و آنچه افترا مي

َكٓؤُُكۡمۚ فََزيَّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ  َوَيۡوَم َنُۡشُُهۡم َجِيٗعا ُثمَّ ﴿ نُتۡم َوُشَ
َ
ْ َمَكنَُكۡم أ ُكوا ۡشَ

َ
ِيَن أ َنُقوُل لِلَّ

ا ُكنُتۡم إِيَّانَا َتۡعُبُدوَن  َكٓؤُُهم مَّ ِ َشِهيَدۢا بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم إِن ُكنَّا َعۡن  ٢٨َوقَاَل ُشَ َّ فََكَفٰ بِٱ
ۖ َوَضلَّ هُ  ٢٩ِعَباَدتُِكۡم لََغٰفِلَِي  ّقِ ُٰهُم ٱۡلَ

ِ َمۡولَ َّ َ ٱ ِ ْ إ ٓوا ۡسلََفۡتۚ َوُردُّ
َ
آ أ ْ ُكُّ َنۡفٖس مَّ َنالَِك َتۡبلُوا
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وَن  ا َكنُواْ َيۡفَتُ گاه  ايشان را گرد آوريم آن ي هو روزي كه هم« ]٣٠−٢٨ :[يونس ﴾٣٠َعۡنُهم مَّ
خويش باشيد پس ميانشان كساني را كه شرك ورزيدند گوييم: شما و شريكانتان بر جاي 

 كرديد عبادت نميشما ما را  ]در حقيقت[نهيم و شريكان ايشان گويند:  جدايي و فاصله مي
همانا خدا ميان ما و شما شهادت را بسنده است كه ما  ]گرم بوديد بلكه به اوهام خود دل[

سود و درستي و نا درستي و [جاست كه هر كسي  خبر بوديم. آن بي عبادت شماهمانا از 
مولي و سرور ايشان است  حقّ چه از پيش فرستاده بيازمايد و به سوي خدايي كه به آن ]زيان

  .»ودگُم ش ]از نظر شان[بستند  مي ءد و آنچه افترانباز گردانيده شو
23آيات فوق داللت دارد كه روز قيامت عابد و معبود و داعي و مدعو  كو مشر و
به  ودععابد و م إلهي معبود به ي هشوند و در محكم ائي كه قائل بودند همه احضار ميشرك

پنداشتي نبودم بلكه تو  كه مي زيرا من چنانكردي  گويد تو مرا عبادت نمي داعي خود مي
و معبود هردو مخلوق خدا و در احتياج به داشتي زيرا عابد معبودي غير واقعي و خيالي 

معبودش صفات خدايي دارد و در واقع كه كرده  تصور ميولي عابد  اندخداوند همسان
و و معبود به داعي دع. لذا روز ستاخيز ماست معبودي را عبادت كرده كه واقعيت نداشته

صفات پنداري تو را و آن تو من نبودم  گويد اشتباه كردي، آن معبود خياليِ خود مي
ش وانند و براي او نذر و طواف و كرنخ زاده را مي ماين كساني كه امام يا امانداشتم. بنابر

امام حاضر و ناظر و قاضي الحاجات است، يك موجود خيالي كه  اين كنند به خيال تمام مي
پنداشتيد ما  گويند آنچه مي اند. امام (يا ساير معبودها) نيز روز قيامت به ايشان مي ساخته

دت شما نسبت به خود گيرند كه ما از عبا هد ميجويند و خدا را شا ي مينبوديم از ايشان تبرّ
  خبر نداشتيم.

گوييم مي .شعور هستند بيهاي  تاگر كسي بگويد منظور آيه ب: اصنام«ه لفظ الً در آيأو «
گويند؟  بودند، در قيامت سخن مي هايي كه در دنيا فاقد حس و شعور نه بتنيامده. ثانياً چگو

بلكه أوبوده، ثالثاً ن به بت مشركين منحصر الً معبود»را نيز مستقالً كرنش و تعظيم » تب
و در قيامت گان و صالحين و مالئكه بوده است رزب آورِتمثال و ياد» تب«اند بلكه  كرده نمي
هايي كه به ياد آنان ساخته شده بود.  ها و سنگ گويند نه چوب خود سخن مي بزرگان آن
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ۡضلَۡلُتۡم َوَيۡوَم َيُۡشُ ﴿ چنانكه خدا نيز فرموده:
َ
نُتۡم أ

َ
ِ َفَيُقوُل َءأ َّ ُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ

بِيَل  ۡم ُهۡم َضلُّواْ ٱلسَّ
َ
ِٓء أ َ ُؤ ن نَّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك  ١٧ِعَبادِي َهٰٓ

َ
َبِغ َلَآ أ قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َما َكَن يَ

تَّۡعَتُهۡم َوَءابَ  ۡوِلَآَء َوَلِٰكن مَّ
َ
ْ قَۡوَمۢا بُوٗرا ِمۡن أ ْ ٱّلِۡكَر َوَكنُوا ٰ نَُسوا بُوُكم بَِما  ١٨آَءُهۡم َحتَّ َفَقۡد َكذَّ

ۚا َوَمن َيۡظلِم ّمِنُكۡم نُِذۡقُه َعَذاٗبا َكبِٗيا  َ نَۡصٗ ٗفا َو رَۡسۡلَنا  ١٩َتُقولُوَن َفَما تَۡسَتِطيُعوَن َصۡ
َ
َوَمآ أ

 ِ ٓ إ َّ ِ ۡسَواِقۗ وََجَعۡلَنا َبۡعَضُكۡم ِلَۡعٖض َقۡبلََك ِمَن ٱلُۡمۡرَسلَِي إ
َ
َعاَم َوَيۡمُشوَن ِف ٱۡل ُكلُوَن ٱلطَّ

ۡ
ُهۡم َلَأ نَّ

وَنۗ َوَكَن َربَُّك بَِصٗيا  تَۡصِبُ
َ
ايشان و آنچه جز خدا  روزي كه و« ]٢٠ −١٧[الفرقان:  ﴾٢٠فِۡتَنًة أ

آيا شما اين بندگانم را فرمايد:  ]خدا به معبودان[، محشور سازد. آنگاه كنند عبادت مي
ما را  ]كه حقيقت را نداني[گمراه كرديد يا خود راه را گُم كردند؟ گويند: تو واال و منزّهي 

ها  ها و نعمت نشان را بهرهبگيريم ليكن آنان و نياكا ]براي خويشتن[نسزد كه جز تو اوليائي 
تيره بخت و هالك وهي تو را از ياد بردند و گر ]و كتاب و شرايع[دادي تا ياد و پيام 

براستي آنان شما را دروغگو شمرده و تكذيب  ]خدا به شرك آوران فرمايد[گرديدند. 
ياري كنيد و هر كه  ]ار يكديگر اي[بگردانيد و  ]عذاب از خويش[توانيد كه  كردند پس نمي

از تو پيامراني  پيشانيم. و چش او را عذابي بزرگ مي )1(از شما ستم كند و شرك ورزد
رفتند و  طعام خورده و در بازارها راه مي ]بسان ديگران[شان نيز يكه ا آنديم مگر تافرسن

ورزيد؟ و  آزمودن برخي ديگر قرار داديم كه آيا شكيبايي مي ي هبرخي از شما را وسيل
  .»پروردگار تو بيناست
ن غير شود تا عوام بپندارند كه نواهي قرآن در خواند مي كسكه به آن تم از جمله آياتي

خدا، مختص انبياء است. به ياد دارم در يكي از جلسات تفسير  ي هسور 98 ي هآي ،هاست تبه ب
دانم براي برهم زدن جلسه  شد آخوند جواني حاضر شد كه نمي قرآن كه در منزلم منعقد مي

با  تجلسه برخاست با صداي بلند و در مخالف ي هآمده بود يا قصد تحقيق داشت. وي درميان
و أئمه را نيز انبياء  خواني و خدا ميآياتي كه در نهي از خواندن غير اد تو بهناست :گفت من،

                                           
شرك را ظلم عظيم شمرده و پرواضح است ظلمي كه عذاب كبير در پـي   ]١٣لقامن: [ن آخداوند در قر -1

  )داشته باشد همان شرك است. (فتأمل
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ت پرست ه است كه بداني، درست نيست زيرا آيات خطاب به مشركين مكّ ميها  آن مشمول
إِنَُّكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ﴿رآن فرموده: ق داني؟ ت را مشمول آيه ميببودند. تو به چه دليل غير

نُتۡم لََها َوٰرُِدوَن 
َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ َّ آيا تو معتقدي حضرت عيسي و  ]٩٨ األنبياء:[ ﴾٩٨ُدوِن ٱ

  !كند؟ را عذاب ميها  آن شوند و خدا م ميو صالحين نيز وارد جهنّائمه  مريم و
كني زيرا يكي از مشركين  به او گفتم: عجيب است كه مانند مشركين با ما مخالفت مي

  )1( كرم كرده است!اپيامبر به اشكال را همين 
اد ما نيز فقط اين آيه نيست بلكه آيات متعدد نقرآن فقط يك آيه ندارد و مورد است :ثانياً

 بت غير خدا شاملايق تاريخي مؤيِّد قول ماست كه نهي از خواندن غيرققرآن و ح
  شود. مينيز

: چرا آيثالثا ٓءِ «بعد را نخواندي كه در قرآن لفظ  ي هً َ ُؤ  »َوَرُدوَها«ر و فعل جمع مذكّ »َهٰٓ
  استعمال شده كه مخصوص عقالست.

: دو آيرابعا ) ايراد تو را مرتفع ساخته است. مگر تفاسير 101 ي هبعد از اين آيه (آي ي هً
  !اي؟ اين آيات نخوانده ي هشيعه را دربار

ت و هياهو ميان دوستان آخبه عصآن روز ب ي هفانه جلسمتأسمذكور و دوستان ما  ونداني
و  منظور را بياوريم ي هجا آي مناسب است كه در ايناما  اي مفيد نداشت شد و نتيجه منجر

  پيرامون آن توضيحاتي بنگاريم:

نُتۡم لََها َوٰرُِدوَن ﴿
َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ َّ ٓءِ َءالَِهةٗ  ٩٨إِنَُّكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ َ ُؤ  لَۡو َكَن َهٰٓ

وَن  ٞ فِيَها َخِٰلُ ا َوَرُدوَهاۖ َوُكّ ْوَلٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن  ...٩٩مَّ
ُ
ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡلُۡسَنٰٓ أ إِنَّ ٱلَّ

ايد و  دوزخ ي هميكنيد ه خدا عبادت مي زج شما و آنچه همانا« ]١٠١و ٩٩ − ٩٨ األنبياء:[ ﴾١٠١
بودند به  مي ]به حقّ[معبوداني  ]كرديد كه عبادت مي[ايد. اگر اينها  شوندگان آنشما وارد

اند.... همانا كساني كه پيش از اين از سوي ما  شدند، همگي در آن جاودان دوزخ وارد نمي
  .»دوراند ]دوزخ[نيكو به آنان داده شده، ايشان از آن  ]ي هوعد[

                                           
   كنيد. كتاب حاضر مراجعه 97ي  صفحهكه از مشركين بود به » ابن زِبعري«براي اطالع از اشكال  -1
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اند  گفته» ءنبياا« ي هسور 101 ي هاغلب مفسرين از جمله شيخ طوسي و شيخ طبرسي ذيل آي
ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡلُۡسَنٰٓ ﴿ ي هكه منظور از جمل پيش از اين  كه كساني« ]١٠١ األنبياء:[ ﴾إِنَّ ٱلَّ
و مريم و فرشتگاني هستند كه بر  حضرت عيسي و عزير» نيكو داده شده ]ي هاز سوي ما [وعد

  اند. استثناء شده 98 ي هاز مفاد آياند و با اين آيه  خالف ميلشان مورد عبادت واقع شده
ِ ﴿شيخ طوسي فرموده مراد از َّ جز خدا آنچه « ]٩٨ األنبياء:[ ﴾إِنَُّكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ

خدا دعوت كردند و ايشان نيز ي هستند كه مردم را به عبادت غيرشياطين» كنيد عبادت مي
ۡيَطٰنَ ﴿ ي هچنانكه در آياند،  را عبادت كردهها  آن اطاعت كردند و گويي َ َتۡعُبِد ٱلشَّ بَِت 

َ
 ﴾َيٰٓأ

  .)1(آن است كه شيطان را اطاعت مكنود مقص» اي پدر شيطان را عبادت مكن« ]٤٤[مريم: 
خداي تعالي غالباً در كالم خود از كه  اين باگفته است » الميزان«ئي در طباطبا ي هعالّم

ر كه لفظ جمع مذكّ ههمين سور 99 ي هدر آيو حتي [ ها به ذوي العقول تعبير نموده تب
ا َوَرُدوَها﴿ و فرموده: ]مخصوص عقالست بكار رفته است در اين آيه به اما  ]٩٩ األنبياء:[ ﴾مَّ

ها و  اند، بت و مراد از آن، چنانكه بعضي گفته »نما َتعُبدو« فرموده »نودعبُ ن تَ مَ «جاي 
بعدي  ي هو صلحاء مالئكه. و جملانبياء  دين ازپرستيدند نه معبو را ميها  آن لي است كهيتماث

ْوَلٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن ﴿ فرمايد: كه مي
ُ
ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡلُۡسَنٰٓ أ  ]١٠١ األنبياء:[ ﴾١٠١إِنَّ ٱلَّ

ار است كه كند و ظاهراً آيات مذكور از خطابات روز رستاخيز به كفّ يد ميأيرا ت اين قول
 ي هو آيند اشدبطابي دنيايي خكه  اين بد داخل آتش شوند نهاتا كه  ع حكم شوددر آن موق

 كه آيات نپس از آ» صافّات« ي هسور 24و  23 ي هكفّار را بيان كند. وي در تفسير آي
نويسد: ممكن است مراد از  شمارد، مي ميانبياء  ي هسور 98 ي همذكور را نظير و مشابه آي

 جه افرادي از قبيل فراعنه و نمروددر نتي شعور باشد و با شعور و بي أعم از معبودين» ما«لفظ 
 شود مي.. ن..و شامل مالئكه و حضرت مسيح.. را شامل شود ولي در اين صورت نيز .و

  .اند دهش ءاين دو طائفه استثنا» ءانبيا« ي هسور 101 ي هچون با آي

                                           
  .295، ص2بيان، چاپ سنگي، جالت -1
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 اند كه  احتمال داده است: بعضيآمده » انبياء« ي هسور 101 ي هذيل آي» تفسير نمونه«در 
به ها  آن خواست و مريم است كه بدونِ اشاره به معبوداني همچون حضرت مسيح

گفت: شما و خدايانتان وارد  ا كه آيات سابق ميج گروهي عبادت شدند و از آن ي هوسيل
د، نيز بشو مثال حضرت مسيحا) و اين تعبير ممكن بود شامل 98:نبياء(األ شويد دوزخ مي

وارد كند كه اين گروه هرگز  قرآن بالفاصله اين جمله را به صورت يك استثناء بيان مي
اند كه نشان  ذكر كرده هآين دوزخ نخواهند شد، بعضي از مفسران شأن نزولي در مورد اي

  نازل گرديد.ها  آن كردند و آيه در پاسخ دهد بعضي همين سؤال را از پيامبر اسالم مي
شته وآوريم كه ن مي» گازر«به آن اشاره كرده از تفسير » تفسير نمونه«ه شأن نزولي را ك

در مسجد الحرام شد، ديد  د اين آيت را كه روزي رسولسبب نزول آن بو«است: 
كردند.  نهاده بودند و آن را سجده ميت بت شصد وصاديد قريش را كه در حطيم سيصن

در  ضر بن الحارث با رسولرد. نَنزديك ايشان بنشست و با ايشان مناظره ك رسول
بر ايشان  رسول و حجت بر ايشان الزم شد. )1(م كردفحوي را م سخن آمد. رسول

نُتۡم لََها َوٰرُِدوَن ﴿ خواند:
َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ َّ  ]٩٨ األنبياء:[ ﴾٩٨إِنَُّكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ

د ما : امروز محمعري را ديدند. گفتندبالزِّ عبداهللا بن خاستند.جا بر ايشان دلتنگ شدند از آن
او را خجل  داشتم مير وضاز آن دلتنگ شديم. گفت: اگر من حرا چنين و چنين گفت و ما 

را حاضر كردند. او  رفتند و رسولشدم، نزد او  ميحجت بر او غالب  و با كردم مي
ِ َحَصُب َجَهنَّمَ إِنَُّكۡم َوَما َتعۡ ﴿ :گويي تو مي ،گفت: يا محمد َّ گفت:  ؟﴾...ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ

زيرآري. گفت: اين بر توست. گفت: چرا؟ گفت: براي آنكه ع در اين ميان باشد كه معبود 
اند از عرب.  شتگان كه معبود بني مليحعيسي كه معبود ترسايان است و فر جهودان است و

و آن  ،)2(اند به آن ن را دعوت كردهاند كه ايشا گفت: معبودان ايشان شياطين رسول

                                           
  مفحم كرد = زبانش را با استدالل قوي بست. پاسخي دندان شكن داد.   -1
  ز گوياي همين حقيقت است.ني» سبا«ي  سوره 41ي  چنانكه آيه -2
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ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ﴿خداي تعالي اين آيت فرستاد:  .)1(معبودان به آن رضا ندارند إِنَّ ٱلَّ
  .)2( ]١٠١ األنبياء:[ ﴾ٱۡلُۡسَنٰٓ 

اند كه در آياتي نظير  در اين قبيل آيات توضيح داده» ما«لفظ  ي همفسرين دربار
َمآءِ وَ ﴿ َٰهاَوٱلسَّ و  .»سوگند به آسمان و هر آنچه كه آن را برپا داشت« ]٥[الشمس: ﴾ ٥ َما بَنَ
اگر مفيد عموم باشد بازهم » شئ«است و لفظ » شئ« به معناي» كافرون« ي هدر سور» ما«

 ي ه(آي و غرض ورزاني نظير وي وارد نيست زيرا آيات مورد نظر» ابن زبعري«ايراد أمثال 24
...) با دالئل عقلي .صافات و ي هسور 24و  23 ي هو آيانبياء  ي هسور 98فرقان و  ي هسور 17

و صالحيني كه بر خالف ميلشان مورد عبادت واقع انبياء  مالئكه و ي هباردر ـو نقلي مستقلّ 
كساني اين ايراد اند. بنابر تخصيص خورده ـ اده استنيكو د ي هوعدها  آن اند و خدا به شده

نه ممكن نظر به شأن نزول آيه گفته شود چگواگر با اما  وجهي ندارد.» ابن زبعري«مانند 
اليند و قَع ي هدر زمر» شياطين«است در حاليكه » شياطين«بفرمايد منظور آيه  است پيامبر

ل به ها و تماثي اصنام و بتكه  اين ه بهجبا تو :گوييم ؟ ميشود ال را شامل نميقَع »ما«لفظ 
بهره  ... در نظر مشركين از تقدس و حرمت بي.و صالحين و مالئكه وانبياء  سبب انتساب به

بايد توجه داشته باشيم كه اما  تر است مناسبها  آن براي اشاره به »ما« ي هكلم لذا )3(اند نبوده
ٓ َهٰٓ «كالم لفظ  ي هادام در َ الفاظ با شياطين  استعمال شده كه اين »َوَرُدوَها«و فعل جمع  »ءِ ُؤ
مجمع «به همين سبب نيز در  تر است و د مناسبورشيطان صفتاني از قبيل فرعون و نمو 

ٓ َهٰٓ « ي هكلم» البيان َ   .)4(به اصنام و شياطين تفسير شده استانبياء  ي هسور 99 ي هدر آي »ءِ ُؤ

                                           
  به همين موضوع اشاره دارد.» فرقان«ي  سوره 18ي  آيه -1
جالء األذهان و جالء األحزان، ابوالمحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني، به كوشـش ميـر جـالل الـدين      -2

  حسيني أرموي.
  .97ي صفحه  رجوع كنيد به حاشيه -3
سيد علي الحائري الطّهرانـي، دار الكتـب االسـالميه    » مقتنيات الدرر«ن نمونه رجوع كنيد به تفسير به عنوا -4

  .199و  198، ص7(طهران)، ج
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  يم:پرداز مورد نظر و نظاير آن مي ي هبه توضيح آي كبا توجه به مطالب فوق اين
داوري در قرآن تأمل و تدبر شود خواهيم ديد كه اين موضوع  اگر بدون تعصب و پيش

مغالطات نيست گونه  اين خدا توضيح داده شده است. و جايي برايدر كتاب به قدر كفايت 
ين با اين اشكاالت جمقصودي ندارند ـ دو شايد فريب خو ـ ز فريب عوامو خرافي.  

يان و انحراف در دين داترين عوامل تفرّق در  ترين و شايع مهمواضح است كه يكي از پر
شخص يا اشخاص معين صورت  ي هپرستي است كه گاه مستقيماً دربارخدا، شخصيت

يل ايشان يا اشياء مربوط به يم و تقديس مقابر يا مظاهر و تماثپذيرد و يا به صورت تعظ مي
روز  ـ در سطور فوق از همين بند مالحظه شدكه  چنان ـدانيم  مياما  گيرد. آنان صورت مي

قيامت عابد و معبود و داعي و مدعا  شودند. در قيامت احضار ميـ  غير از خدا ـ ومعبود و ام
مبر دو قسمدع اند: و  

اند و در قيامت پس از  كه بدانند، معبود واقع شده آن آنان كه بدون رضايشان و بي :ولا
كنند  را تكذيب ميها  آن عابدين و داعيان خود مخالفت نموده واطالع از اين موضوع با 

  .)19 تا 17 :الفرقان ،87و  86:حل، الن30ّ تا28 :(يونس
اگمراهاني كه مطاع و از  :مدوضاللت و از كُ ي هئمراء و بزرگان بوده و با سرسپردگي ب

و با  ]٣٢:اتافّ الّص [ )1(كنند اند. اينان به گمراهي خود اقرار مي مردم به خود مخالف نبوده
, ٦٧األحزاب:, ٦٤تا٦٢:, القصص٣٩و ٣٨األعراف:[ شوند. و مقلّدين خود عذاب ميوان پير

  .]٣٤تا ٢٢:الصافات
و مقصود از  رود دوزخ به كار مي ي هبه عنوان هيمه مظاهر و تماثيل هر دو دسته نيز البتّ

از جمله طبرسي در ـ رين كه مفس فاقد حس و شعور در جهنّم، چنان تماثيلِوها  انداختن بت
اند، تشديد حسرت و اندوه مشركين و توبيخ ايشان  گفته ـ فين تفسير نمونهمع البيان و مؤلّجم

  سوزند. كشد، مي هايشان زبانه مي است تا ببينند در آتشي كه از بت

                                           
انـد خـود را در قيامـت     پر واضح است كه كساني از قبيل عزَير و عيسي و مريم و.... كه معبود واقع شـده  -1

ي  كنند. و نيز ر.ك به حـديثي كـه در صـفحه    خود مخالفت ميدانند بلكه با عابدين و داعيان  گمراه نمي
  . ايم كتاب حاضر آورده 271
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ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما يَ ...﴿ هـ )25 َ يَۡسَمُعواْ  ١٣ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍي َوٱلَّ إِن تَۡدُعوُهۡم 
َ يُنَّبُِئَك ِمثۡ  كُِكۡمۚ َو ُل ُدَعَٓءُكۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُكۡمۖ َويَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ يَۡكُفُروَن بِِشۡ

ِيَن تَۡدُعوَن  ...١٤َخبِيٖ  َكَٓءُكُم ٱلَّ رََءۡيُتۡم ُشَ
َ
ۡرِض قُۡل أ

َ
ْ ِمَن ٱۡل ُروِن َماَذا َخلَُقوا

َ
ِ أ َّ ِمن ُدوِن ٱ

ٰلِمُ  ٰ بَّيَِنٖت ّمِۡنُهۚ بَۡل إِن يَعُِد ٱلظَّ َ َ ۡم َءاَتۡيَنُٰهۡم كَِتٰٗبا َفُهۡم 
َ
َمَٰوِٰت أ ٞك ِف ٱلسَّ ۡم لَُهۡم ِشۡ

َ
وَن َبۡعُضُهم أ

َّ ُغُروًرا  ِ مالك پوست  خوانيد ميو ا ا كه جزو كساني ر« ]٤٠,  ١٤ ,١٣[فاطر:  ﴾٤٠َبۡعًضا إ
 ]به فرض[نوند و اگر ش ميشما را ن عا و خواندندشان خرمايي نيستند. اگر بخوانيد ي ههست

را رد و انكار كنند و هيچ كس تو را چون  شرك شمابشنوند پاسختان ندهند و روز ستاخيز 
ريكانتان را كه جز خدا ايد ش .... بگو آيا ديده..خبر ندهد ]از حقايق امور[آگاه  ]خداي[

ها همكاري  آسمان ]كار[در  آنانايد؟ آيا خوانيد نشانم دهيد كه از زمين چه چيز آفريده مي
ايم كه آنان برهاني از آن كتاب دارند؟ بلكه  اند؟! يا به ايشان كتابي داده و مشاركت داشته

  ».دهند ستمگران يكديگر را جز فريب و عده نمي
رََءۡيُتم مَّ ﴿

َ
َمَٰوِٰتۖ قُۡل أ ۡم لَُهۡم ِشۡٞك ِف ٱلسَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ُروِن َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱۡل

َ
ِ أ َّ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ

َثَٰرةٖ ّمِۡن ِعۡلٍم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي 
َ
ۡو أ
َ
َضلُّ ِممَّن يَۡدُعواْ ِمن  ٤ٱۡئُتوِن بِِكَتٰٖب ّمِن َقۡبِل َهَٰذآ أ

َ
َوَمۡن أ

ِ مَ  َّ ٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيَٰمِة وَُهۡم َعن ُدَعٓئِِهۡم َغٰفِلُوَن ُدوِن ٱ َ ِ ۥٓ إ َّ يَۡسَتِجيُب َلُ َذا ُحِشَ ٱلَّاُس  ٥ن 
ۡعَداٗٓء َوَكنُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َكٰفِرِيَن 

َ
ايد  آيا ديده[مرا خبر دهيد  :بگو« ]٦−٤ األحقاف:[ ﴾٦َكنُواْ لَُهۡم أ

زمين چه  ]موجودات[نشانم دهيد كه از  ،خوانيد ميز خدا كه آنچه ج ]ايد يا انديشيده
گوييد  اند؟! اگر راست مي ها مشاركت و همكاري داشته آسمان ]آفرينش[اند يا در  آفريده

كه [برايم بياوريد يا اثري علمي  ]قرآن نازل شده[كتابي كه پيش از اين  ]دليلي يا ادعايي از[
رستاخيز او  كه تا روز خواند ميتر از آنكه غير خدا را  اه. و كيست گمر]دليل مدعاي شما باشد

 مردم بر انگيخته ]در روز رستاخيز[اند و چون  غافل خواندن ايشان دعا ورا پاسخ ندهد و از 
نپذيرند [را  عبادت ايشاندشمنان ايشان گردند و  ]شدند مي كه خوانده [شوند و گردآيند، آنان 

َ َيۡملُِكوَن ﴿ فرموده: خدا خود تصريح». انكار كنند ]و  ِ َّ ِيَن زََعۡمُتم ّمِن ُدوِن ٱ قُِل ٱۡدُعواْ ٱلَّ
ۡرِض َوَما لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشٖۡك َوَما َلُۥ ِمۡنُهم ّمِن َظِهٖي 

َ
َ ِف ٱۡل َمَٰوِٰت َو ةٖ ِف ٱلسَّ  ﴾٢٢ِمۡثَقاَل َذرَّ

 ]آنان[ بخوانيدايد،  پنداشته ]بل خواندنقا[كساني را كه جز خدا  :اي پيامبر) بگو«( ]٢٢ سبأ:[
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ندارند  ]با خدا[ها و زمين مالك نيستند و در آن دو هيچ مشاركتي  سمانآاي در  همسنگ ذره
  .»و خداي را از ايشان هيچ پشتيبان و مددكاري نيست

ِيَن تَۡدُعونَ ﴿ ۥٓۚ إِنَّ ٱلَّ َها ٱلَّاُس ُضَِب َمَثٞل فَٱۡسَتِمُعواْ َلُ يُّ
َ
أ ِ لَن َيۡلُُقواْ ُذبَاٗبا  َيٰٓ َّ ِمن ُدوِن ٱ

بَاُب َشۡي  ن يَۡسلُۡبُهُم ٱلُّ ۥۖ  الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب  ٔٗ َولَوِ ٱۡجَتَمُعواْ َلُ َّ يَۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف ٱلطَّ  ﴾٧٣ ا 
گوش فرا دهيد كه مثالي زده شده، همانا كساني را كه غير از خدا  ،اي مردم« ]٧٣ :[احلج
ي را نيافرينند گرچه همگي بر اين كار [به همكاري] گرد آيند مگس ]حتّي[هرگز  خوانيد مي

از او باز نستانند، طالب و مطلوب  ]به سبب ناتواني[ايشان بربايد،  از چيزي را و اگر مگس
  .»اند نا توان ]هر دو[

هر است اكه ظ بر كن. در اين آيات چنانددر آيات فوق تأمل و ت ،گرامي ي هخوانند
ِ ٱِمن ُدوِن ﴿مقصود از  شود هركس يا  ست و معلوم مياتر از خدا)  يا پايينغير خدا ( ﴾بَّ

چيز كه از وحي راجع به آن دليلي متقن در دست نيست نبايد مورد عبادت قرار گيرد، هر
صداق غير خدا و هم مهم  ها زيرا آن ....ب، چهچه پيغمبر باشد، چه امام، چه ولي مقرَّ

ۡمَثالُُكمۡ ﴿ قمصدا
َ
به آيات فوق نبايد فريب كساني  بنا .)1(باشند مي ]١٩٤ األعراف:[ ﴾ِعَباٌد أ
ئمه و صلحاء بر اثر طاعت و عبادت فراوان، پس از مرگ او انبياء  گويند را بخوريم كه مي

از كه  اين اند و خالصه باشند و چنين و چنان مي» كرامت«نيز با دنيا ارتباط دارند و داراي 
  !خبر نيستند خوانندگان خود بي

شما در  :ثانياًوالً ادعاي شما دليل و مدرك قرآني ندارد. ابگوييم ها  آن بايد در جواب26
از  از خدا را مخوانيد و فرموده غير دهيد كه فرموده غير قيامت جواب خدا را چگونه مي

كه خود مخلوق هيچ موجودي نيست يعني هر القِو خ خوانيد مخلوق است خدا هر كه را مي
بندگان به دست او نيست  و ميراندن و زنده كردنِاست و خالق نبوده و خلق و روزي دادن 

د و از زمان اند و زنده نيستن مواتاخوانيد  ميفرموده كساني را كه چنين  هم نبايد خواند،
يابد و از زمان  ه مرگ او را در ميت و برانگيخته شدن خود آگاه نيستند. بنابراين هركقيام

                                           
  اند و گوشي كه اصوات اين عالم را بشنوند ندارند و لذا خواندنشان لغو است. خصوصاً كه از دنيا رفته -1
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كه شما شب و روز و از دور و نزديك  و اولياءانبياء  نبايد خواند. آيا قيامت آگاه نيست،
  !اند؟ را از اين دنيا نبرده و از زمان قيامت آگاهها  آن خوانيد مرگ مي

ۡرِض لَن نَّۡدعُ ﴿و) قرآن نيز فرموده: 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َواْ ِمن ُدونِهِۦٓ إَِلٰٗهاۖ لََّقۡد قُۡلَنآ إِٗذا َربَُّنا َربُّ ٱلسَّ

ۡظلَمُ  ١٤َشَطًطا 
َ
ۖ َفَمۡن أ ٖ تُوَن َعلَۡيِهم بُِسۡلَطٰ َبّيِ

ۡ
َ يَأ ۖ لَّۡو ْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة َُذوا ٓءِ قَۡوُمَنا ٱتَّ َ ُؤ  َهٰٓ

ِ َكِذٗبا  َّ َ ٱ َ ٰى  ِن ٱۡفَتَ دگار و صاحب اختيار ما پروردگار پرور« ]١٥ ,١٤[الكهف:  ﴾١٥ِممَّ
خواندن  اگر غير او را قابلِ[كه  خوانيم نميز او معبودي را ها و زمين است و هرگز ج آسمان
ز خدا ند كه جهست ايم. اينان قوم ما صواب گفته نا يهر آينه سخندر اين صورت  ]بدانيم

آورند؟ پس كيست  ن نميشدليل و برهاني روها  آن ]حقانيت[اند چرا بر  معبوداني گرفته
كنيد كه قرآن  مالحظه مي .»كه بر خدا دروغي را افتراء بسته است؟! آن تر از ستمكار

دليل متقن  فرمايد براي عبادت هر موجودي بايد دليل و برهان روشن داشته باشيم و بي مي
ۡرَبابٞ ﴿نيز فرموده:  و موجودي اعمال عبادي به جاي آورد.توان براي هيچ  نمي

َ
َتَفّرِقُوَن  َءأ مُّ

اُر  ُ ٱۡلَوِٰحُد ٱۡلَقهَّ َّ ِم ٱ
َ
آ  ٣٩َخۡيٌ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ َّ ِ َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إ

 ٓ َّ ِ َّ َتۡعُبُدٓواْ إ
َ
َمَر أ
َ
ِ أ َّ ِ  َّ ِ ُ بَِها ِمن ُسۡلَطٍٰنۚ إِِن ٱۡلُۡكُم إ َّ نَزَل ٱ

َ
ۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ  إِيَّاهُ

َ َيۡعلَُموَن  ۡكَثَ ٱلَّاِس 
َ
رباب جدا جدا بهتراند يا خداوند اآيا « ]٤٠ ,٣٩[يوسف:  ﴾٤٠أ

هايي كه خود  كنيد مگر نام عبادت نمي ]كه حقّ است[و ا زج ]در واقع[مقتدر؟ شما  ي هيگان
ازل نفرموده نها  آن ]حقّانيت[ايد و خداوند هيچ دليلي بر  ي كردهگذار و نياكانتان آنان را نام
كم و فرمانروايي جاين است  عبادت نكنيدان داده كه جز او را نيست. فرم از آن خدا زح

  .»دانند برجا و استوار ليكن بيشتر مردم نمي دين پا
لزم فرض صفات ه خواندني كه مستالبتّـ در اين آيات تصريح شده كه خواندن غير خدا 

  ايد متّكي به دليلي از شرع باشد. خدا دليلي بر جواز اين كارـ ب)1(إلهي براي مدعو باشد

كه  چنان ـ او عبادت نشود و چنين خواندني است و چون خدا فرمان داده كه جزنفرستاده 
                                           

ْن تَُكـوَن يِف الَْمْخلُـوِقنَي  ...«شيخ حرّ عاملي روايتي آورده كه امام فرموده:  -1
َ
ا َال جَيُـوُز أ َما َجاَءُكْم َقنَّا ِممَّ

ْنَا َ
وُه إِ آنچه از قول ما براي شما آمد كه جايز نيست در مخلوق باشد پس آن را انكار =  فَاْجَحُدوُه َوَال تَُردُّ

  ).468، ص7، جثبات اهلداةإ» (كنيد و به سوي ما بر نگردانيد (و از ما ندانيد)
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در آيات فوق  .)1(عبادت است لذا بايد جداً از اين كار پرهيز شود ـ گذشت (بند الف)
اند  هاي شما همگي مخلوق فرموده معبودها و ملجأها و باب الحوائج حضرت يوسف

خوانيد و عبادت  را چونان إله و معبود، ميها  آن شمااما  عبادت نيستند ي هدر نتيجه شايستو
ا ايد و إلّ قائل شدهها  آن اين عناوين را براي ـ به تقليد از پدران ـكنيد. پدرانتان و شما  مي

 هرـ اش در مقابل مخلوقي  ندد كه بندهپس خداي مهربان نمي از كتاب خدا نداريد.دليلي 
  .)جداً د و خضوع تمام به جاي آورد. (فتأملننش ككر ـ چند كه بسيار واالمقام باشد

خدا ن، غيرمتقَ به گمان و بدون دليلاز كساني كه بنا ت فرمودهيات فوق مذمقرآن در آ
و همان حكم را  )2(عبادت است خدا، نيزفرموده كه خواندنِ غيرنند و بيان ك را عبادت مي

مستلزم فرض صفات إلهي ه خواندني كه البتّـ  دارد و خواندن و مدد خواستن از غير خدا
داراي صفات إلهي بدانيم خدا راـ چنان است كه غير باشد براي مدعو!  
دهند و چنانكه گفته شد  مي مهم ديگر آن است كه غالباً آخوندها عوام را فريب ي همسأل
» اهللا دونِ«كه گفتيم مقصود از  چناناما  منحصر سازند» بت«كنند آيات فوق را به  سعي مي

ه دارند زيرا ازقَعدر آيات ها  آن ال و بزرگان و مقرّباني است كه مردم به آنان ارادت و توج
 ...نه چوپ و سنگ و فلزّ و ـ )3(الستقَضماير جمع كه مختص عموصوله و» نم«بسياري، با 

ل و ثاخواندند در واقع آن را تم واضح است كه مشركين كه بت را ميشده زيرا پر ديا ـ
دانستند و در  ... مي.آور يكي از بزرگان و اولياء و مقرّبين و صالحين يا مالئكه يا دمظهر و يا
 ابه تصريح قرآن،. بنستقاللواندند نه خود چوپ و سنگ را باإلخ را ميها  آن حقيقت

متعال  خواندند خداشناس و خداپرست و خواهان تقّرب به حقِّ كساني كه مشركين مي
. طبعاً ]٥٧اإلرساء:[ .تر سازد را به خدا نزديكها  آن جستند كه اي مي خود وسيلهاند و  بوده

.اند نه چوب  نيكوكار بوده چنين كساني افراد صالح و آلي و بت نيز به عنوان  و سنگ و فلزّ

                                           
  به بعد. 72ي  رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه» خواندن و دعا«ي عبادت بودنِ  درباره -1
  ايم.  ي اين موضوع در صفحات آينده به قدر كفايت سخن گفته درباره -2
اي متعال در أغلـب  ي انبياء تصريح كرده كه خد سوره 98ي  طبايي ذيل آيه عالّمه سيد محمد حسين طبا -3

قول است ياد فرموده است. (الميزان، ج سخنانش از بتذَوِي الع 327، ص14ها با الفاظي كه مختص.(  
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مرآتي مورد توجه بود و تقدس و حرمت آن نيز ناشي از تقدس و احترامي بوده كه براي 
آن بزرگان بوده خود آن بزرگان قائل بودند و در واقع توجه و عنايت حقيقي مشركين به 

را از آن رو كه » كريشنا«يا » بودا«يل ها و تماث اييان يا هندوها مجسمهكه بود چنان است هم
كنند نه چوب  عظيم ميتهاست و به نوعي منتسب به ايشان است تكريم و  و ياد آور آن شبيه

ت پريا سنگي را كه مجسمه از آن ساخته شده و إالّ دليلي نداشت كه بل زحمت ستان متحم
ـ ي بدهندفراوان شده و به سنگ و چوب شكل خاص مثالً شكل بودا يا شكل وو س واع د

  .)1(كردند وب و سنگ را اكرام و تعظيم ميرف چبلكه ص ـ ...و
مجسمه و تمثال فرشتگان  »ناةمَ «و » ّزیعُ «و » الت«دانند كه  مطّلعين از تاريخ عربستان مي

 »صدوق«و » األصنام«در كتاب » هشام بن محمد كلبي«) و يا چنانكه 28تا19:جم(النّاند  بوده
 23 ي هوساير علماي تفسير ذيل آي» مجمع البيان«در  »طبرسي«) و 3(ص »علل الشرائع«در 
شدند در واقع به  .. ناميده مي..وث وغواع و يد و سهايي كه و اند، بت آورده» نوح« ي هسور

صالحي بودند كه پس از مرگشان، ابتدا مريدانشان در عبادت خدا، از سيره نام اولياء و افراد 
 ي هر زمان و فاصله گرفتن از زمانوركردند ليكن به تدريج و با م پيروي ميها  آن و روش

انبياء، مردم در عبادت شيطان و هواي  ي هه كردند و سپس به وسوسخود، به ايشان نيز توج
و مجاهدات آنان و موجب ها  آن يادآوركه  اين ي هرا به بهان نفس، صورت و تمثال ايشان

آمدند  ميها  آن اردديمردم نيز به  .)2(تحريض و تشويق مردم به عبادت خواهد شد، ساختند

                                           
داننـد امـا    كه در زمان ما نيز عوام صرف طال يا نقره يا آلومينيوم را مقدس و متبرّك و محتـرم نمـي   چنان -1

اخته شـد، بـه سـبب انتسـاب بـه امـام يـا امـامزاده، آن را         اي از آن س كه ضريح امام يا امامزاده پس از اين
گذارند و به آن دسـت كشـيده و بـه سـر و      متبرّك و مقدس شمرده و آنها را بوسيده و پيشاني بر آن مي

  كنند! (فَتَأمل) كشند! علما نيز مخالفتي نمي صورت خود مي
اي سـخن گفتنـد    حضرت از كنيسـه  نبراي آ اكرماز عائشه مروي است كه دو تن از همسران پيامبر  -2

همانا درميان «فرمود:  كه در حبشه ديده بودند و ديوارهاي آن منقوش به تصاويري بود. رسول خدا
هـا را   صـورت   سـاختند و آن  گاه [يا عبادتگاهي] مي گورش سجده مرد بر آنان هرگاه مرد نيكوكاري مي

(صـحيح مسـلم،    ».شـوند  ترين مردم محسـوب مـي  كردند. آنان روز ستاخيز نزد خدا بد در آن ترسيم مي
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گشتند و يا قبر افراد مذكور را مورد توجه و  ميها  آن كرده و دور را تعظيم و تكريمها  آن و
  إلهي فاصله گرفتند. انبياء  ترتيب از توحيد و روش دادند و بدين تكريم قرار مي

مي امروز محقّقان بزرگ اسالعصب خرافات اعتراف كرده است كه: يكي از مدافعين مت
اند كه شرك بسياري از  و متون تاريخي ثابت كردهاحاديث  با بررسي بسياري از آيات و

. يعني آنان قبول شرك در عبادت بود نه شرك در ذاتبت پرستان (اگر نگوييم همگي) 
ز او نيست ولي اي ج اهللا) ذات يكتاي است كه آفريدگار و روزي دهنده= داشتند كه خدا (

دانستند كه اگر رضايت آنان را جلب  ب درگاه إلهي ميرّوجودات مقبتان را مأصنام و 
شود و مضمون آياتي از قرآن كه در آن  كنند، رضايت خدا نيز بر اثر شفاعت آنان جلب مي

  دهند. ميمحيط نازل شده است نيز بر اين حقيقت گواهي 
ۡرَض وََسخَّ ﴿

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
ٰ َولَئِن َسأ نَّ

َ
ۖ فَأ ُ َّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َلَُقولُنَّ ٱ َر ٱلشَّ

ٍء َعلِيٞم  ٦١يُۡؤفَُكوَن  َ بُِكّلِ َشۡ َّ ۥٓۚ إِنَّ ٱ ُ يَبُۡسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدُر َلُ َّ ٱ
را آفريده و ها و زمين  و اگر از آنان بپرسي كيست كه آسمان« ]٦٢ ,٦١[العنكبوت:  ﴾٦٢

باز  ]از حقّ[ه هر آينه گويند: خدا، پس چگونه البتّ است، خورشيد و ماه را رام گردانيده
شوند؟! خداست كه روزي را براي هريك از بندگانش كه بخواهد فراخ  مي گردانيده 

  .»همانا خدا بر هر چيز تواناستگيرد،  و يا تنگ مي ازدس مي
رازقي  ز خدا وه عرب عصر رسالت خالقي جي است ككآيه و آيات ديگر حادواين 

ت را  ز او نميجپرستيد و در  ميدانست و با اعتقاد به چنين خداي يكتا سيصد و شصت ب
شرك آنان نمود و راه جمع اين عقيده با آن عمل جز اين نيست كه  مقابل آن خضوع مي

                                                                                                           
) و نيز از پيـامبر اكـرم روايـت شـده     18و  17و  16، حديث 3، باب ة، كتاب المساجد ومواضع الصال1ج

َُهوَد واجََّصارَ «كه فرمود:  ْ نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ قَاتََل اُهللا ا
َ
َُذوا ُقبُوَر أ خداوند يهود و نصاري را بكشد كـه   = ى اختَّ

 5(المصـنَّف، عبـدالرّراق صـنعاني، ج    .»ي پيـامبران خـود را بـه عنـوان مسـجد و عبادتگـاه گرفتنـد        برهمق
مـام مسـند اإلو  178، ص1، جره الفقيـهـَمن الَحيضـو  9987، حديث 54، ص 6و ج 9754، حديث 431ص
) 23تا  19يث ، حد3، باب مواضع الّصـالةملساجد وكتاب ا، 1، جصحيح مسلمو  177، ص مكتبة احلياة، زيد

  اند. و بخاري و ترمذي و ابوداود و احمد حنبل نيز حديث مذكور را روايت كرده ُمَوّطأـال مالك در
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در نزد » إله«و » اهللا«ديگر  ت..... به عباررك در ذات و ربوبيتشرك در عبادت بود نه ش
ي داشت و مفهوم كلّ» إله«م و نام خداي يكتا بود ولي لفظ لَع» اهللا«آنان متفاوت بود و لفظ 

شد و همگي به  ميديده طراف كعبه سيصد و شصت معبود ابه معني معبود بود و در 
نيست ز خدا و لذا پيامبر دستور داد كه بگويند معبودي ج» اهللا«بودند نه » إله«آنان  ي هعقيد

 38لقمان و  ي هسور 25هاي  و كسي را نپرستيد و با مراجعه به آيها زو ج ) اهللاهل إالَّ ال(
اين وجود لفظ بنابر .)1(گردد تر مي زخرف حقيقت مسأله روشن ي هسور 87ر و مز ي هسور

-قايد بتع ي ه.. از بررسي و مطالع.نيست يگانه پرستي آنان درميان ملّت عرب گواه بر» اهللا«

  :آيد پرستي آن دوران اين نتايج به دست مي
بين آنان بسيار رايج بود  در» اهللا« ي همردم عربستان به خدا و مبدأ اعتقاد داشتند و كلم -1

» معبود=إله«را ها  آن پنداشتند و ها را مظاهري قابل تقديس و درخور پرستش مي و غالباً بت
لذا پيامبر  معاد بودند ومنكر رسالت پيامبران و ولي )2(دانستند نه آفريدگار هستي مي

اسالم بيشتر به خاطر اثبات  ي همبارزنياز چنداني نداشت و  براي اثبات صانع اسالم
هاي مختلفي شريك خدا  ها را به گونه هايي بود كه آن يگانگي معبود و نفي بت

م آن زمان نوعاً خدا را گر اين معني است كه مرد آيات متعددي از قرآن روشن! دانستند مي
ُ ﴿ قبول داشتند مانند: َّ ۡرَض َلَُقولُنَّ ٱ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
و « ]٣٨[الزمر:  ﴾َولَئِن َسأ

  ».ها و زمين را آفريده است البتّه هر آينه گويند: خدا اگر از ايشان بپرسي كيست كه آسمان
  گفتند، از جمله: خود مطالب گوناگوني مي پرستيِ در توجه به بت آنان27
و بدون واسطه عبادت  مستقيماًالف) ما شايستگي آن را نداريم كه خدا را با آن عظمت  

قرآن مجيد از زبان اين گروه  )3(.خدا باشند بين ما و ي هتوانند واسط ها مي كنيم و اين بت
                                           

، كتـاب حاضـر  هـا اشـاره كـرده اسـت رجـوع كنيـد بـه         ي اين مطالب، بدان ي آياتي كه نويسنده درباره -1
  به بعد.127ي  صفحه

اي غيرخـدا در تـدبير    پرستان كه آلهه ي انبياء تصريح كرده بت سوره 19ي  نيز ذيل آيه» نالميزا«صاحب  -2
  اند در ملك كسي را شريك خدا نمي دانند. و در عبادت قائل

  بند هـ.  99ي  صفحه كتاب حاضري اين تشبيه مشركين رجوع كنيد به  درباره -3
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ِ ُزۡلَفٰٓ َما َنۡعُبُدُهۡم ﴿ فرمايد: مي َّ َ ٱ ِ ٓ إ َّ ِلَُقّرُِبونَا ِ كنيم  را عبادت نميها  آن ما«] ٣[الزمر:  ﴾إ
ِ ﴿ .»ما را به خدا نزديك سازندكه  اين مگر َّ ٓءِ ُشَفَعُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ َ ُؤ اينان « ]١٨ :[يونس ﴾َهٰٓ

  28 .)1(الخ .....»اند شفيعان ما نزد خداي
: نفرمودهها  آن ي هنوح دربار ي هسور 23 ي هبينيم آي همين سبب است كه ميبه 

. زيرا در واقع خود افراد »معبودهايتان= َءالَِهَتُكمۡ «بلكه فرموده:  »بتهايتان=  كمأصنامَ «
گرفتند و إال  مورد توجه قرار مي مرآةو  آلةها به عنوان  اند و بت مذكور مورد توجه بوده

قرآن از  ،عالوه بر اين .)2(توجه نبوده استخود چوب سنگ مستقال مورد  بديهي است كه
غير  أعم از جماد وـ است و همه  استفاده كرده كه لفظي عام »خداغير = دون اهللا« عنوان

  .)3(شود را شامل مي ـشعور ذيجماد و ذي شعور و غير
ده اگر تمام مخلوقين جمع در آيات فوق خدا براي تشريح و تبيين مقصود مثال زده و فرمو

توانند. پس شما چگونه چنين  ديگر مگسي خلق كنند، نمي شوند و بخواهند به كمك يك
                                           

  . 244و  243و 234و 233ي مسجدجامع تهران، ص  ، جعفر سبحاني، انتشارات كتابخانهلت راز بزرگ رسا - 1
فيِه مّكَة أىب أن يَدُخَل اكيَت و عن ابن عباس قال: لّما قَِدَم اّجيبُّ «شيخ عباس قمي نقل كرده است كـه:   -2

خرَِجْت 
ُ
 اآللَِهُة فَأَمَربِها فَأ

ُ
أيديهما األزالم! فقال: قاتَلَُهُم اُهللا أما َواِهللا  و  سماعيلإبراهيم وإرَج صورة خْ . فَأ

وارد مكّه شد  از ابن عباس روايت شده كه گفت: چون پيغمبر« .»لقد َعِلموا كنَّهما لَم يَستَقِسما بِها َقّط 
هـا را   كرد آنامر  ها و معبودها قرار داشتند، خودداري فرمود. پس ي كعبه كه در آن بت از ورود به خانه

كـه   را خارج كـرد درحـالي   ها صورت و تمثال ابراهيم و اسماعيل آورند، حضرتش از ميان آن بيرون
حضرت فرمود: خدا بكشد ايشان را، بـه خـدا قسـم دانسـتند كـه آن دو       در دستشان تيرهاي قرعه بود! آن

، 2ج» نيـل األوطـار  «مشـابه ايـن حـديث را در     ـ 55، ص2، جسـفينة البحـار». (هرگز تير قرعه نيفكندنـد 
ببينيد). در برخي  365، ص1ج» مسند اإلمام أحمد«و  430، ص4ج» ألصوللالتّاج الجامع «و  98و  97ص

مـام أحمـد،   . (مسـند اإل نيز در كعبه موجود بوده است از روايات آمده كه صورتي از حضرت مريم
  ).277، ص 1ج

 ُدونِ  ّمِـن﴿است كه چرا نسبت به بايد به عموميت نهي قرآن توجه داشت. اعتراض قرآن به مشركين آن  -3
ِ ٱ شويد و او را واسطه قرار  متشبت مي» فالن«كه چرا به  است؟! نه اين اهللاكنيد كه شايسته  رفتاري مي ﴾َّ

  دهيد.  شويد و او را واسطه قرار نمي متشبث نمي» بهمان«دهيد، اما به  مي



107 

 »عبادت ديتوح« ی تذّكر مهّم درباره

   

 
 

  

 

فقط  اهللا دونواضح است كه مقصود از پر خواهيد؟! خوانيد و از آنان ياري مي عاجزاني را مي
تياد ها  آن جمع از و ضماير »نَ يذِ لَّ اَ «لفظ  كه مالحظه شد با سنگي و چوبي نيست زيرا چنان ب

نيز بينو مقرّانبياء  ي هبه اجماع مسلمين همكه  اين شود. به اضافه الء اطالق ميقَكرده كه به ع 
ي مشركين نيز اين توانند مگسي بيافرينند و مشاركتي در آفرينش مخلوقات ندارند و حتّ نمي

كه در رفع  كساني ات نبايد ايشان را خواند وموضوع را قبول داشتند. پس به حكم اين آي
  نيستند.» دموح«اند و  منحرف شده توحيدخوانند از  ضرار غير خدا را مياَ بليات و دفع

خالق را با خالق خدا فرموده غير )74 و73و  21 و 20و  17نحل ( ي هدر آيات سور
خالق درست نيست. خالق است كه توجه به غيرمساوي ندانيد. در طلب حوائج و دعاها، 

خالق كه از باطن انسان خبر ندارد و غير داند لذا اميد داشتن به شما را مي پنهانِآشكار و 
نحل داللت  ي هسور 21و  20 ي هگويد، موجه نيست. آي داند كه راست و كه دروغ مي نمي

 خواهد شد، نبايد خواند و تمام داند كي زنده ميرد و نمي خالق را كه خود ميدارد كه غير
هر  73 ي هاست. آي توحيدخواندن ايشان خالف  ،بنابراين .)1(اند ين بودهو اولياء چنانبياء 

ال را نيز شامل قَشود چه جاندار باشد يا جماد. اين آيه ع از خدا را شامل ميمعبودي غير
به صريح قرآن  پس بنا .شود ال استعمال نميقَعيركه براي غ »َتِطيُعونَ يَسۡ  َ «شود به دليل  مي

َ رََشٗدا ﴿ :دهفرمو كه پيامبر ا َو ۡملُِك لَُكۡم َضّٗ
َ
ٓ أ َ همانا من  :بگو« ]٢١[اجلن:  ﴾٢١قُۡل إِّنِ 

ۡملُِك ِلَۡفِس َنۡفٗعا ﴿و  .»و هدايت را ندارم ]رساندن[زيان ]و توان[براي شما اختيار 
َ
ٓ أ َّ قُل 

                                           
دانـد.   ح آيـات قـرآن، وقـت قيامـت را نمـي     به اجماع مسلمين رحلت كرده و بنابه صري كرمارسول  -1

لُـون «نيز فرموده:  ) چنانكه امام سجاد187(األعراف: وَّ
َ
قَْرُبـوَن َواأل

َ
ْهلُـون َواْأل

َ
لَُف الَْماُضوَن َواْأل ْفَن السَّ

َ
أ

نِْبيَاُء َوالُْمرَْسلُوَن َطَحنَتُْهْم واُهللا الَْمنُوُن َوتََوالَْت َعلَـيِْهُم ا
َ
ـنُوَن َوَفَقـَدْيُهُم الُْعيُـوُن َواآلِخُرون َواْأل ِْهـْم لسِّ َ ِ ا إ

َوإِنَـّ
ِْه راِجُعون ،َصائُِرونَ  َ

إِنَّا ِلـلَِّه َوإِنَّا إِ
كجا شدند پيشينيان گذشته و أهل و خويشـان و أولـين و آخـرين و     = فَ
شت و ؟ به خدا سوگند كه آسياي مرگ بر ايشان بگشت و ساليان جهان بر ايشان گذمرسلينو  پيغمران
پـس بـه درسـتي     ها ملحق شويم همانا ما نيز به سوي ايشان رويم و به آنها ناپديد شدند و  از چشم

كه ما از آن خداونديم كه به كمند بندگي او دربنديم و به درستي كه ما به سوي پـاداش و جـزا دادنِ او   
  ). 21و  20ص 2(منتهي اآلمال، شيخ عباس قمي، ج .»رجوع كنندگانيم
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 ُ َّ َّ َما َشآَء ٱ ِ ا إ َ َضًّ ي خويش يچ سود و زياني برامالك همن  :بگو« ]١٨٨ األعراف:[ ﴾َو
ل از رحلت يا پس از رحلت نبايد قبچه  حتّي پيامبر .»نيستم مگر آنچه خدا خواهد

  حضرت باشد. فات فوق بشري براي آنشود. البتّه خواندني كه مستلزم فرض ص خوانده 
بيه نحل داللت دارد كه نبايد از جانب خود، خداوند متعال را به خلق او تش ي هسور 74 ي هآي

مانند مشركين صدر  ـ مثيل است، پس كسي كه بي ي هكنيم و براي او مثال بياوريم زيرا خدا يگان
كار خدا دخالت دهد، رو اولياء را دانبياء كه  اين كند و براي خدا را به شاه تشبيه مي ـ اسالم
كشور  سِكه به شاه يا رئي رسد چنان كار به خدا نمي گنه رو سياه گويد دست ما بندگانِ مي
او عزّت و تقرّب دارند واسطه رويم و آنان را كه نزد  بين او ميرسد پس به نزد عزيزان و مقرَّ نمي

ما را از شاه بخواهند و به همين قياس در قضاء حوائج و غفران گناه  ي هكنيم تا خواست و شفيع مي
ا و يا آمرزش ما را از خدا م ي هخواستها  آن سازيم تا مقرّبان درگاه خدا را شفيع مي و امثال آن،
  اسي است. به دو دليل:نروا و باطل و دليل خدا نشتمثيلش نا )1(طلب كنند
َ َتۡعلَُموَن ﴿كه خدا فرموده:  آن اول نُتۡم 

َ
َ َيۡعلَُم َوأ َّ ۚ إِنَّ ٱ ۡمَثاَل

َ
ِ ٱۡل َّ ِ  ْ  تَۡضُِبوا

َ  ﴾٧٤فَ
 .»دانيد ا نميداند و شم نزنيد كه خدا مي ]ساختهي خود[پس براي خداوند مثالها« ]٧٤[النحل: 

را تمثيلمناسب آورده ولي اين بوده، خود مثالهايكه الزموارديممتعال درزيرا خداي
شرعي و بر خالف نهي قرآن چنين  ي هنياورده است و شما از نزد خود و بدون دليل و بين

  !ايد تمثيلي آورده
تناسب است زيرا خداوند متعال از جهات  بي آنكه تشبيه و مثال شما نيز كامالً دوم

  گوناگون با شاه يا رئيس كشور تفاوت دارد:
 خدا از نوع شفيعان نيست.اما  اند گزارانش از يك نوعشاه و كار -
شناسد و  ميشناسد ولي خدا  شاه از دل رعيت خبر ندارد و صادق را از كاذب نمي -

» ۢ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  است.» لصُّ

  اي از  خدا لحظهاما  فاصله داردها  آن ه و همه جا با رعاياي خود نيست و ازشاه هميش -
  

                                           
ي  ول را مقايسه كنيد يا آنچه كه جعفر سبحاني از قول مشركين مكّه نقل كرده است. ر.ك. صفحهاين ق -1

  .كتاب حاضر 105
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تر است. عالوه بر اين اگر  نزديكها  آن خبر نيست و از رگ گردن به بندگان دور و بي
من  سلطاني به رعيت خود بگويد هر وقت حاجتي داري به خود من مراجعه كن و

ه رعيت اعتنا نكند و بگويد من بايد به وزير يا است ك راهميشه نزد تو هستم. آيا سزاو
 ربان تو مراجعه كنم؟ البتّه خير.د

خدا عاري از اما  تواند سلطنت كند نميها  آن گزار است و بدونوزير و كار شاه محتاجِ -
 احتياج است. 

خدا چنين اما  گزار نباشدپذيرتر از وزير و كارتر و عذر است كه شاه مهربانممكن  -
ِٰحِيَ ﴿ه نيست بلك رَۡحُم ٱلرَّ

َ
تر و  مخلوقات خود مهربان ي هاست و از هم ]١٥١ األعراف:[ ﴾أ

 عذرپذيرتر است.

صدا را باهم و دريك يا چند  تواند چند كار را باهم انجام دهد و شاه در يك آن نمي -
خدا چنين نيست به قول اما  يك زمان جواب دهد.زمان بشنود وبه چند نفر در

ّ َماكنٍ وَ « :أميرالمؤمنين
ّ إنٍس .إنَُّه َكِلُكِ

) 195خطبة  ،البالغهنهج( .»جانٍّ وَ  ... َوَمَع لُكِ
َ «و ُ غَ فُ  الوَ  شأنٌ  هُ لُ شغَ الي تا از [دارد  كاري او را مشغول نمي« »اكنٌ مَ  يهِ وِ حَي  الماٌن وَ زَ  هُ رِيّ

 .»گيردزمان او را دگرگون نسازد و مكاني او را در خود ن ]كاري ديگر باز ماند و مرور
  .)1()178 ي ه(نهج البالغه، خطب

                                           
يَا َمْن َال يَْشَغلُُه َسْمٌع َقـْن َسـْمٍع « خوانيد: ) نيز مي99كه در مفاتيح الجنان در دعاي جوشن كبير (بند  چنان -1

اي خـدايي كـه   « .» َفْمنَُعُه فِْعٌل َقْن فِْعٍل يَا َمْن َال يُلِْهيِه قَْوٌل َقْن قَْوٍل يَا َمْن َال ُفَغلُِّطُه ُسَؤاٌل َقْن ُسَؤالٍ يَا َمْن َال 
شنيدني [صدايي] او را از شنيدن[صداي]ديگر مشغول نسـاخته، اي خـدايي كـه كـاري او را از كارهـاي      

سـازد [كـه از شـنيدن] گفتـار ديگـر [بـاز        فتاري او را سر گرم نمـي خدايي كه گ  دارد و اي ديگر باز نمي
(شبيه همـين جمـالت در   » اي ديگر اي از خواسته اندازد او را خواسته ماند] و اي خدايي كه به اشتباه نمي

ي نمازهـاي يوميـه نيـز ذكـر شـده اسـت) و در دعـاي پـنجم          مفـاتيح در تعقيبـات مشـتركه    15ي  صفحه
يَـا َمـْن...... َال تَْشـتَِبُه َعلَيْـِه «خوانيد:  آمده ـ مي  198و  971چنانكه در مفاتيح ص  ـسحرهاي ماه رمضان 

 ْ َ ْصَواُت َوَال يَْشَغلُُه 
َ
ْ  اْأل َ كه صداهاي گوناگون او را به اشتباه  ي هر صدا.... اي آن اي شنونده .»ءٍ  ٌء َقْن 

  ».  نيفكند و چيزي او را از چيز ديگر باز ندارد
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كارگزار يا وزيراند  چون مام براي خدا همااگر شما معتقديد كه پيغمبر و  ،عالوه بر اين
يا «خوانيد:  ميمذكور است » مفاتيح الجنان«ه در ك» دعاي مشلول«براي شاه، پس چرا در 

ُ صاِحبٌَة َوال اكَن َمَعُه َوزي َ ََذ َمَعُه ُمشرياً، َوَال اْحتاَج إىل َظهريَمْن..... لَْم يَُكْن   .»ٌر، َوَال اختَّ
خدايي كه همسري برايش نيست و با او وزيري نبوده و مشاوري نگرفته و نيازمند   اي«

يا َمْن ال «خوانيد:  مي» دعاي جوشن كبير« 79و چرا در بند  ».كارگزار و پيشتيبان نيست
ُ َوال َوزيرَ  َ   !»ه شريك و وزير ندارداي خدايي ك« »رَشيَك 

اند خدا قائلبراي غير فانه مردم ما صفات منحصر به خدا را،متأس! فكه در  ل كسانيثَي الم
ند و هد همه باهم وي را مخاطب قرار مي )1(اي مشغول طواف هستند حرم امام يا امامزاده

                                           
توجه داشت كه طواف از اعمال عبادي است و اعمـال عبـادي از قبيـل طـواف و دعـا و نـذر و... را        بايد -1

توان غيركعبه را طواف نمود.  توان براي غيرخدا به جاي آورد. در نتيجه بدون دليل متقن شرعي نمي نمي
است، بيـاورم؛   نقل كرده كرماجا مناسب است حديثي را كه احمد طبرسي از پيامبر  (فتأمل) در اين

هـاي افـرادي    هـا و تمثـال   هايشان صـورت  جا رسول خدا در جواب مشركيني كه مدعي بودند بت در آن
هـا را سـاختيم    هاي آن گفتند ما نيز صورت اند و مي اند و مطيع خدا بوده زيسته است كه پيش از ايشان مي

را آفريد و به فرشتگان فرمـان داد   ها را به منظور تعظيم خداوند عبادت كرديم. خدا چون آدم و آن
و  او را سجده كنند و آنها نيز براي تقرّب به خدا او را سجده كردند و ما به سجده كردن بـراي آدم 

تر بوديم، اما اين فرصت براي ما به دست نيامـد از ايـن رو تمثـال او را     تقرّب به خدا از فرشتگان مستحقّ
را  كه مالئكه بـراي تقـرّب بـه خـدا آدم     سجده كرديم همچنانساختيم و آن را براي تقرّب به خدا، 

ه ايد كه به سوي مكّه سجده كنيد و در غير مكّ كه شما به گمان خود مأمور شده چنان سجده كردند و هم
-ايد و به سوي آن ولي به قصـد كعبـه، سـجده مـي    نيز با دست خود [در مساجد خويش] محراب ساخته

كنيد به قصد تقرّب به خداوند ـ عزَّوجلّ ـ نـه بـه قصـد      برابر كعبه سجده مي قصد محراب و دركنيد نه به
هاي كسي را كه خـدا را عبـادت    ها و تمثال ما را خبر دهيد هنگامي كه شما صورت«كعبه؛ چنين فرمود: 

كرده (يعني عابد و صالح بوده) عبادت كرديد و بر ايشان سجده كرديد يـا نمـاز گزارديـد و رخسـار      مي
ايد (كه در آن عمـل   را به منظور سجده بر خاك نهاديد پس براي پروردگار جهانيان چه باقي نهادهخود 

باشـد،   داشت و عبادت او الزم مي ايد حقّ كسي كه بزرگ با غيرخود مساوي و مشابه نباشد)؟ آيا ندانسته
گـي را بـا غالمـانش    اين است كه با بندگانش مساوي و مشابه نباشد؟ مرا خبر دهيد اگر پادشـاهي يـا بزر  

حتّي در بزرگداشت و خضوع و خشوع مساوي گرفتند آيـا ايـن كـار پـايين آوردن مقـام آن بـزرگ و       
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) سخن مماا بگذار من با امام (يا با روحنگو كه تو سخن كند كسي، ديگري را منع نمي
گري كالمش با امام تمام شود يكند كه د سخنت را بگو و يا صبر نميبگويم، سپس تو 

                                                                                                           
دانيد كـه شـما    زياده روي در تعظيم [بندگان و غالمان] كوچك او نيست؟! گفتند: آري. فرمود: آيا نمي

گانِ مطيعش، بزرگ بداريـد [در  هاي بند ها و تمثال خواهيد] خدا را با تعظيم صورت از آن حيث كه [مي
كنيد... شما براي ما مثالي زديد و ما را شبيه خودتان شمرديد در  احترامي مي واقع] به پروردگار جهان بي

ايـم كـه هـر چـه بـه مـا        حالي كه ما مشابه يكديگر نيستيم همانا ما بندگان مخلوق و مربوب خداي متعال
خواهـد او را   ايسـتيم و همـان طـور كـه از مـا مـي       ز دارد، باز ميچه ما را با پذيريم و از آن فرمان دهد مي

مـر فرمـود، در همـان وجهـي كـه فرمـوده او را اطاعـت        اكنيم و اگر به وجهي از وجوه مـا را   عبادت مي
دانـيم، شـايد    پردازيم زيرا ما نمي نفرموده و اجازه نداده است، نميامر  كنيم و به وجوه ديگر كه ما را مي

م را نمياو كه وجه اوكه [در نمـاز] در مقابـل    پسندد. خداي متعال از اين ل را از ما خواسته است وجه دو
مر فرمود كه با روي كردن به كعبـه، او را عبـادت كنـيم،    م ما را نهي فرموده و چون به ما اخودش بايستي

روي نمودن به سمت  باشيم با ها مقيم مي گاه به ما فرمود كه در ساير بالدي كه در آن اطاعت كرديم آن
كعبه، او را عبادت كنيم ما نيز خداي را اطاعت كرديم و در هيچ يك از اين وجـوه از پيـروي فرمـانش    

امر فرمود[البتّه به فرشتگان نه بـه بنـدگان] و    خارج نشديم. بنابراين چون خدا به سجده در برابر آدم 
خود اوست فرمان نداد شما را نرسد كه تمثـال  به سجده در برابر تمثال و صورت او كه به هر حال غيراز 

دانيد شايد او بدان سبب شما را بدين كار فرمان نداده كـه آن را   او را با خود او قياس كنيد زيرا شما نمي
  پسندد. نمي

فرمود: ما را خبر دهيد اگر روزي مردي به شما اجازه دهد به منـزلش وارد شـويد    سپس رسول خدا
ي ديگـرش كـه    اش شويد يا به خانه ي او وارد خانه و اجازهامر  ر غير آن روز بدونآيا مجاز هستيد كه د

شما را بدان دعوت نكرده وارد شويد؟! يا اگر مردي به شما لباسي از لباسهايش يا غالمي از غالمانش يا 
ود: چارپايي از چارپايانش را بخشيد، آيا شما مجاز هستيد كه آن را بگيريد؟ عـرض كردنـد: آري. فرمـ   

كه در مـورد   اگر آن را نگرفتيد آيا مجاز هستيد مشابه آن را بگيريد؟! عرض كردند: خير، زيرا وي چنان
أول اجازه داده است در مورد دوم اجازه نداده است. فرمود: مرا خبر دهيد آيا خدا سـزاوارتر اسـت كـه    

سـزاورتر اسـت كـه در     در ملكش بدون فرمان وي وارد نشوند يـا بنـدگانش؟! عـرض كردنـد: خداونـد     
ايد و در كجا  إذن او تصرّف نشود و كاري انجام نگيرد. فرمود: پس چرا شما اين كار را كرده ملكش بي

؟ آنـان سـاكت ماندنـد و... الـخ     هـا سـجده كنيـد    هـا و تمثـال   خدا به شما فرمود كـه بـراي ايـن صـورت    
  به بعد). 22، ص1جي النّعمان، با تعليقات محمد باقر الخرسان،  حتجاج، مطبعه(اال
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و اين يعني قائل شدن  !دهند سپس سخن بگويد بلكه همه باهم امام را مخاطب قرار مي
ٌن َقنْ «صفت خدا 

ْ
نٍ  ال يَْشَغلُُه َشأ

ْ
  !براي غير خدا »َشأ

شب، در  رخيابان، روز يا شب يا نيمهانه يا ددر خمردم ما در همه جا چه دركنار قبر يا 
خوانند و معتقدند  ب را ميضعيتّي كه باشند، امام يا ولي مقرّودر هر  سفر يا در حضر و كالً

ترديد يعني قائل  و اين بي )1(!كند ايشان وساطت و شفاعت ميشنود و بر ايشان را ميوي ند
  !ن صفت خداي متعال براي غير خداشد

شكلم را مرتفع گويند فرزندم را شفا بده يا فالن م زداه مي امام يا امام به مردم ما خطاب
ساز و قكه خدا در هيچ  را به ايشان سپرده است! در حالي موراويي خدا اين گ .لي هذاس ع

بندگان، شريك و همكاري براي خود نگرفته است و  ي همري از جمله استجابت خواستا
ِ ٱلِّ ﴿فرموده:  َّ ِ  َ

َ
َ أ ِ ٓ إ َّ ِلَُقّرُِبونَا ِ ۡوِلَآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إ

َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱتَّ يُن ٱۡلَالُِصۚ َوٱلَّ

َ َيُۡكُم بَۡيَنُهۡم ِف َما ُهۡم فِيهِ  َّ ِ ُزۡلَفٰٓ إِنَّ ٱ َّ و [آگاه باشيد كه دين خالص « ]٣[الزمر:  ﴾ٱ
از خدا  و آنان كه غير ]و مورد پذيرش اوست[ت فقط براي خداس ]شرك ي هبدون شائب

مگر  كنيم عبادت نميما ايشان را  ]به اين عنوان كه[اند  اولياء و سرپرستاني براي خود گرفته

                                           
ْغِلـَق «امير المؤمنين درباره خدا فرمـوده:   -1

ُ
ِْه َواْستَْمِنُحوُه َفَما َقَطَعُكْم َقنُْه ِحَجاٌب َوَال أ َ

اْستَنِْجُحوُه َواْطلُبُوا إِ
 إِنٍْس وَجَ َقنُْكْم ُدونَُه بَاٌب 

َواٍن َوَمَع لُكِّ
َ
ِ لُكِّ ِحنٍي َوأ روا شدن حاجت را از او بطلبيـد   = انّ َوإِنَُّه َكِلُكِّ َماَكٍن َو

اي آويختـه و   و در خواست خود را از او بخواهيد و عطا و بخش را از او بجوييد كه بـين شـما و او پـرده   
(نهـج البالغـه،    .»دري بسته نيست و او در همه جا و در هر وقت و زمان و با هر انسان و جنّ همراه اسـت 

نَْت اخْلَِليَفُة يِف األْهـِل وال جَيَْمُعُهَمـا َلـرْيَُك اللَّهُ «كند:  ) و عرض مي195 ي خطبه
َ
َفِر وأ اِحُب يِف السَّ نَْت الصَّ

َ
مَّ أ

 ً نَّ الُْمْستَْخلََف ال يَُكوُن ُمْستَْصَحباً والُْمْستَْصَحُب ال يَُكوُن ُمْستَْخلَفا
َ
تو در سفر همراه ما  ،پروردگارا=  أل

كـه   و جمع [ميان اين] دو [صفت] را جز تو كسي نتواند زيرا آناي  [و نيز در غياب ما] سرپرست خانواده
شـود بـراي سرپرسـتي     كـه همسـفر مـي    ماند، همسفر نخواهـد بـود و آن   [ به جاي مسافر نزد خانواده] مي

بنابراين فقـط خـدا همـه جـا حاضـر و       .)46ي  . (نهج البالغه، خطبه»[خانواده] جانشين انسان نخواهد بود
  نين نيستند.ناظر است و غيراو چ
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چه  ا نزديك سازند همانا خدا ميان ايشان در آندما را به لحاظ منزلت به خكه  اين براي
  .»اختالف دارند، داوري خواهد كرد

ٓءِ ﴿ قرآن فرموده: َ ُؤ َ يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهٰٓ َ يَُضُُّهۡم َو ِ َما  َّ َوَيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ
ُتَنّبِ 
َ
ِۚ قُۡل أ َّ ۡرِضۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰلٰ  ُٔ ُشَفَعُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ

َ
َ ِف ٱۡل َمَٰوِٰت َو َ َيۡعلَُم ِف ٱلسَّ َ بَِما  َّ وَن ٱ

ا يُۡشُِكونَ  كه ايشان را نه زيان و كنند عبادت ميرا  و جز خدا چيزهايي« ]١٨ :[يونس ﴾١٨ َعمَّ
ند بگو: آيا خدا را به چيزي هست اينان شفيعان ما نزد خدا )1(:گويند نه سودي رسانند و مي

(يعني در واقع وجود  ]شناسد و نمي[ داند ها و زمين نمي در آسمان ]خود[دهيد كه  خبر مي
  .»شمارند شريك او مي خبر باشد) خدا منزّه و اوالتر است از آنچهن باآخدا از ندارد تا

ٓءِ « ي هاسم اشار َ ُؤ ٓ «او در و ضمير و» َنۡعُبُدُهمۡ «در  »ُهمۡ «مير و ض »َهٰٓ گردد  ميبر »ُيَقّرِبُونَا
اند. عقالي مذكور، اولياء و  قالء بودهو معبود و مرجع مردم و از ع ودعي كه ميبه اوليا
ه داشتند عاهاي خود به آنان توجدكه مشركين در حوائج و اند  ... بوده.ن يا مالئكه وصالحي

ابل گفتند ما ق خواندند و مي ايشان را به خدا نزديك كنند، ميكه  اين را به عنوانها  آن و
تا  كنيم ها را تعظيم و كرنش مي با خدا سخن بگوييم لذا اينكه  اين از ساريم منيستيم و يا شر

و انبياء  ند هر كس قبورهست خدا به نفع ما شفاعت كنند. مانند مردم زمان ما كه معتقد نزد
گويند ما آنان را  كنند و مي شفاعت مياولياء را تعظيم و تكريم نمايد ايشان نزد خدا برايش 

م كه مستقيماً به سوي خدا برويم و با تيسيم و الئق نيهست  م ليكن چون روسياهكني عبادت نمي

                                           
َوَيُقولُـوَن «ي  توان دريافت كه عطف جمله ي زمر مي سوره 3ي  با توجه به آيات ديگر قرآن از جمله آيه -1

ٓءِ  َ ُؤ ما قبل، عطف تفسيري است كه به منظور توضيح ما قبل آمده است و در مقام بيان مطلبـي   به....» .َهٰٓ
بـه حكـم واو   «ي ايـن آيـه نوشـته اسـت:      قرآن، دربـاره جدا از مطلب پيشين نيست. جواني كم اطّالع از 

هـا بـوده،    عاطف، عبادت آنان غير از درخواست شفاعت آنان بود. اگر درخواست شفاعت پرسـتش آن 
تجاهـل   :اوالً .)206(نقد و تحليلي پيرامـون وهـابيگري، همـايون همتـي، ص      .»لفظ واو زائد خواهد بود
نـد و برايشـان كـرنش     خوانـد  ها را مي ها بت آن :يري است. ثانياًي باال عطف تفس كرده كه عطف در آيه

ها را بـراي شـفاعت    آوردند تا بدين وسيله رضايت آنكرده و اعمال عبادي از قبيل نذر و طواف بجا مي
  ست. ي شفاعت بوده ا مه دعا و عبادت معبودان، مقد ،در نزد خدا به دست آورند. بنابراين
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دا واسطه و شفيع ن خود و خرا ميا ي هئما و مناجات كنيم و يا چيزي بخواهيم لذا پيامبراو 
  )1(!دهيم قرار مي

ها را باطل سازد فرموده خدا از چنين چيزهايي  تمام اين خرافات و بهانهكه  اين خدا براي
ود اند و از آن آگاه نباشد يعني وجزمين خبر ندارد و چيزي كه خدا ندها و  در آسمان

خواهيد خدا را از چيزي خبر  پرسد آيا شما مي ق گيرد، لذا مينداشته تا علم إلهي بدان تعلّ
داشتند قطعاً خدا بندگانش را  اگر چنين وسائط و شفيعاني وجود مي !داند؟ دهيد كه نمي

  .) فرمود. (فتأمل جداً را معرّفي ميها  آن گذاشت و در كتابش خبر نمي بي
اِع إَِذا ﴿ :فرمودهعالوه بر اين خدا  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلَّ

ُ
لََك ِعَبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ أ

َ
َذا َسأ

و  نزديكممن از تو پرسش كنند، همانا من  ي هبارو چون بندگانم در« ]١٨٦[البقرة:  ﴾َدَعنِ 
و  ـخدا بر خالف پادشاه  .»دهم هرگاه كه مرا بخواند خواندن و دعاي خواننده را پاسخ مي

از رگ گردن به كه هميشه به يكايك مردم نزديك نيستند، در همه حال  ـ ساير مخلوقات
تر نيست،  خدا به ما نزديكاز قرار دادن كسي كه  ه. بنابراين واسطتر است بندگان نزديك

تر و  و اولياء نيز از رگ گردن به ما نزديكانبياء  يتوجيهي ندارد. هيچ يك از مخلوقات حتّ
بِبخوانيد و نفرموده بندگان مقرّ مراما آگاه نيستند. از اين رو خدا فرموده  رِيضّملاي از ما ف 

تر و هم از درون ما آگاه  سي كه هم از سايرين به ما نزديكمرا بخوانيد زيرا براي خواندن ك
  .تر است به هيچ وجه نيازي به واسطه و شفيع نيست. (فتأمل) مهربانو هم از ديگران 
َ ﴿ به بندگان با صراحت تمام فرموده:داوند براي اتمام حجت از اين رو خ َّ نَّ ٱ

َ
َذٰلَِك بِأ

نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱۡلَبِٰطُل 
َ
از آن روست كه  )2(]اوصاف[اين «] ٣٠[لقامن:  ﴾ُهَو ٱۡلَقُّ َوأ

  ».باطل است خوانند ميير از او غچه  خداوند است كه حقّ است و همانا آن

                                           
چه كه جعفر سبحاني از قول مشركين مكّه نقل كرده است. ر.ك.  كنيد با آناين قول را مقاسيه  -1

  .كتاب حاضر 105ي  صفحه
  ي لقمان، قدرت و علم إلهي بيان گرديده است. سوره 29الي  25در آيات  -2
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َ تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَتٰ ﴿ از سوي ديگر خدا به پيامبر فرموده:29 همانا تو مردگان را « ]٥٢[الروم:  ﴾فَإِنََّك 
نَت ﴿و فرموده:  .»نشنواني

َ
ٓ أ ۖ َوَما َ يُۡسِمُع َمن يََشآُء َّ ۡمَوُٰتۚ إِنَّ ٱ

َ
َ ٱۡل ۡحَيآُء َو

َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱۡل

ُقُبورِ بُِمۡسِمٖع مَّ 
َّ نَِذيٌر  ٢٢ن ِف ٱلۡ ِ نَت إ

َ
و زندگان و مردگان يكسان « ]٢٣ ,٢٢[فاطر:  ﴾٢٣إِۡن أ

ننده اكه را خواهد بشنواند و تو (اي پيامبر) به آنان كه در قبراند شنونيستند همانا خدا هر
  ».نيستي هنيستي تو جز هشدار دهند

و صلحاء و اولياء و انبياء  تند گرچه ازفاطر مرده و زنده يكسان نيس 23و  22بنابه آيات 
حيات دنيوي ندارند، اما  خروي دارندامقرّبين باشند زيرا ايشان نيز پس از رحلت، حيات 

شنود  بيند يا مي و صالحين و غير ايشان، با عضوي ميانبياء  چه ـجز خداـ اصوالً هر مستمعي 
ابراين آن دسته از مسلمين كه به بن .)1(شود اش با دنيا قطع مي و چون رحلت كرد رابطه

زادگان زاري  و أولياء و امامانبياء  خياالت واهي و خرافات موروثي، مغرور شده و بر سر قبر
 طلبند و خطاب به إذن دخول ميها  آن سخن گفته و ازها  آن خوانند و با كرده و ايشان را مي

پندارند  ميخواهند و  ميها  آن ازخوانند و حوائج و رفع مشكالت خود را  زيارتنامه ميها  آن
) عمل مي نشنوند، بر خالف اين تعاليم قرآ ميها  آن كه   كنند. (فتأمل جداً

جمع و در  »مردگان=  یوتَ مَ « روم با حرف تأكيد و بدون استثناء و لفظ ي هسور 52 ي هآي
بينند و  ا نميرساند كه مردگان بال استثناء مرئيات ر سياق نفي آمده و مفيد عموم است و مي

تواند به مردگان  اال و عالي نميبا آن مقام و ي رسول خداشنوند و حتّ وعات را نميممس
  !توانند؟ بشنواند پس چگونه زيد و عمرو مي

ــزد    ــر بريــ ــاب پــ ــه عقــ ــايي كــ  جــ
  

ــه   ــزد؟!   از پشّــ ــه خيــ ــري چــ   ي الغــ
  

َال « گويد: رود و مي و بزرگان دين مي ي هئماو انبياء  كسي كه سر قبر ْشَهُد السَّ
َ
ُم َعلَيَْك يَا..... أ

ِ َوتََرى َمَقايِم  يِم َوتَُردُّ َجَوا نََّك تَْسَمُع الَكَ
َ
دهم كه سخنم را  .. شهادت مي.سالم بر تو اي= ك

چنين كسي برخالف  !»بيني ] ميايستادنم را [در بارگاهت دهي و شنوي و پاسخم را مي مي

                                           
ارتباطش بـا دنيـا قطـع شـد و از     قرآن فرموده پيامبري كه خدا ميراند و پس از صد سال او را زنده فرمود  -1

  ).٢٥٩البقرة:دنيا و مدت مرگش خبر نداشت. (
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كه در شريعت اسالم، شهادت دادن به چيزي  عقل و بر خالف قرآن شهادت داده و بايد بداند
   ل)(فتأمّ كه بدان علم صحيح ندارد و خود نشنيده و نديده، حرام و گناه است. 

نمل  ي هسور 80 ي هآي» = مردگان يوتَم«گويند مقصود از  بعضي از مدافعين خرافات مي
ده تشبيه فرموده و اند كه خدا ايشان را به مر دلار كورروم، مرده دالن و كفّ ي هسور 52و 

 ي هگوييم اين گفت شنواند. مي ار نميكالم خدا را به كفّ مقصود از آيه اين است كه پيامبر،
ار و معاندين را به مردگان حقيقي و اموات كند زيرا خدا كفّ شما، كالم ما را بهتر اثبات مي

» وجه شبه«دانيد  مي كه نشنيدن سخن است و چنان» هبشَ جهو«فرموده و در اين تشبيه،  تشبيه
م و يقيني باشد تا خدا باشد بنابراين بايد نشنيدن أموات مسلّ» هبشَم«از  أقوي» هبِ هبشَم«بايد در 

خدا در قرآن تصريح فرموده كه كه  اين ي هتشبيه فرمايد، به اضافها  آن ار و معاندين را بهكفّ
  )22شنواند. (فاطر/ پيامبر، مقبورين را نمي

ُ وَۡحَدهُۥ ﴿دوزخ فرموده: اهل  اي از ز) خدا خطاب به عده30 َّ ۥٓ إَِذا ُدِعَ ٱ نَُّه
َ
َذٰلُِكم بِأ

ِ ٱۡلَكبِيِ  ِ ٱۡلَعِلّ َّ ِ ٱۡلُۡكُم 
ْۚ فَ ن يُۡشَۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا اين بدان سبب « ]١٢[غافر:  ﴾١٢َكَفۡرُتۡم 

ورزيد و چنانچه به  شود انكار كرده و كفر مي خوانده مي ييبه تنهااست كه چون خدا 
اگر  .»گرويد [بدانيد] كه داوري از آن خداوند واالي بزرگ است شريكي قرين شود مي

ساطت و شفاعت نخوانيد، مخالفت وطلب ي به عنوان خدا را حتّبگويد غير كسي به مردم
ايماني به  خدا چنين حالتي را نشان بي بايد بدانندكه  در حالي !پذيرند كرده و سخنش را نمي

َ َيۡملُِكوَن َشۡي ﴿آخرت دانسته و فرموده:  َولَۡو َكنُواْ 
َ
ِ ُشَفَعآَءۚ قُۡل أ َّ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱ ِم ٱتَّ

َ
َ  ٔٗ أ ا َو

ۡرِضۖ ُثمَّ  ٤٣َيۡعقِلُوَن 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ َفَٰعُة َجِيٗعاۖ لَّ ِ ٱلشَّ َّ ِ ّ َذا ُذكَِر  ٤٤إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن  قُل 

ِيَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِذا هُ  َذا ُذكَِر ٱلَّ ِخَرةِۖ  َ يُۡؤِمُنوَن بِٱ ِيَن  زَّۡت قُلُوُب ٱلَّ
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ َّ ۡم ٱ

وَن  ۡرِض َعٰلَِم ٱۡلَغۡيبِ  ٤٥يَۡسَتبِۡشُ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل نَت َتُۡكُم َبۡيَ  قُِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ

َ
ِ أ َهَٰدة َوٱلشَّ

ْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن  خود]  ز خدا شفيعاني [برايآيا ج« ]٤٦ ,٤٣[الزمر:  ﴾٤٦ِعَبادَِك ِف َما َكنُوا
ها  آن چه آنان صاحب اختيار چيزي نباشند و چيزي درنيابند [شمااند، بگو: آيا و اگر گرفته

خداست، فرمانروايي  شفاعت از آنِ ي ه]. بگو: همگيريد؟! را بدون اعالم خدا، شفيع مي
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 به تنهاييشويد. چون خدا  اوست سپس به سوي او بازگردانيده مي آسمانها و زمين خاصِّ
از او ورند، منزجر شود و چون كساني غيرآ كه به آخرت ايمان نميآنانهاي  شود دل ياد

ها  آسمان ي هر إلها، اي پديد آورندشوند. بگو: با گاه است كه شادمان مي [نيز] ياد شوند، آن
چه در آن اختالف  آن ي هميان بندگانت دربار نهان و آشكار، تو  و زمين، اي داناي

  ».كني كردند داوري مي مي
م اين بوده كه جهنّاهل  شود بنابه آيات فوق سبب عذاب و بدبختي كه مالحظه مي چنان

خواند و   هم خدا را مي اگراما  وه داشتندخواند ايشان مكر در دنيا چون كسي فقط خدا را مي
كه زمان ما در مجالس و  چنان !كردند پذيرفتند و تصديق مي هم يكي از بزرگان را، مي
ا ميكنند همواره غير خدا را صد خدا برپا مي محافلي كه به عنوان عبادت د، زنند مثالً يا محم

آن را عبادت خدا پنداشته و بدان  گويند و مان ميالفضل، يا حسين، يا صاحب الزّيا ابو
ُ بَِكاٍف َعۡبَدهُۥ﴿كه خدا فرموده:  در حالي !باشند مغرور و خرسند مي َّ لَيَۡس ٱ

َ
[الزمر:  ﴾أ

اين آيه با استفهام انكاري و توبيخي آمده كه در  .»اش را كافي نيست آيا خداوند بنده« ]٣٦
  .)1(تر است تر و داللتش قوي يه قطعخبري ي هفي بودن خالق، از جملمقام اثبات كا

) حالت 45ر:مي كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد آن است كه قرآن (الزُّمهم ي هنكت
آخوندها غالباً همين مطلب را كه  اين نظريه .ايماني به آخرت دانسته است مذكور را دليل بي

 مول و منظور اين آيهدهند كه شيعيان كه به آخرت ايمان دارند مش عا قرار مياين اد ي هبهان
ضرور است كه أكيداً  !ين كه به آخرت ايمان نداشتندنيستند و آيه منحصر است به مشرك

غير از او = ۦُدونِهِ  ّمِن« شريفه لفظ ي هه خواننده را به اين نكته جلب كنم كه در آيتوج« .
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن«(يعني  عاي مسلماني دارد دچه كسي كه ا ) استعمال شده لذا چنان»غير خدا = َّ

كه مورد قبول  چنان د كه در آيه ذكر گرديده، از نظر قرآن به آخرت آنشمانند كساني با

                                           
يا «است: ـ كه در مفاتيح الجنان مذكور است نيز آمده است ـ نيز آمده» جوش كبير«دعاي  93در بند  - 1

ْ  اكفِياً  َ  ّ
  ».اي كفايت كننده از هر چيز=  ءٍ ِمن لُكِ
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شما را به خدا آيا بسياري از مردم ما حالتي مشابه آنچه كه  .خدا باشد، ايمان نياورده است
  !در آيه آمده است، ندارند؟

والً اآخرتي كه قرآن بيان فرموده آخرت مردم خرافي پر از واسطه و شفيع است ولي در 
شفيع به انتخاب ما نيست بلكه به إذن إلهي بوده و اصوالً شفاعت أمري محدود و استثنائي 

عبادي اعمال  زدن يا انجام ربزرگان دين و سينه زدن و زنجي است. ثانياً از طريق مدح و تملّقِ
  ل).آيد. (فتأم براي غير خدا به دست نمي

اين آيه به آخوندي متعصب گفتم: از دو حال خارج نيست يا  ي هدرباربه ياد دارم كه 
انبياء  خدا جايز نيست و نبايددرست است و خواندنِ غير توحيد عبادت ي همن دربار ي هعقيد
روز  ي هاز محاسبام درست نيست. شما اگر واقعاً مؤمن به آخرت و  ا خواند و يا عقيدهه رو أئم

ن همه نهي و مذمت از خواندن يك در صد احتمال بده با وجود اي أقلّجزاء خائف باشي ال
را ائمه  خدا كه در قرآن آمده است در قيامت مورد مؤاخذه قرار گيري كه چراغير
ي گفتند ما را نيز بخوانيد كه يا ابوالفضل ك خدا نبودند؟ عليغيرها  آن رخواندي، مگ مي

خدا را خواند يا دعاهايش غير در كجاي علي خواندي؟! را نيز ميها  آن تو عالوه بر خدا،
 كردي؟! خدا كجا فرموده يت از او چنين ميعپيامبر را واسطه كرد كه تو به تبعايش روح ددر 
 برومند به من عرضهآ ي هعبادي خود از قبيل دعا و نذر و طواف را با يك واسطاعمال  كه

ز من بخواهيد؟ ب امقرّ ي هك واسطد آن را با وساطت ييهخوا كنيد؟ يا اگر از من چيزي مي
اند  هنيز وي را به كمك طلبيد پس از رحلت اواوالد يا پيروان پيامبري  قرآن كجا فرموده كه

  !ايشان از خدا طلب مغفرت كند؟اند كه بر يا از او خواسته
تواني  خدا ممنوع و حرام نباشد آيا ميمن درست نباشد و خواندن غير ي هقيدما اگر عا
د مؤاخذه قرار گيري كه چرا در دنيا فقط رود احتمال دهي كه در آخرت مدرص  مني

كافي (الزُّ خداوندرا مي36ر:م ( مكان  لِّي كُخواندي و فقط خدا را حاضر و سميع ف
  !خواندي؟ ها و شفيعان ديگر را نمي طهاسدانستي و چرا و مي

خواند زيرا  خدا را نمييركند و غ مؤمن باشد، احتياط مي طبعاً كسي كه واقعاً به آخرت
ها، بيشتر  ن آناز خطر نخواند ـائمه  وانبياء  از جمله ـاحتمال خطر و ضرر خواندن غير خدا 



119 

 »عبادت ديتوح« ی تذّكر مهّم درباره

   

 
 

  

 

َذا َذَكۡرَت َربََّك ِف ﴿مشركين فرموده:  ي هتر است. درست است كه خدا دربار و قوي
ۡدَبٰرِهِۡم ُنُفورٗ 

َ
ٰٓ أ َ َ قرآن تنها پروردگار را  و چون در« ]٤٦ اإلرساء:[ ﴾٤٦ا ٱۡلُقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ َولَّۡواْ 

عاي مسلماني دارند ليكن الزم است كساني كه اد »رمند ا بيزاري پشت كرده و ميياد كني ب
 پيامبر ندانند و سعي كنند مشابه عصرِ از اين آيات عبرت گيرند و آيه را منحصر به مشركينِ

گويم در حوائج و طلب  سخن شما آن است كه مي ل) فرق سخن من با(فتأم !نباشندها  آن
گوييد عالوه بر خدا،  ده و ميشما مخالفت كراما  فقط و تنها خدا را بخوانيد .آمرزش و...

ْ دۡ ٱ« خدا در قرآن بارها فرموده:كه  در حالي خدا را نيز بخوانيدغير َ ٱ ُعوا  .»يد= خدا را بخوان َّ
بندگان  ي رهو دربا .»يا امام را بخوانيد = پيامبر مامَ أو اإل يَّ بِ النَّ  اوادعُ فَ «و هيچگاه نفرموده: 

نفرموده:  و .»خوانند را مي پروردگارشان« ]١٦: السجدة[ ﴾َربَُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ ﴿ :فرمودهصالح 
ِ ﴿بلكه فرموده: ». خوانند پيامبر يا امامشان را مي= مهُ إمامَ  أو مهُ يَّ بِ نَ  ونَ دعُ يَ « َّ َ تَۡدُعواْ َمَع ٱ  فَ

َحٗدا 
َ
  ».حدي را مخوانيدابا خدا « ]١٨[اجلن:  ﴾١٨أ

***  
اميد است آياتي از قرآن كريم كه در سطور باال آورديم سبب تنبه خوانندگان محترم 

 توحيد عبادتخصوصاً  توحيدر نمايند و نعمت عظماي ل و تدبتأمها  آن ي هشود و دربار
  از دعاي خير فراموش نكنند. جانب را نيز را به سادگي از كف ندهند و اين

اس قمي نقل دهيم كه شيخ عب خاتمه مي ز امير المؤمنيناين بخش را با حديثي ا
اميدواريم كه اما  كرد كرده است، هرچند به نظر ما شيخ عباس به مفاد اين حديث عمل نمي

  حديث مذكور موجب تنبه خوانندگان گردد:
ْ َب إِ إذا ُقرِّ  اَس ى اجّ يل أرَ  امَ « ْ  عامُ الّط  مْ هِ َ ُ  حَ يْ انِ َص َة المَ ارَ نَ فوا إِ لَّ كَ ًال تَ َ ا وا مَ رِصُ بْ ِ

  ِس فْ غذاِء اجَّ بِ  ونَ مُّ تَ هْ فَ  الوَ  مْ طوَغهُ بُ  ونَ لُ خِ دْ يُ 
َ
  حَ يْ انِ َص وا مَ رْيُ يُنِ  نْ أ

َ
 نْ وا مِ مُ لَ سْ يَ لِ  مِ لْ عِ الْ بِ  مْ ابِهِ ْكَ أ

 َ ُّ  ةِ الَ هَ اجلَ  ِق واحِ ل  وَ  مْ هِ اتِ ادَ قَ تِ يف اعْ  وِب نُ وا
َ
ِ مَ قْ أ بينم مردم را  براي چيست كه مي :يعني». مْ هِ ال

كنند چراغ را  ت و رنج روشن ميشود به مشقّ هنگامي كه در شب طعام نزد ايشان حاضر مي
كنند در غذاي  كنند و لكن اهتمام نمي كه ببينند چيست كه داخل در شكم خود مي تا آن
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كه روشن  نمايند) به آن و اعتقاد به آن ميدهند  نفس (يعني مطالبي كه در سينه جاي مي
شود از ضرر  ملحق ميها  آن چه به كنند چراغ عقول خود را به علم تا سالم بمانند از آن

  .)1(جهالت و گناهان در اعتقادات و اعمال خود
***  

  شود توحيد عبادت ذكر ميي  درباره شبهاتي كه

كار و اعمال خرافي خويش با سفسطه و فانه متعصبين و خرافه فروشان براي توجيه افمتأس
قرآن را مورد  ي هاز آيات شريف ي برخياند و حتّ انواع مغالطات، مطالبي سست به هم بافته

  ه و مشروع جلوه دهند.اند تا اعمال خود را موج استفاده قرار دادهسوء 
قرآن اثبات  آوريم و بطالن ادعاهايشان را با استناد به آيات ما برخي اقوال ايشان را مي

  كنيم. اميد است كه موجب بيداري برادران ايماني گردد. إن شاء اهللا تعالي. مي
ه جلوه دادن دعاء و از جمله مغالطات آخوندها آن است كه به منظور موج ـاول  ي هشبه
 در قرآن، دعاء و خواندن عبادت شمردهكه  اين گويند با و اولياء ميائمه  وانبياء  خواندن

نيز غير خدا انبياء  آيد كه بگوييم ولي هر دعايي عبادت نيست و إال الزم مي ]١٨جلن:ا[ شده
عبادت  خود رااصحاب  رسول اكرممثالً بگوييم نوح قوم خويش و يا  !كردند را عبادت مي

ٗ َوَنَهارٗ ﴿فرموده:  قول حضرت نوحزيرا قرآن از !كردند مي ا قَاَل َرّبِ إِّنِ َدَعوُۡت قَۡوِم َلۡ
َّ فَِراٗرا  ٥ ِ َصٰبَِعُهۡم ِفٓ َءاَذانِِهمۡ  ٦فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَعٓءِٓي إ

َ
 ﴾ّنِ ُكََّما َدَعۡوُتُهۡم ِلَۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ أ

اما  من روز و شب قوم خويش را [به سوي تو] خواندم،پروردگارا، گفت: « ] ]٧ − ٥[نوح: 
يفزود و هرچه ايشان را [به سوي تو] خواندم تا آنان را رميدن و گريزشان ن ز برخواندنم ج

و يا قرآن فرموده:  ».هايشان نهادند (تا سخنم را نشنوند) بيامرزي انگشتان خويش در گوش
ُٰكمۡ ﴿ ۡخَر

ُ
 د) پيامبر شما را از پشتحاُ ي ه(در غزو« ]١٥٣ :عمران آل[ ﴾َوٱلرَُّسوُل يَۡدُعوُكۡم ِفٓ أ

كرده است؟ بنابراين  توان گفت كه نوح قومش را عبادت مي آيا مي .»خواند سرتان فرا مي

                                           
   .13ص 2منتهي اآلمال، شيخ عباس قمي، ج -1
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» ت و استقاللِاعتقاد به خدايي و ألوهي« بادت نيست بلكه دعاء بايد با قيددعاء هميشه ع
مهمراه باشد تا عبادت شمرده شود.دع و  

 اندنِد و محدود با دعاء و خوعرفي يعني خواندن مقي كه تفاوت دعاء و خواندنِ درحالي
را ا ه آن خوبي تفاوتطفلي به هر مس است والشَّنر ممقيد، أظهنايعني خواندن عبادي 
 ي هحال، ما در صفحات گذشته بارها تأكيد كرديم كه بحث ما درباريابد. با اين درمي
اه مستلزم خواندني است كه خواه ناخو ي هدعاء و خواندن است. بحث ما دربار ي هنحو

د و عرفي مقي بوده و پرواضح است كه خواندنِ ودعد براي ممقيدود و نافرض صفات نامح
فوق و نظاير  ي هشوند (از قبيل دو آي ث مياز بحث ما خارج است و آياتي كه بدان متشب

شبهه و به وضوح تمام از مصاديق خواندن عرفي و خواندن مقيد است كه ربطي  ها) بي آن
د قرآن، كه در صفحات گذشته با استناد به آيات متعد چنانـ  گوييم به بحث ما ندارد. ما مي

رف اين كار را بدون د و نامحدود في نفسه عبادت است و قرآن صخواندن نامقي ـآشكار شد
قيدي اضافي، عبادت شمرده و در نتيجه چنين خواندني براي غير خدا جايز نيست و 

ل). خرافيون براي ديگري به آن افزود! (فتأمبودن آن، قيد » عبادت«ندي براين عتوان م نمي
  پردازيم. اند كه در سطور آينده به آن مي اي بافته شرك و توحيد از جانب خود مغالطه

گويند مرز  كنند آن است كه مي از جمله مغالطاتي كه به عوام عرضه مي ـ دوم ي هشبه
  غير از خدا است.استقالل موجودي  بين شرك و توحيد اعتقاد به استقالل يا عدم

علماي خرافي  ي هكه پيدا است مرعوب و فريفتـ عاىل تَ  اهللاُ داهُ هَ  -به قرآن  آشنا جواني نا31
به استقالل و عدم  اعتقاد«ر كافي در قرآن نوشته است: قم و نظاير آنان است بدون تدب

است. يعني » توحيد«و » شرك«صحيح  خداست كه معيارغير ي هت درباراستقالل در فاعلي
در » توحيد«ت و ثر بخشي و فاعلياخدا در رت است از اعتقاد به استقالل غيرعبا» شرك«

 ـت در ذات أقدس خدا فعال عبارت است از اعتقاد به انحصار استقالل در فاعليا ي همرتب

د و آفرينش و تدبير، آن است كه انسان در عالم ايجا در أفعال كرشو  ـعالي تَ و كبارتَ
قالل، ستت باالخدا داشته باشد و آن را در فاعليموجودي غير» تأثير استقاللي«به  اعتقاد

اليت فع أثر بخشي و أثير استقاللي يعني آن موجود غيرخدا، درت شريك و مانند خدا بداند. و
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ه وخواست و دارخود در اگونه نيازي به خدا نداشته و ، هيچقبيل كه هستتدبيرش از هر
آن تأثير و تدبير استقالليش به صورت كه  اين از كفا باشد. حال، أعمعمل، مستقل و خود

»خلق امور  و واگذاري» تفويض« ي هبا خدا انجام پذيرد و يا آنكه به گون» تاشتراك و معي
خدا، يعني خدا پس و واگذاري امور خلق جهان به غير تفويض .جهان به وي، عملي گردد

از: زنده كردن و ميراندن، روزي دادن و امور  ي هريدن مخلوقات، از كار تدبير و اداراز آف
تدبيرات را به خود مخلوقات و يا جمع مشخّصي  ي هت بخشيدن، كنار رفته و جملت و ذلّعزّ

ضه هم خوانده وِّفَكه م ةالگروهي نيز به نام غُ... .از آنان، تفويض و واگذار نمايد
دادن، زنده كار آفريدن و روزي  ـباهللا  العياذُـ ه را دارند كه خدا شوند اين عقيد مي

به  كالت نمودن، همه و همه را واگذاربخشيدن و حلّ مش كردن و ميرانيدن، شفا
ا يقول عمّ  تعاىل اهللاُ «گيري و اعتزال اختياره كرده است.  نموده و خود، كناره امامان

عتقاد (اشتراك و تفويض) از نظر موحدان حقيقي، اين هر دو ا .)1(»اً كبريااجلاهلون علوّ 
  .)2(عقليه نيز دارد ي هاعتقادي مشركانه و باطل است كه عالوه بر نهي شرعي استحال

فريبند يعني جزئي از  كنيد با خلط ميان جزء و كلّ عوام را مي كه مالحظه مي چنان
قائل بودن «اند به  شرك قلمداد كرده و شرك را منحصر ساخته شرك را به عنوان كلّ
شرك اما  شبهه شرك است گويند بي چه مي پرواضح است آن !»استقالل براي غير خدا

مور ديگري اتر از تعريف باالست و قرآن كريم   شرك وسيع ي همنحصر بدان نيست و دائر
  !را نيز شرك شمرده است. (هر گردويي گرد است ولي گرد فقط گردو نيست)

ز خدا را عبادت نكنيم و چيزي را شريك او نسازيم ده جكتاب فرمواهل  قرآن به
ن َتتَِّخُذواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة َوٱلَّبِّيِ ﴿: و فرموده ]٦٤ ان:عمر [آل

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۡرَبابًا َۧو

َ
هيچ  ]٨٠ عمران: آل[ ﴾َن أ

                                           
پرواضح است اين موضوع كه خدا با واگذاري امور فوق به غير خود، اعتزال اختيار كرده باشد يا نكرده  -1

  باشد تأثيري در مشركانه بودن اين عقيده ندارد.
)، 1367نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي، چاپ اول ( -2

  .157تا155و  149ص
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ه يهود واضح است ك .خود بگيريد» رب«را انبياء  دهد كه مالئكه و پيامبري به شما فرمان نمي
و حضرت  كردند و نه براي حضرت عيسي سنگي را عبادت ميهاي  و نصاري نه بت

و يا فرشتگان، استقالل وجودي قائل بودند بلكه نسبت به آن بزرگواران كارهايي  مريم
  ل جداً).كنند كه از نظر قرآن عبادت و شرك محسوب شده است. (فتأم كردند و مي مي

 ن عصرغلب مشركياكه دانند خوبي مياسالم به صدر در العربة جزيرتاريخ  لعين ازمط32ّ
روزي دادن به خالئق را م و عالَ موراإماته، تدبير  إحياء و ،موجودات خلقِ كرماپيامبر 

 جمله فرشتگان و..... را از آنِ تمامي موجودات آن از حقيقي زمين و تمالكي فعل خدا و
ۡمَع ﴿ :ستند چنانكه فرمودهدان خدا مي مَّن َيۡملُِك ٱلسَّ

َ
ۡرِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡل قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

ۚ فََسَيقُ  ۡمَر
َ
بَۡصَٰر َوَمن ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

َ
ولُوَن َوٱۡل

َ تَ  فَ
َ
ۚ َفُقۡل أ ُ َّ فُوَن  ٣١تَُّقوَن ٱ ٰ تُۡصَ نَّ

َ
َلُٰلۖ فَأ َّ ٱلضَّ ِ ّقِ إ ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَ ُ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ َّ فََذٰلُِكُم ٱ

بخشد  (اي پيامبر) بگو كيست كه شما را از آسمان و زمين روزي مي« ]٣٢ −  ٣١ :[يونس ﴾٣٢
را از مرده برون آرد هاست و كيست كه زنده  ها و چشم يا كيست كه مالك و حاكم گوش

كند؟ خواهند گفت: خدا،  و مرده را از زنده برون آرد و كيست كه كار (عالم) را تدبير مي
پرهيزيد؟ پس آن يكتا خداي، پروردگار  نمي ]غير او را عبادت كنيدكه  اين از[آيا  :پس بگو

ز گمراهي [و ناحق] چيست؟ پس [از حق] به كجا به حق شماست پس بعد از حق، ج
  ».شويد برگردانيده مي
ٓ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ﴿: هو نيز فرمود ۡرُض َوَمن فِيَها

َ
َ  ٨٤قُل لَِّمِن ٱۡل فَ

َ
ِۚ قُۡل أ َّ ِ َسَيُقولُوَن 

ُروَن  ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم  ٨٥تََذكَّ َمَٰوِٰت ٱلسَّ َ  ٨٦ُقۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ فَ
َ
ِۚ قُۡل أ َّ ِ  َسَيُقولُوَن 

َ ُيَاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن  ٨٧َتتَُّقوَن  ءٖ وَُهَو ُيُِي َو ِ َشۡ
 ٨٨قُۡل َمۢن بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكّ

ٰ تُۡسَحُروَن  نَّ
َ
ِۚ قُۡل فَأ َّ ِ (اي پيامبر) بگو: زمين و هركه در آن « ]٨٩ ,٨٤ :[املؤمنون ﴾٨٩َسَيُقولُوَن 

گيريد؟!  خداست. بگو آيا پند نمي انيد، خواهند گفت: از آنِد كيست؟ اگر مي است از آنِ
 گانه و پروردگار عرش عظيم كيست؟ خواهند گفت: از آنِ هفتهاي  بگو پروردگار آسمان

دانيد، كيست كه اختيار و  پرهيزيد؟! بگو اگر مي نمي ]از عذاب او[ خداست. بگو آيا
و [كسي از عذاب او] پناه داده نشود دهد  فرمانروايي همه چيز به دست اوست كه پناه مي
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خداست.  (هيچ كس را توان پناه دادن كسي از عذاب خدا نيست) خواهند گفت: از آنِ
َمَٰوِٰت ﴿ و نيز فرمود »!شويد؟ بگو: پس چگونه فريب داده مي ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
َولَئِن َسأ

ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َلَُقولُ  َر ٱلشَّ ۡرَض وََسخَّ
َ
ٰ يُۡؤفَُكوَن َوٱۡل نَّ

َ
ۖ فَأ ُ َّ َل ِمَن ...٦١نَّ ٱ ۡلَُهم مَّن نَّزَّ

َ
َولَئِن َسأ

ۡكَثُ 
َ
ِۚ بَۡل أ َّ ِ ۚ قُِل ٱۡلَۡمُد  ُ َّ ۡرَض ِمۢن َبۡعِد َمۡوتَِها َلَُقولُنَّ ٱ

َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡل

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ َ ٱلسَّ ُهۡم 

ها و زمين را آفريد  ز آنان بپرسي كيست كه آسمانو اگر ا« ]٦٣ − ٦١[العنكبوت:  ﴾٦٣َيۡعقِلُوَن 
از عبادت خدا به [ه گويند: اهللا، پس چگونه ر ساخت، هر آينه البتّو خورشيد و ماه را مسخّ

.... و اگر از آنان بپرسي كيست كه از آسمان آبي فرو .شوند بازگردانده مي ]عبادت غير او
ه گويند: اهللا. بگو: ؟ هر آينه البتّفرستاد كه زمين را پس از مرگش بدان زنده ساخت

خداست [كه نعمت باران را به ما عطا فرمود] بلكه بيشتر  [بنابراين] سپاس و ستايش از آنِ
  ».انديشند [كه نبايد كساني را عبادت كنند كه توان فرستان باران ندارند] ايشان نمي

َمَٰوِٰت وَ ﴿ :و فرمود ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ
َ
ِۚ بَۡل َولَئِن َسأ َّ ِ ۚ ُقِل ٱۡلَۡمُد  ُ َّ ۡرَض َلَُقولُنَّ ٱ

َ
ٱۡل

َ َيۡعلَُموَن  ۡكَثُُهۡم 
َ
َ ُهَو ٱۡلَغِنُّ ٱۡلَِميُد  ٢٥أ َّ ۡرِضۚ إِنَّ ٱ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ َما ِف ٱلسَّ َّ  ,٢٥[لقامن:  ﴾٢٦ِ

ه گويند: اهللا، آينه البتّها و زمين را بيافريد هر  و اگر از آنان بپرسي كيست كه آسمان« ]٢٦
نبايد كساني را عبادت [دانند  خداست بلكه بيشتر ايشان نمي بگو [بنابراين] ستايش از آنِ

 ها و زمين هست از آنِ چه در آسمان كه] آن كرد كه خالق آسمان و زمين نيستند درحالي
  ».نياز و ستوده است و همانا خداست كه بي ،خداست

ۡلَ ﴿و فرمود: 
َ
ا تَۡدُعوَن َولَئِن َسأ فََرَءۡيُتم مَّ

َ
ۚ قُۡل أ ُ َّ ۡرَض َلَُقولُنَّ ٱ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ُهم مَّ

َراَدِن بِرَۡحٍَة َهۡل ُهنَّ ُممۡ 
َ
ۡو أ
َ
ِهِۦٓ أ ٍ َهۡل ُهنَّ َكِٰشَفُٰت ُضّ ُ بُِضّ َّ َراَدِنَ ٱ

َ
ِ إِۡن أ َّ ِسَكُٰت ِمن ُدوِن ٱ

ُوَن رَۡحَتِهِۦۚ قُۡل َحسۡ  ُ ٱلُۡمَتَوّكِ ۖ َعلَۡيهِ َيَتَوكَّ ُ َّ و اگر از آنان بپرسي كيست « ]٣٨[الزمر:  ﴾٣٨ِبَ ٱ
چه  آن ي هه گويند: اهللا، بگو: آيا به راستي درباركه آسمانها و زمين را آفريده است هر آينه البتّ

يا آنان توانند كه گزند ايد كه اگر اهللا بخواهد مرا گزندي رساند آ خوانيد، انديشده ز خدا ميج
وانند كه رحمت او را [از دارند؟ يا رحمت [و عنايتي] بر من خواهد آيا آنان تراو را [از من] ب

  ».كنند ل ميل تنها بر او توكّتوكّاهل  دارند؟ بگو: اهللا مرا كافي است ومن] باز
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ۖ ﴿و فرموده:  ُ َّ ۡن َخلََقُهۡم َلَُقولُنَّ ٱ ۡلَُهم مَّ
َ
ٰ يُۡؤفَُكوَن  َولَئِن َسأ نَّ

َ
اگر « ]٨٧[الزخرف:  ﴾٨٧فَأ

 ه گويند: اهللا، پس چگونه [ازايشان بپرسي كيست كه آنان را آفريده است هر آينه البتّ از
  »؟شوند گردانده ميعبادت خدا به عبادت غير او] باز

ُهمَّ ٱللَّ ﴿گفتند:  ي ميراندن و يا عذاب كردن بندگان را مستقيماً از خدا خواسته و ميو حتّ
ِلٖم 
َ
وِ ٱئۡتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
َمآءِ أ ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن ٱلسَّ

َ
 ﴾٣٢إِن َكَن َهَٰذا ُهَو ٱۡلَقَّ ِمۡن ِعنِدَك فَأ

اگر اين [قرآن سخني] راست و درست از جانب توست پس بر ما  ا،پروردگار« ]٣٢ األنفال:[
ط بسيار ناگوار كه از يو در شرا». دناك بياورهايي از آسمان ببار يا ما را عذابي در سنگ

دريا دچار مشكالت يا طوفان يا  ي هكسي كاري ساخته نيست مانند زماني كه كشتي در ميان
خواندند و در چنين اوضاعي  واسطه مي شد خدا را خالصانه و بي و..... مي گم كردن مسير
ِ َوٱۡلَۡحرِ  قُۡل َمن﴿كه قرآن فرموده:  خواندند چنان غير خدا را نمي َمِٰت ٱۡلَبّ

يُكم ّمِن ُظلُ ُيَنّجِ
ِٰكرِيَن  َٰنا ِمۡن َهِٰذهِۦ َلَُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّ نَ

َ
يُكم  ٦٣تَۡدُعونَُهۥ تََضُّٗع وَُخۡفَيٗة لَّئِۡن أ ُ ُيَنّجِ َّ قُِل ٱ

نُتۡم تُۡشُِكوَن 
َ
ِ َكۡرٖب ُثمَّ أ

(اي پيامبر) كيست كه شما  :وبگ« ]٦٤ ,٦٣ األنعام:[ ﴾٦٤ّمِۡنَها َوِمن ُكّ
كه او را به زاري و  د؟ در حاليرهانَ خشكي و دريا ميهاي  از تاريكي ]را [به وقت درماندگي

ه از سپاسگزاران باشيم. (اي خوايند كه اگر ما را از اين [تنگنا] برهاند هر آينه البتّ در نهان مي
گاه شما [به جاي  رهاند آن اندوهي ميپيامبر) بگو: خداست كه شما را از آن [تنگنا] و از هر 

  .»ورزيد گزاري] به او شرك مي سپاس
ِ َتتَُّقوَن ﴿و فرمود:  َّ َفَغۡيَ ٱ

َ
ۡرِض َوَلُ ٱّلِيُن َواِصًباۚ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َوَما بُِكم  ٥٢َوَلُۥ َما ِف ٱلسَّ

 ِ ُّ فَإ ُكُم ٱلضُّ ِۖ ُثمَّ إَِذا َمسَّ َّ َّ َعنُكۡم إَِذا  ٥٣ُروَن  َٔ َلۡهِ تَۡج ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱ ُثمَّ إَِذا َكَشَف ٱلضُّ
ها و زمين  چه در آسمان اوست آن از آنِ« ]٥٤ ,٥٢[النحل:  ﴾٥٤فَرِيٞق ّمِنُكم بَِرّبِِهۡم يُۡشُِكوَن 

كنيد؟ و  اوست پس آيا از غير خدا پروا مي طاعت و عبادت) همواره از آنِ است و دين(=
اريد از خداست و چون زيان و گزندي شما را رسد به پيشگاه او ناله و زاري هر نعمتي كه د

گاه چون [خدا] آن زيان را از شما برگيرد گروهي از شما [به جاي روي آوردن  كنيد آن مي
  ».ورزند به خدا] به پروردگارشان شرك مي
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ِي يُزِۡج لَُكُم ٱۡلُفۡلَك ِف ٱۡلَۡحرِ ﴿و فرموده:  بُُّكُم ٱلَّ ِلَبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َكَن بُِكۡم  رَّ
ِ  ٦٦رَِحيٗما   ٱۡلَبّ

َ ِ ُٰكۡم إ ا َنَّ ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ َّ ِ ُّ ِف ٱۡلَۡحِر َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إ ُكُم ٱلضُّ َذا َمسَّ
نَسُٰن َكُفوًرا  ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَكَن ٱۡلِ

َ
ن [خدايي] است كه به سود پروردگارتا« ]٦٧ ,٦٦ اإلرساء:[ ﴾٦٧أ

راند تا از فضل و رحمت او [روزي] بجوييد همانا او به شما مهربان  شما كشتي را در دريا مي
 خوانيد، گم شود [و است و چون در دريا شما را زيان و گزندي رسد هركه را جز او مي

رهايي بخشد خوانيد] و چون [خدا] شما را به سوي خشكي  بريد و نمي را از ياد ميها  آن
فَإَِذا ﴿و فرموده: ». آوريد] و انسان بسيار نا سپاس است رويگردان شده [و به غير او روي مي

ِ إَِذا ُهۡم يُۡشُِكونَ   ٱۡلَبّ
َ ِ ُٰهۡم إ ا َنَّ َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِيَن فَلَمَّ َّ ْ ٱ ْ ِف ٱۡلُفۡلِك َدَعُوا  ﴾٦٥ َركُِبوا

خوانند و چون  واسطه] مي ي سوار شوند خدا را خالصانه [و بيو چون بر كشت« ]٦٥[العنكبوت: 
َذا َغِشَيُهم ﴿و فرموده: ». ورزند ايشان را به سوي خشكي رهايي بخشد آنگاه شرك مي

َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِينَ  َّ ْ ٱ لَِل َدَعُوا ۡوٞج َكٱلظُّ ها  گاه كه موجي چون سايبان و آن« ]٣٢[لقامن:  ﴾مَّ
طاعت و  دين (=كه  در حالي اند] فرا گيرد خداي را بخوانند ه در كشتي نشستهآنان را [ك

  ».اند خالص كرده عبادت) را براي او مخصوص و
َعَوا ﴿خواندند:  فرزند تندرستي داشته باشند خدا را ميكه  اين و فرموده والدين براي دَّ

َُكوَننَّ  َ َربَُّهَما لَئِۡن َءاتَۡيَتَنا َصٰلِٗحا لَّ َّ ِٰكرِيَن  ٱ َ َلُۥ  ١٨٩ِمَن ٱلشَّ ُٰهَما َصٰلِٗحا َجَع ٓ َءاتَ ا فَلَمَّ
ا يُۡشُِكوَن  ُ َعمَّ َّ ُٰهَماۚ َفَتَعَٰل ٱ َكَٓء فِيَمآ َءاتَ دو خداوند را كه  آن« ]١٩٠ ,١٨٩ األعراف:[ ﴾١٩٠ُشَ

ه از ه البتّآيني عطا فرمايي هرترا [فرزند] تندرسپروردگارشان است خواندند كه اگر ما 
چه  سپاسگزاران باشيم پس چون [خدا] ايشان را [فرزند] تندرستي عطا فرمود آن دو در آن

دهند  چه شريك او قرار مي [خدا] بديشان داد براي او شريكاني قرار دادند. خداوند از آن
  ».واالتر و برتر است

خالق و رازق  شود مشركين عرب، معبودان خود را واجب الوجود و كه مالحظه مي چنان
بندگان و يا  ي همور عالم و مالك زمين و آسمان و موجودات دنيا و ميراننداو مدير 
خدا  مور را مختصاباران ندانسته و اين  ي هي نازل كنندايشان و حتّ ي هكنند عذاب
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ي اگر از خواندند و حتّ ماندگي فقط خدا را مينستند و در شرائط بسيار سخت و دردا مي
اي  توانند گزند يا رحمت خدا را كه براي بنده شد كه آيا معبودانشان مي ده ميايشان پرسي

خدا  جوابشان مثبت نبود و اختيار و فرمانروايي همه چيز را از آنِ ؛خواسته است، مانع شوند
لذّات به حساب آورند، خود را در برابر خدا، مستقلّ با دانستند و چنين نبود كه معبودان مي

عبادي از قبيل طواف و نذر و قرباني و دعا و اعمال  خضوع و خشوع وها  آن بلكه فقط براي
را مستقلّ ها  آن پنداشتند و ب به خدا ميتقرّ ي هرا وسيلها  آن آوردند و ... به جا مي.ثناء و
ِ قُرۡ ﴿دانستند چنانكه قرآن فرموده:  نمي َّ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱ ِيَن ٱتَّ َ نََصَُهُم ٱلَّ ۖ  بَۡل فَلَۡو َبانًا َءالَِه

وَن  از پس چرا كساني را كه غير« ]٢٨ األحقاف:[ ﴾٢٨َضلُّواْ َعۡنُهۡمۚ َوَذٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما َكنُواْ َيۡفَتُ
خدا براي تقرّب [به خدا] معبودان [خويش] گرفته بودند ايشان را ياري نكردند؟ بلكه [آنان 

بستند چه افتراء مي عا] دروغ ايشان بود و آنگم شدند] و از دستشان رفتند. اين [اد.«  
يا » إال اهللاُ  َق رازِ ال«يا » إال اهللا َق خالِ ال«با شعار  كرمان سبب است كه پيامبر يمبه ه33

ّ المد« ر و نظاير آن به ميان مردم نرفت بلكه با شعا »مميَت إال اهللاُ الو حُمىِيَ ال«يا » إال اهللاُ  رَ بِ
 مردم را به اسالم دعوت فرمود، زيرا )1(»نيست مگر خداوند هيچ معبودي حقّ«» هل إال اهللاال«

آوردند و درگيري و ستيز اصلي  براي غيرخدا به اميد شفاعت، اعمال عبادي به جا ميها  آن
كه قرآن خود فرموده، مشركين  در اين موضوع بود نه استقالل معبودان. چنانها  آن اسالم با

استقالل قائل ها  آن و براي .)2(دانستند عبودان خويش را واسطه و شفيع ميان خود و خدا ميم
براي وساطت و نزديكي به ها  آن پنداشتند كه الزم نبود به را مستقل ميها  آن نبودند زيرا اگر

اً ستقلّمها  آن بلكه به خود ]٣ر:مَ و الزُّ  ١٨[يونس:خدا، توجه كنند و اعمال عبادي به جاي آورند 
تو هيچ شريكي خدايا، گفتند:  كردند. مرحوم طبرسي فرموده مشركين در تلبيه مي رجوع مي

                                           
   است.» حقٌّ«ي  كلمه» ال نافيه للجنس«شود كه خبر محذوف  ي لقمان معلوم مي سوره 30ي  ا توجه به آيهب -  1
ايم  آورده» جعفر سبحاني«ي اعتقادات مشركين رجوع كنيد به آنچه كه در كتاب حاضر از قول  درباره -2

  ).105(ص 
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 تو است (= تو صاحب اختيار اويي) و آنچه دارد نيز از آنِ نداري مگر شريكي كه از آنِ
  .)1(توست

از اين باالتر، قرآن فرموده كه مشركين معتقد بودند كه خدا خود عبادت غير خود را 
ٓ َءابَآُؤنَا ﴿استه است: خو َ ُۡن َو ءٖ نَّ ُ َما َعَبۡدنَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡ َّ ُكواْ لَۡو َشآَء ٱ ۡشَ

َ
ِيَن أ َوقَاَل ٱلَّ

َّ ٱۡلََلٰغُ  ِ َ ٱلرُُّسِل إ َ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َفَهۡل  ۚ َكَذٰلَِك َفَعَل ٱلَّ ءٖ ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡ َ َحرَّ ۡ  َو ُمبُِي ٱل
ُٰغوَت  ٣٥ ْ ٱلطَّ َ َوٱۡجَتنُِبوا َّ ْ ٱ ِن ٱۡعُبُدوا

َ
ً أ ةٖ رَُّسو مَّ

ُ
ِ أ
و « ]٣٦ ,٣٥[النحل:  ﴾َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ
ز او را نه نياكانمان چيزي ج ما ونه  خواست رزيدند گفتند: اگر خدا ميكساني كه شرك و

شمرديم و پيشينيان ايشان  ا حرام نميخواست و فرمان او] چيزي ر و [بيكرديم  عبادت نمي
اي) هست؟ در حالي   ز ابالغ روشن و آشكار پيامبران را (وظيفهنيز چنين كردند. پس آيا ج

و از [طاعت و  عبادت كنيدتي پيامبري برانگيختيم [كه بگويد] خداوند را كه در هر أم
ٓ ﴿گفتند:  و مي». عبادت] طاغوت (غير خدا) دوري گزينيد  ﴾َء ٱلرَّۡحَمُٰن َما َعَبۡدَنُٰهملَۡو َشا

كه مالحظه  چنان». كرديم را عبادت نميها  آن خواست اگر خداي رحمان مي« ]٢٠[الزخرف: 
و  )2(كنند او را عبادت ميند كه با رضايت و خواست خدا، غيرعي بودشود مشركين مد مي

اه گ غير خود را هيچخداي متعال ادعايشان را رد كرده و فرموده چنين نيست و ما عبادت 
خدا اجتناب كنيد و براني فرستاديم كه بگويند از غيرم پيامماُ ي هايم بلكه در هم اجازه نداده

  خدا را عبادت كنيد.
شود و در صفحات گذشته نيز ديديم بحث قرآن با مشكرين غالباً بر  كه مالحظه مي چنان

ين او و اعتراض قرآن به مشركغيرت نه استقالل يا عدم استقالل سر عبادت خدا و غير خداس
صوالً خدا عبادت غيرخود را اآورند و  خدا دليل متقن نميآن است كه چرا براي عبادت غير

                                           
1- » ً    ي روم). سوره 29و  28ي  (تفسير مجمع البيان، ذيل آيه ».ا َملََك مَ ِلُكُه وَ ُهَو لََك َيمْ  الرَشيَك لََك إال رَشيكا
نمودند في  ي خدا قلمداد مي در موارد ديگر نيز مشركين كارهاي زشت و نا بجاي خود را به امر و اجازه -2

كردند و خدا چنين  مي گفتند پدران ما چنين كردند مي المثَل چون لخت و عريان كعبه را طواف مي
گفتند موجودي  ي مذكور) و نمي ، رجوع كنيد به مجمع البيان ذيل آيه28فرماني داده است! (األعراف:
  اي به ما داده است. مستقلّ از خدا چنين اجازه
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دليل چنين  بيها  آن و ]٤٠و  ٣٩, يوسف ١٥[الكهف:گاه و در هيچ ديني اجازه نداده است  هيچ
  دهند. أعمالي را انجام مي

ه از جانب خود مالك شرك و توحيد وضع ك ون به جاي آنعالوه براين اگر خرافي
كنند، در كتاب خدا تأميافتند كه قرآن در موارد مختلفي از مردم  مي در كردند ر ميل و تدب

استقالل قائل ها  آن كه براي آن اند بي لوهيت و ربوبيت گرفتهاانتقاد كرده كه غير خدا را به 
َ ﴿باشند. از جمله فرمود:  رََءيَۡت َمِن ٱتَّ

َ
ٰهُ أ  23 ي هو مشابه آن است آي( ]٤٣[الفرقان:  ﴾َذ إَِلَٰهُهۥ َهَو

 »خويش گرفته است إلهاي كسي را كه هواي نفس خويش را آيا ديده«جاثيه).  ي هسور
ٓ ﴿: فرمودهو ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡرَيَم َوَما َّ ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
ْ أ َُذٓوا َّ ٱتَّ ِ ْ إ ِمُرٓوا

ُ
أ

ا يُۡشُِكوَن  َّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ ْ إَِلٰٗها َوِٰحٗداۖ  دانشمندان و « )1(]٣١[التوبة:  ﴾٣١ِلَۡعُبُدٓوا
آنكه مأمور  اند و حال گرفته تربوبيپيشگان) خود را و مسيح پسر مريم را به راهبان (زهد
نيست، مبرّي و  [حقّ]ز او كنند، هيچ معبودي ج عبادترا خداي يگانه كه  اين نبودند جز

در اين آيات خدا فرموده برخي هواي نفس ». سازند منزّه است از آنچه [با او] شريك مي
ها  آن اند. بديهي است كه خود گرفته» رب«و برخي علماي ديني خود را » إله«خويش را 

منازع ف بالمتصرّولق زمين و آسمان با لذّات و خا هواي نفس يا علماي خود را مستقلّ
 ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة َوٱلَّبِّيِ ﴿دانستند. قرآن فرموده:  نمي

ْ ن َتتَِّخُذوا
َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ُمرُُكم  َۧو

ۡ
يَأ
َ
ۗ أ ۡرَبابًا

َ
َن أ

                                           
صحيح «ي مذكور رجوع كنيد به  ي آيه ي اين آيه شيعه و سنّي توافق دارند، درباره بختانه درباره خوش -1

 97و  96، ص18و نيز وسائل الشيعه ج 24و حديث  409و  23حديث  1محمد باقر البهبودي، ج» فيالكا
ترمذي و احمد بن حنبل و ابن «، در منابع غير شيعه نيز آمده است كه: 33394، 33393، 33390حديث 

اند  ايت كردهحاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه و بيهقي و ابن جرير به طُرُق مختلف رو المنذر و ابن ابي
ي توبه را تالوت فرموده، عدي بن حاتم عرض كرد: مردم احبار و  سوره 31ي  هنگامي كه پيامبر آيه
كردند،  ها هرگاه چيزي را حرام مي اما آن ،فرمود: آري كردند، رسول خدا رهبان را عبادت نمي

ها  دند و اين كار عبادت آنشمر كردند، آن را حالل مي آن را حرام شمرده و هرگاه چيزي را حالل مي
تصحيح «) و ر.ك. 203و  202ص 4، سيد قطب، ج»ظالل القرآن يف«(منقول از  .»شود محسوب مي

  . 57، الشيخ المفيد، با تعليقات شهرستاني، منشورات رضي، ص»االعتقاد
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ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
 د كهده يچ پيامبري) شما را فرمان نمي(ه« ]٨٠ :عمران آل[ ﴾٨٠بِٱۡلُكۡفرِ َبۡعَد إِۡذ أ

ليم امر حق و] [تسكه  اين (خويش) بگيريد. آيا شما را پس از أربابفرشتگان و پيامبران را 
ٰ َكَِمةٖ ﴿ و فرموده: !؟»دهد كفر فرمان مي ايد به مسلمان شده َ ِ ْ إ ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َتَعالَۡوا

َ
أ قُۡل َيٰٓ

 َ َ َو َّ َّ ٱ ِ َّ َنۡعُبَد إ
َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ ۡرَباٗبا ّمِن  ٔٗ  نُۡشَِك بِهِۦ َشۡي َسَوآء

َ
َ َيتَِّخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ ا َو

 ِ َّ بياييد به سوي سخني كه ميان ما و ميان شما  ،كتاباهل  اي :بگو« ]٦٤ :عمران آل[ ﴾ُدوِن ٱ
ز خدا نشماريم و ج عبادت نكنيم و چيزي را با او شريكز خدا را جكه  اين يكسان است
نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ...﴿ :خدا فرموده». خويش نگيرد رببرخي ديگر را  برخي از ما

َ
َءأ

 ِ َّ َ إَِلَٰهۡيِ ِمن ُدوِن ٱ ّمِ
ُ
ُِذوِن َوأ پرسيم  مي در قيامت از حضرت عيسي ]١١٦دة:  [املائ؟ ﴾ٱتَّ

دم برخي ترديد نيست كه مر ]١١٦ املائده:[بگيريد. » إله«آيا تو به مردم گفتي مرا و مادرم را 
را  و از آن جمله حضرت مريم و حضرت عيسيانبياء  نوعان خود و يا فرشتگان و از هم

را بندگان عزيز و مقرّب خدا ها  آن دانستند بلكه منازع نميو متصرف بال موجود مستقلّ
را در حوائج و مشكالت ها  آن تفاوت قائل نبودند وها  آن ي هبراي زنده و مرداما  دانستند مي
  خواندند. مي

ۡيَطٰنَ ﴿قرآن فرموده:  ْ ٱلشَّ و فرموده كه  ».شيطان را عبادت نكنيد« ]٦٠[يس:  ﴾َّ َتۡعُبُدوا
ۡيَطَٰن َكَن لِلرَّ َعِصّيٗا ﴿حضرت ابراهيم به پدرش گفت:  ۡيَطَٰنۖ إِنَّ ٱلشَّ َ َتۡعُبِد ٱلشَّ بَِت 

َ
أ َيٰٓ

گر  ه همانا شيطان خداي رحمان را عصيانشيطان را عبادت مكن ك ،اي پدر« ]٤٤[مريم:  ﴾٤٤
دانستند.  بديهي است كه مردم شيطان را خالق زمين و آسمان و موجود مستقلّ نمي». است

َطۡعُتُموُهۡم ﴿قرآن خطاب به مسلمين فرموده اطاعت از مشركين موجب شرك است: 
َ
ۡن أ

ت كنيد همانا شما هر آينه مشرك اگر از ايشان اطاعو« ]١٢١ األنعام:[ ﴾إِنَُّكۡم لَُمۡشُِكونَ 
گران لجوج   شريفه فرموده اگر از مجادله ي هشود آي كه مالحظه مي چنان». خواهيد بود

ف بال منازع و گران را متصرّ رواضح است كه كسي مجادلهايد. پ اطاعت كنيد مشرك
شود.   يدانست. (فتأمل جداً) و اصوالً اطاعت مطلق، عبادت محسوب م موجود مستقلّ نمي
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قوم آن دو « ]٤٧ :[املؤمنون ﴾َوقَۡوُمُهَما َلَا َعٰبُِدونَ ﴿قرآن از قول فرعون و اطرافيان او فرموده: 
  يعني مطيع محض مايند.». دان مايند(موسي و هارون) عاب

چون از رود نيل گذشته به قومي برخوردند كه  قرآن فرموده پيروان حضرت موسي
َآ إَِلٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ ﴿حضرت گفتند:  از اين رو به آن )1(كردند بتهايي را عبادت مي  ﴾ٱۡجَعل لَّ

 بديهي است كه». براي ما معبودي قرار ده همچنانكه آنان نيز معبوداني دارند« ]١٣٨ األعراف:[
ايشان قرار دهد واجب الوجود و خالق زمين و آسمان و دانستند معبودي كه موسي بر ميها  آن

را گرفت و ها  آن منازع نخواهد بود و يا وقتي كه سامري طالهايف بالات و متصرّالذّب مستقلّ
ها  آن ]٨٨طه: [ئي ساخت و گفت اين معبود شما و معبود موسي است اي طال برايشان گوساله

يا گوساله را واجب الوجود و خالق موجودات و  ]١٣٨األعراف:[معبود مورد تقاضا از موسي 
خواستند كه مانند قوم مذكور به او  شمردند، بلكه چيزي مي لّ بالذات نميرازق عباد و مستق

روي آورده و او را تعظيم و تقديس كرده و در برابرش تواضع نموده و در حوائج به او 
بايد  )2(ند!و برايش مراسم عبادي به جاي آور ل شده و او را واسطه و شفيع قرار دادهمتوس
خدا چنين تقاضايي كردند و اگر آن حضرت براياز پيغمبره داشت كه پيروان موسي توج 

                                           
معناي روي  به» عكُوف«آور شويم كه  به كار رفته، الزم است ياد» يعكُفونَ«ي شريفه لفظ  در آيه - 1

كسي را گويند كه » عاكف«آوردن و توجه كامل كردن به چيزي به منظور تعظيم و تكريم آن است و 
  گاهي شود. براي عبادت مقيم مسجد يا عبادت

َمن َحلََف «فرموده:  در اسالم سوگند ياد كردن به غير خدا شرك شمرده شده است. رسول خدا -2
ٍء ِمن ُدوِن اُهللا َفَقد ْ َ ِ = كسي كه به چيزي غير از خدا سوگند ياد كند، و قال: أال ُهَو ُمرِشٌك] أرَشَك [أ ب

، حديث 8(مصنف عبدالرزاق، ج» شرك ورزيده است. [يا فرمود: آگاه باشيد كه او مشرك است].
أرَشَك [و َمن َحلََف بَِغرِي اِهللا َفَقد «) استاد و معلّم شيخ عباس قمي نيز نقل كرده كه پيامبر فرمود: 15926

كسي كه به غير از خدا سوگند ياد كند، شرك ورزيده [و در »] = َفُقد َكَفَر بِاهللا«يف بعض الِروايات: 
و  51، ص3(مستدرك الوسائل، چاپ سنگي، ج .»برخي از روايات فرمود: به خدا كفر ورزيده] است

مردي به كعبه قسم خورد به  شود. از آن جمله: در كتب اهل سنّت نيز مشابه اين روايات ديده مي .)54
هر كه به غير خدا سوگند ياد كند، شرك َمن َحلََف بَِغرِي اِهللا َفَقد أرَشَك = «او گفته شد پيامبر فرموده: 

  ).75، ص3، جأحاديث الّرسول الّتاج اجلامع لِألصول يف». (ورزيده است
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 از«صف به صفت متّ» ريمطه«داشت، موجود مذكور به قول  ر ميواسطه و معبودي مقرّها  آن

خدا حضرت پيامبراما  زيرا شارع خود آن را تعيين و مقرّر ساخته بود، )1(شد مي» اويي
را جاهالنه و باطل شمرد و ها  آن قاضايمخالفت نموده و تها  آن ي هبا اين خواست موسي

شارع در روي آوردن به خدا و جلب رضايتش و طلب حاجت از او، كه  اين اين دليل است بر
  اً)ل جدپسندد. (فتأم وجود واسطه را نمي

تر از آن است  كنيد كه مالك شرك و توحيد در قرآن بسيار وسيع بنابراين مالحظه مي
بداند » اهللا«د. بنابراين اگر كسي شرك را منحصر به خدا دانستن غير كنن كه خرافيون ادعا مي

شرك عبارت از آن است كه يا كسي را خدا بدانيم يا عبادت كسي كنيم به «و بگويد: 
در تأثير  او مستقلّكه  اين او خدا است يا حاجت از كسي خواهيم به عنوانكه  اين عنوان

گوييم كه با قرآن و  فريبي داشته با اطمينان مياگر نگوييم قصد عوام .)2(»است و خداست
  آشنا بوده است.نا العرب جزيرةتاريخ 
نقل كرده » ريمطه«ديگر را از قول مرحوم  ي هجوان، مغالط ي هنويسند -سوم ي هشبه
يعي است؟ يعني اعتقاد به بآيا مرز توحيد و شرك اعتقاد به قدرت و تأثير ما فوق الطّ« :است

از فرشته يا انسان (مثالً پيغمبر يا  عمانين عادي طبيعت براي يك موجود، فوق قواقدرت ما
 اعتقاد به قدرت و تأثير در حد معمولي و متعارف شرك نيست واما  امام) شرك است،

است زيرا انسان مرده جماد  كرتأثير انسان از دنيا رفته نيز ش اعتقاد به قدرت وچنين  هم
ت و نه اراده، پس اعتقاد به درك ور دارد نه قدرجماد نه شع است و از نظر قوانين طبيعي،

داشتن مرده و سالم كردن به او و تعظيم كردن و احترام كردن او و خواندن و ندا كردن او و 
بيعي براي وراء الطّزيرا مستلزم اعتقاد به نيروي ما چيز خواستن از او شرك است

اعتقاد به تأثير  ي هو ناشناخته براي اشياء، مسألاد به تأثيرات مرموز اعتقچنين  هم خداست.غير
خصوص در شفاي بيماري و يا تأثير داشتن مكان مخصوص براي ه داشتن يك خاك ب

                                           
به «و » از اويي«صفت  ي كه قول مرحوم مطهري را درباره حاضركتاب  137 ي رجوع كنيد به صفحه -1

  ايم. آورده» سوي اويي
   .40كشف األسرار، روح اهللا الموسوي الخميني، بازار نوروز خان، اول بازار كاشفي، نشر ظفر، ص -2
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بيعي در يك شئ است، استجابت دعا شرك است زيرا مستلزم اعتقاد به نيروي ما رواء الطّ
- ليني است. عچه هرچه كه طبيعي است، شناختني و آزمودني و حس كردني و لمس كرد

اند) بلكه  هذا اعتقاد به مطلق تأثيرات براي اشياء شرك نيست (آنچنانكه أشاعره پنداشته
شود به دو  اعتقاد به تأثيرات ما فوق طبيعي براي اشياء شرك است. پس هستي تقسيم مي

قلمرو اختصاصي خداوند است و طبيعت  بخش: طبيعت و ما وراء طبيعت، ما وراء الطّبيعه
اختصاص مخلوق او و يا قلمرو مشترك خدا و مخلوقات است. يك سلسله كارها  قلمرو
ن) روزي دادن و ميراند= زنده كردن) و إماته (= ياء (بيعي دارد از قبيل احما وراء الطّ ي هجنب

أمثال اينها. باقي، كارهاي عادي معمولي است. كارهاي فوق معمولي قلمرو اختصاصي 
  توحيد نظري. ي هقات او. اين از جنبخداست و باقي، قلمرو مخلو

أمه معنوي به غيرا از جنبة توحيد عملي هر نوع توجهي كه از طريق خداوند، يعني توج
چهره و زبان توجه كننده و چهره و گوش ظاهري شخص مورد توجه ه، نباشد، بلكه توج

ر كند و او را بخواند قلبي و معنوي ميان خود و طرف مقابل برقرا ي هكننده بخواهد نوعي رابط
و متوجاينها شرك و پرستش  ي هل جويد و از او إجابت بخواهد، همه خود سازد و به او توس

ز اينها چيزي نيست و عبادات غير خدا به حكم عقل و ضرورت غيرخداست چون عبادت ج
 ه ازمراسم، گذشتگونه  اين شرع جايز نيست و مستلزم خروج از اسالم است. به عالوه انجام

خدا و عين أعمالي است كه مشركان براي م عملي عبادت است براي غيرانجام مراسكه  اين
ه (پيغمبر ت مورد توجبيعي براي شخصيدادند، مستلزم اعتقاد به نيروي ما رواء الطّ بتها انجام مي
و از اين رو اند  الل ذاتي در اشياء قائل شدهآگاهانه به نوعي استقنها نيز نا..... اي.و امام) است

نقش ما فوق حد عوامل معمولي داشتن را مستلزم اعتقاد به قطبي و قدرتي در مقابل خدا 
ت حقّ است و هيچ حيثي ي هدااند غافل از آنكه موجودي كه به تمام هويتش وابسته به ار دانسته
به خودش از خود ندارد، تأثير ما فوق طبيعي او مانند تأثير طبيعي او پيش از آنكه  مستقلّ

مستند باشد مستند به حقّ است و او جز مجرائي براي مرور فيض حق به اشياء نيست. آيا 
اء يحإ ي هرزق بودن ميكائيل و واسط ي هاسطفيض وحي و علم بودن جبرئيل و و ي هواسط

  قبض ارواح بودن ملك الموت شرك است؟. ي هبودن اسرافيل و واسط
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از نظر توحيد در خالقيه بدترين انواع شرك است. زيرا به نوعي تقسيم كار ت اين نظري
بيعي را قلمرو اختصاصي خدا و كارهاي ما وراء الطّ :ميان خالق و مخلوق قائل شده است

كارهاي طبيعي را قلمرو اختصاصي مخلوقات خدا يا قلمرو اشتراكي خدا و مخلوق قرار 
همچنانكه  فاعليت است.قلمرو اختصاصي براي مخلوق قائل شدن عين شرك در داده است.

ت است.قلمرو اشتراكي قائل شدن نيز، نوعي ديگر از شرك در فاعلي  
بر خالف تصور رائج، وهي هابيگري تنها يك نظري امامت نيست بلكه پيش از آنكه  ضد

ضد إمامت باشد، ضد توحيد و ضد توحيد است كه به تقسيم  انسان است. از آن جهت ضد
قائل است كه  مخلوق قائل است و به عالوه به يك نوع شرك ذاتي خفي كار ميان خالق و

انسان است كه استعداد انساني انسان را كه او را از  توضيح داده شد و از آن جهت ضد
اهللا است و مالئك مأمور سجده به او،  ي هقرآن مجيد خليف مالئك برتر ساخته و به نص

دهد. به عالوه تفكيك ميان مرده  طبيعي تنزّل مي كند و او را در يك حد حيوان درك نمي
ت انسان بدن تمام شخصي ي در جهان ديگر زنده نيستند وو زنده به اين شكل كه مردگان حتّ

تفكيك  ...إلهي است ي و ضدماد ي هآيد، يك انديش ر مياوست كه به صورت جماد د
لي را برخالف دومي شده و أوميان اثر مجهول و مرموز ناشناخته و آثار معلوم و شناخته 

.. حقيقت اين است كه مرز توحيد و .بيعي دانستن نوعي ديگر از شرك استوراء الطّما
است. مرز توحيد و » به سوي اويي«و » ازاويي«خدا و انسان وجهان،  ي هشرك، در رابط

او را در ه) هر حقيقتي و هر موجودي مادام كه لّا لاست (إنّ» از اويي«شرك در توحيد نظري 
ذات و صفات و أفعال با خصلت و هوياز اوئي بشناسيم، او را درست و مطابق با واقع و با  ت

ه آنكه اايم، خواه آن شئ داراي يك أثر يا چند أثر باشد يا نباشد و خو شناخته يديد توحيد
راء ما فوق طبيعي داشته باشد يا نداشته باشد. زيرا خدا تنها خداي ما و ي هآن آثار جنب

جهان است. او به  ي هبيعه، خداي آسمان، خداي ملكوت و جبروت نيست، خداي همالطّ
ما  ي هو جنب بيعهطبيعت همان اندازه نزديك است و معيت و قيوميت دارد كه به ما وراء الطّ

دهد. قبالً گفتيم كه جهان از نظر  خدايي نمي ي هبيعي داشتن يك موجود به او جنبوراء الطّ
آميز ات اعجازدي عمليدارد. قرآن كريم در آيات متعد» از اويي«ت ني اسالمي ماهيجهان بي
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همراه اما  دهد نسبت مي مادرزاد شفا دادن به برخي پيامبران از قبيل مرده زنده كردن و كورِ
اين كارها » از اويي«ت كند. اين كلمه نمايشگر ماهي را اضافه مي» بإذنه« ي هآن نسبتها كلم

ازخود استقاللي دارند. پس مرز توحيد نظري و شرك نظري انبياء  كسي نپندارد است كه
نباشد شرك است. » از او«تش اعتقاد به وجود موجودي كه موجودي .)1(است» از اويي«

نباشد بازهم شرك است، خواه أثر، أثر ما فوق » از او«تش رير موجودي كه مؤثّياعتقاد به تأث
يت باشد مثل أهم  آسمانها و زمينها و يا يك أثر كوچك بي ي هطبيعي باشد مثل خلقت هم
  زير و رو شدن يك برگ.

ٓ ﴿است » به سوي اويي«مرز توحيد و شرك در توحيد عملي  ا ٰ  هِ إَِلۡ  نَّ ه به توج ﴾ِجُعونَ َر
هر موجود أعم ه ظاهري و معنوي، هرگاه به صورت توجه به يك راه براي رفتن به از توج

ه به راه از ه به خداست. در هر حركت و مسير، توجباشد و نه يك مقصد، توجسوي حقّ 
هاي راه براي گم نشدن و دور  ه به عالمتها و فلشها و نشانهآن جهت كه راه است و توج

به سوي مقصد «ها و فلشها هستند  نيفتادن از مقصد، از آن جهت كه اينها عالمتها و نشانه
  است.» نبه سوي مقصد رفت«و » بودن

آنان، عالمتها و ». ماُط األقوَ يُل األعظُم والرِصّ بِ السَّ  مُ أنتُ «هاي خدا هستند:  انبياء و اولياء راه
ً لِ «ي اهللا هستند و هاي سير إلَ نشانه ً يف بِ مَ وَ  هِ بادِ عِ أعالما هاديان و » اطه رِص بَل  ءَ ّال أدِ و هِ الدِ نارا

ُّ «باشند راهنمايان به سوي حق مي   ».رضاة اهللا مَ ء بَل األدّال و هللاخة إىل اا
پس مسأله اين نيست كه توسل و زيارت و خواندن اولياء و انتظار كاري ما فوق طبيعي 

و اولياء چنين صعودي در انبياء  مالً بايد بدانيه چيز ديگر است: اواز آنها، شرك است. مسأل
وهبت واقع شده باشند يا نه؟ از اند كه از ناحية حقّ تا اين حد مورد م  مراتب قرب إلهي كرده
اي از بندگان خود چنين مقامات و درجاتي  شود كه خداوند به پاره قرآن كريم استفاده مي

جهان بيني اسالمي، بخش دوم، جهان بيني توحيدي، اي بر  مه(مقد ))عنايت كرده است.
  به بعد). 115فصل مراتب و درجات شرك، ص

                                           
   ايم. بيان كرده كتاب حاضر 127ي  سستي اين قول را در صفحه -1
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شكار هوچيگري و عوامفريبي است و اشكاالت فراوان واقعاً كه سطور باال از مظاهر آ
  دارد:
شود، اشكال پيشين (استقالل و عدم استقالل) را بابياني ديگر  : چنانكه مالحظه ميالًأو

دانستن موجودي غير خدا شرك  تكرار كرده است و ما نيز در بند قبل گفتيم اگرچه مستقلّ
خالفت قرآن با مشركيني است كه شرك منحصر بدان نيست و قسمت أعظم ماما  است

  دانستند. معبودان خود را مستقلّ نمي
وراء شود به دو بخش: طبيعت و ما يم ميهستي تقس«گويند كه  : موحدين نميثانياً
اند. چنانكه در تحرير  نشده» تقسيم كار ميان خالق و مخلوق قائلبه نوعي «و » ... الخ.طبيعت
گويند  مي به بعد) موحدين 136ايم (ص گفته» قولعرض اخبار اصول بر قرآن و ع« دوم

خدا و متّكي به اراده و اي و هر تأثيري در عالم وجود، از ترديد نيست كه هر حول و قوه
 اوست و هيچ موجودي غيراز او مستقالً از خود داراي توان نبوده و در اين موضوع به إذن

است  إذن إلهيتفاوت در خود ما ا وراء طبيعت نيست.هيچ وجه تقاوتي ميان طبيعت و ما
. به عبارت ديگر موحدين مي و إذن خاص گويند به ميزاني  كه بر دو نوع است: إذن عام

خداي  ـيابد تقريباً تا چه اندازه است  كه هركس أعم از عوام و خواص درميـ محدود 
توان و اختيار  ي هاين إذن همان محدود ي همتعال به بندگان إذن عام داده است. محدود

بشري است كه منشأ مسؤوليت انسان است به عبارت ديگر موجودات در اين محدوده از 
ان بسته سنارج از اين محدوده، فيض خدا بر افيض و توان بخشي حقّ متعال برخوردارند و خ

است. و باز به عبارت ديگر: دليلي نداريم كه بگوييم خدا به برخي از مخلوقين إذن داده كه 
 ي هصرف نظر از مشكالت عقلي اين ادعا، شرع نيز اجاز !كاري را بخواهند انجام دهندهر

مفوضه است كه بطالن آن در  ي اين عقيده مشابه عقيدهنداده است. چنين ادعايي را به ما 
در  .)1(گرديده است به بعد) بيان 140(ص» صول بر قرآن و عقولاخبار اعرض «كتاب 

                                           
مفَوضه را مشركانه و باطل دانسته است. ر.ك. كتاب حاضر،  ي جوان نويسنده نيز در كتابش عقيده -1

  .121ي صفحه
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و يا بسياري از  كارها ي إذن همه ـائمه  وانبياء  از جمله ـبه برخي  گوييد خدا واقع شما مي
دين موحاما  !..... را داده است.و» مادر زاد شفا دادن از قبيل مرده زنده كردن و كورِ«كارها 

 ـي به بندگان خاص خود گويند ما دليل قرآني نداريم كه خدا إذن چنين أعمالي را حتّ مي
ات ... عملي.قرآن كريم« ريبرخالف ادعاي مرحوم مطه داده باشد و ـائمه  وانبياء  جمله از

به معنايي كه ـ و نظاير آن را » آميز از قبيل مرده زنده كردن و كور مادرزاد شفا دادناعجاز
  دهد. نسبت نمي »به برخي پيامبران« ـ مورد پسند شماست

اي از بندگان  شود كه خداوند به پاره قرآن كريم استفاده مي از«مطهري نوشته است: 34
گويند: هيچ كس منكر  دين ميموحاما  .»خود چنين مقامات و درجاتي عنايت كرده است

ترين درجات فالح نيست  و وصول آنان به عاليائمه  وانبياء  ب و رفعت بسيار و علو مقامتقرّ
اگر منظور شما از وااليي مقام و درجات عالي آنان، ما ا و ما آن را از صميم قلب قبول داريم

دخيل بودنشان در اظهار معجزات و وساطت در اجابت دعاي بندگان حتّي پس از رحلت 
به هيچ وجه از قرآن چنين موضوعي  ـكه در سطور آينده خواهيم ديد  چنان ـ.... است .و

از «توحيد نظري و شرك نظري پس مرز «ا آنچه كه نوشته است: شود. و إلّ استفاده نمي
منكري ندارد فقط اشكالش آن است كه يكي از  ».... الخ..است. اعتقاد به وجود» اويي

  . ذكر نكرده است مصاديق آن را ي ههم ومصاديق شرك را بيان كرده 
 ي ه: از جمله آياتي كه براي فريب عوام بيش از ساير آيات مورد سوء استفادثالثاً

 ,٤٩ :عمران آل(است  حضرت عيسي به معجزات گيرد آيات مربوط خرافيون قرار مي
بر قرآن و عرض أخبار أصول «تحرير دوم كتاب  آيات دراين ي هدربار .]١١٠:ةاملائد

آور  كنيم فقط ياد جا تكرار نمي در اين به بعد) و 142توضيح الزم آمده است (ص» عقول
و  ،فرستد جزه يكي است و آن كه وحي ميمنشأ وحي و مع«ايم  جا گفته شويم كه در آن مي
ت و اراده و نيروي معنوي او در كند و ميزان دخالت پيامبر و شخصي اعجاز مياست كه و ا

معجزات به ميزان دخالت وي در وحي است. به عبارت ديگر اگر اراده و نيروي دروني 
م كالم به اينك براي تتمي .»ا فالإلّ ر وحي دخيل است در معجزه هم هست ورسول د

بدن،  ي هدر پرتو عبادت و بندگي نه تنها حوز«از نظر شما كه معتقديد:  :گوييم خرافيون مي
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گيرد، بلكه جهان طبيعت مطيع انسان  انسان قرار مي ي هتحت فرمان و محل نفوذ اراد
ب به خدا كسب كرده گردد و به إذن پروردگار جهان در پرتو نيرو و قدرتي كه از تقرّ مي

شود و در حقيقت  ف كرده و مبدأ يك سلسله معجزات و كرامات ميدر طبيعت تصرّاست، 
اي كه  در معجزه آيا رسول اكرم .)1(»كند قدرت بر تصرف و تسلط بر تكوين پيدا مي

؟ بديهي است فرد است نداشتهآورده بود يعني در نزول آيات قرآن كريم دخالت داشته يا 
  :دهد زيرا ثبت نميآن به اين سؤال پاسخ مآشنا با قر
در حدي كه  ـي، عبادت و بندگي را علق هنوز پيامبرِ اُمّ ي هنزول صدر سور ) قبل ازالف

 به جا ـمور عالم را موجب شود اعروج مدارج معنوي و روحاني و در نتيجه توان تصرّف در 
پيامبر كه قرآن خطاب به  قرآن نقشي داشته باشد. چنان ي هورده بود تا در ظهور معجزنيا

يَمٰنُ ﴿فرموده:   ٱۡلِ
َ دانستي كتاب  تو نمي« ]٥٢[الشورى:  ﴾َما ُكنَت تَۡدرِي َما ٱۡلِكَتُٰب َو

  ».[آسماني] و ايمان چيست؟
داشت در اين صورت الزم نبود كه به منظور  اگر پيامبر در نزول قرآن دخالتي مي 

ايي كه از تالوت آيات پيش را زير لب تكرار فرمايد تا جها  آن فراموش نكردن آيات إلهي
  .)١٨تا١٦ :مةا, و القي١١٤ طه:( .از پايان يافتن وحي نهي شود

 43 ي هدر نزول قرآن به نوعي دخيل بود ال أقل پيش از نزول آي كرمااگر رسول 
قبل از تحقيق به برخي از منافقين براي عدم حضور در جهاد، رخصت » توبه« ي هسور
تحريم  ي هنخست سور ي هو آي احزاب ي هسور 37 ي هكه آيكرد  اري نميداد و يا ك نمي

 ف نزول قرآن براي حد أقلّها در قرآن فراوان است از جمله توقّ نازل شود. از اين نمونه
ت اين حقيقت ثبِ...... اين موارد همگي م.و )2(رغم ميل و اشتياق شديد پيامبر دوازه روز، علي

                                           
است كه به » واليت تكويني«ي  همان خرافه ـ 46نيروي معنوي پيامبران، جعفر سبحاني، نشر قدر ص  - 1

» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«طالن اين قول را در كتاب . ما بصورت باال بيان شده است
  رد همين خرافه تأليف كرديم. را نيز به منظور» درسي از واليت«ايم و كتاب  ) آشكار كرده136(ص

   ».ضحي«ي  ي مباركه ر.ك. تفسير مجمع البيان، سوره - 2
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 قرآن) دخالتي نداشته است. بنابراين ساير(اش در ظهور معجزه رسول اكرماست كه 
  ل)اند. (فتأم نيز در ظهور معجزات خويش دخالتي نداشتهانبياء 
ت ) حضرت عيسي كه در گهواره سخن گفت و حضرت يحيي كه در كوكي نبوب

يافت كه هنوز مدارج عالي معنوي و روحاني را نپيموده بودند تا در ظهور معجزات دخيل 
ب شد ـ نيز در ظهور د فرزندي بدون پدر متعجضرت مريم ـ كه از تولّحچنين  هم باشند.
  دخالت نداشت. والدت عيسي ي همعجز
در ظهور معجزات انبياء  شود كه ) بر خالف ادعاي خرافيون از كتاب خدا استفاده نميج

كه به ايمان رغبتي و به سبب حرص رسول اكرماند زيرا به تصريح قرآن  دخيل بوده
 مردم رنج گردانيِودكه معجزاتي ظاهر شود و از رويمايل ب مردم داشت بسيار ردنآو
ء جا كه حكمت حق اقتضا خالف ميل شديد او، آنما برا ]٣٥األنعام:[خورد  برد و غصه مي مي
َ نُّزَِل ﴿ حضرت گفته شد:ن سبب وقتي به آنيمهنشد. به ي ظاهرا هكرد. معجز نمي َوقَالُواْ لَۡو

ّبِهِۦَعلَۡيهِ  اي) از پروردگارش بر او نازل  چرا آيتي (معجزه = ]٣٧ األنعام:[ ﴾َءايَةٞ ّمِن رَّ
َ ﴿ دهد: شود؟ قرآن پاسخ مي نمي ۡكَثَُهۡم 

َ
َِل َءايَٗة َوَلِٰكنَّ أ ن ُيَنّ

َ
ٰٓ أ َ َ َ قَادٌِر  َّ قُۡل إِنَّ ٱ

اي) فرو  معجزه= كه آيتي ( ناستاوخدا ت(اي پيامبر) بگو همانا « ]٣٧ األنعام:[ ﴾٣٧َيۡعلَُموَن 
َ نُّزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن ﴿شد:  يا اگر گفته مي». دانند تر ايشان نمي بيشاما  فرستد ْ لَۡو َوقَالُوا
ّبِهِۦ  دهد: قرآن پاسخ مي »؟شود اي) از پروردگارش بر او نازل نمي معجزه=چرا آيتي ( = ﴾رَّ

﴿ ِ َّ ِ (اي پيامبر) پس « ]٢٠ :[يونس ﴾٢٠فَٱنَتِظُرٓواْ إِّنِ َمَعُكم ّمَِن ٱلُۡمنَتِظرِيَن  َفُقۡل إِنََّما ٱۡلَغۡيُب 
خداست پس منتظر باشيد همانا من نيز  غيبي از قبيل معجزات) فقط از آنِامور  بگو غيب (و

نَت ُمنِذرٞ ﴿دهد:  و پاسخ مي. )1(»با شما از منتظرانم
َ
ٓ أ َما و فقط (اي پيامبر) ت« ]٧[الرعد:  ﴾إِنَّ

                                           
صل شده بود كه انتظار معني نداشت و پيامبر با اگر توان ايجاد معجزه در نفس پيامبر ـ حتّي بإذن اهللا ـ حا -1

گفت هرگاه  آورد و يا مي اي مي حضرت از جانب خدا كسب كرده بود معجزه تواني كه نفس مطهر آن
داد.  ي منتظرين قرار نمي گفت منتظرم، يعني خود را با مخالفينش در زمره آورم ولي نمي صالح باشد مي

  (فتأمل).». اي هشدار دهنده فقط تو«چنين الزم نبود گفته شود:  هم
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ّبِهِۦ﴿شد:  و يا اگر گفته مي». اي هشدار دهنده نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيٰٞت ّمِن رَّ
ُ
ٓ أ َ [العنكبوت:  ﴾َوقَالُواْ لَۡو

دهد:  ؟ قرآن پاسخ مي»شود معجزاتي) از پروردگارش بر او نازل نمي= چرا آياتي (« ]٥٠
﴿ ۠ نَا

َ
نََّمآ أ  ِ َّ َيُٰت ِعنَد ٱ بٌِي قُۡل إِنََّما ٱ (اي پيامبر) بگو: همانا « ]٥٠[العنكبوت:  ﴾٥٠نَِذيٞر مُّ

و به پيامبر  .)1(»ماي آشكار و من فقط هشدار دهنده معجزات) فقط نزد خداست=آيات (
ۡعَلُم ٱۡلَغۡيَب ﴿ فرمايد: مي

َ
ٓ أ َ ِ َو َّ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱ

َ
ٓ أ َّ بگو به شما « ]٥٠ األنعام:[ ﴾ُقل 

و  .)2(»دانم هاي) خدا نزد من است و (بگو) غيب نمي گويم كه خزائن (و گنجينه ينم
ِۖ  ...ُقۡل ﴿فرمايد:  مي َّ ِ  َّ ِ نَّ ِعنِدي َما  ...َما ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِۦٓۚ إِِن ٱۡلُۡكُم إ

َ
قُل لَّۡو أ

ۡمُر بَۡيِن َوَبۡيَنُكمۡ 
َ
آنچه به شتاب  ....بگو« ]٥٨ ,٥٧ األنعام:[ ﴾تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِۦ لَُقِضَ ٱۡل

. بگو اگر آنچه به شتاب ...ز از آن خدا نيستمور جهان) جاخواهيد نزد من نيست فرمان ( مي
من بود هر آينه ميان من و شما كار به انجام رسيد بود (از توانم براي ازميان  دخواهيد نز مي

  .»كردم) بردن يا شكست شما استفاده مي
به صاحب (معجزه) از طرف «گفته است: انبياء  معجزات ي هري دربارمطه ) مرحومد

پروردگار در كائنات امر  تواند به إذن و راده داده شده كه مياخداوند نوعي قدرت و 
  اي را زنده كند، از نهان  ي مردهف كند، عصايي را اژدها نمايد، كوري را بينا سازد و حتّتصرّ

  

                                           
به ايشان بگو آيات (= معجزات)  اي محمد«ي اين آيه آمده است:  درباره» مجمع البيان«در تفسير  -1

سازد و  داند نازل كرده و ظاهر مي ها را برحسب مصالح بندگانش كه خود مي فقط نزد خداست كه آن
فرستند و بدين سبب معجزات انبياء  تر است فرو مي ناسبچه را كه براي وي و امتش م بر هر پيامبري آن

اي  هشدار دهنده فقطي (من  آورد و آيه ديگر نيست و هر پيامبري نوعي از آن را مي همسان يك
آشكارم) به معناي آن است كه من نسبت به معصيت خدا هشدار دهنده و بيم رساني هستم كه راه حق و 

سبحان معجزاتي را كه گواه راستگويي من است ايجاد فرموده سازد و خداوند  باطل را آشكار مي
  ».است

  به بعد. 123ي  صفحه» عرض اخبار اصول بر قرآن عقول«ي علم غيب رجوع كنيد به كتاب  درباره -2
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ـ از جمله انبياء  گويند مي ،)2(هم از قرآن و أقوال أئمموحدين با تعلّاما  .)1(»الخ .....آگاه سازد
ترين درجات تقرّب به حق،  و مقام و عروج به عاليلُـ علي رغم ع حضرت عيسي35

دخالتي در ظهور معجزات نداشتند چون مخلوق بودند و روزي به دنيا آمدند و روزي از 
مواد زائد  عغذا و طبعاً نياز به دف فتند و مانند سايرين بر نياز به هوا و تنفس و احتياج بهدنيا ر
و مسائل شريعت از  حكاماَداشتند و چون در غيرفائق نبودند و نياز به خواب  .....بدن و

و چون بيمار  ]٦٢[الكهف:و خسته و رنجور شده  ]٧٣و  ٦١و  ٢٤[الكهف فراموشي بري نبودند 
مردگان نبودند و  ي هپس حاكم بر جسم خويش و حاكم بر طبيعت و زنده كنند ،)3(ندشد مي

                                           
  .98سالمي قم (قطع جيبي) صإلوالءها و واليتها، چاپ دار التّبليغ ا -1
تنا إّن أفعال العباد خملوقة خلق تقدير ال « :گويد ي حضرت مسيح مي ي معجزه مجلسي درباره -2 ويف قول أئمَّ

من الّطني كهيئة الّطري هو خلق تقدير أيضًا ومكّون الّطري وخالقه يف احلقيقة اهللا  خلق تكوين وخلق عيسى
قوال امامان ما شيعيان، افعال بندگان مخلوق خودشان است اما خلق تقديري است (يعني در ا = عّزوجّل 
از  كه عيسي دهند) نه خلق و آفرينش واقعي و اين و شكل مواد را به إذن عام إلهي تغيير مي اندازه

ي واقعي و  ي پرنده ساخت نيز خلق تقديري است و ايجاد كننده اي را مي گل مانند صورت پرنده
حضرت  ) چنانكه207، ص 4، جبحار األنوار» (استعّزوجّل  ي آن در واقع خداوند دار و آفريننده جان
فقر و نيازمندي ظاهر گشت بنابراين صاحب چنين صفاتي كه  چون از علي«نيز فرموده:  رضا

تواند فاعل معجزات باشد و با اين وصف  اند، نمي مردم ناتوان و نيازمند در اين صفات با او مشترك
نه كار شود معجزاتي كه ظاهر نموده، فعل خداي قادري است كه شبيه مخلوقات نيست  دانسته مي

حتجاج علي أهل اللّجاج، احمد (اال». عف با ديگر ضعفاء شريك استمخلوقي نيازمند كه در صفات ض
ي  ) همچنين مطالعه234، ص2ج» مطبعة النّعمان«بن علي طبرسي، با تعليقات محمد باقر خرسان، نجف 

كتاب  طبايي وتأليف مصطفي حسيني طبا» راهي به سوي وحدت اسالمي«فصل سوم كتاب شريف 
  تأليف سيد جالل جاللي قوچاني، بسيار مفيد است. أسماء حسني

و چون بيمار شوم اوست «  ] ٨٠: الشعراء[ ﴾٨٠ فِيِ يَشۡ  َفُهوَ  ُت َمرِۡض  َذا﴿ :فرموده چنانكه حضرت ابراهيم - 3
عمر  نيز در ايام آخر نيز به درد چشم مبتال شد. رسول اكرم حضرت علي». بخشد كه مرا بهبود مي

شود و با يك بيماري صفت سالمت خود  پر بركتش بيمار شد. موجودي كه صفات محدود خود را فاقد مي
تواند صفات واجب الوجود را متقبل شود؟ همچنين رجوع كنيد به كالم  دهد، چگونه مي را از كف مي

  ).128م. (صاي آورده» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ي امام كه در كتاب  شيخ صدوق درباره
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خداوند به آن بزرگواران واال مقام ـ از جمله حضرت موسي و عيسي ـ توان اژدها كردن 
را تفويض نفرموده بود بلكه معجزات به  .....مردگان و بينا كردن كور وعصا و زنده كردن 

عايشان ظاهر انبياء  پروردگار براي تأييد ي هدإلهي و به إرا إذن خاصو اثبات صدق اد
.... را به نفس پيامبران .شد. اگر خدا قدرت زنده كردن مرده يا اژدها كردن عصا يا مي

بود قطعاً يكي از  تفويض فرموده بود و نفس آن بزرگواران از چنان تواني برخوردار مي
هالي آن مرده بودند اهايش فرو ريخته و  مكرد كه با اي عبور مي امبران هنگامي كه از قريهپي

و حضرت  ]٢٥٩ :ة[البقرسازد؟  مي هگفت كه خدا چگونه مردگان اين قريه را زند با خود نمي
نشان دهد تا قلبش مطمئن  خواست كه زنده شدن مردگان را به او از خدا نمي ابراهيم
گريخت  ترسيد و نمي  صا نمياز مار شدن ع و قطعاً حضرت موسي ]٢٦٠[البقره:گردد 

َمَٰوِٰت ﴿فرمود:  و به فرعون نمي ]٣١[القصص: َّ َربُّ ٱلسَّ ِ ٓءِ إ َ ُؤ نَزَل َهٰٓ
َ
ٓ أ قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َما

ۡرِض 
َ
ها و  ز پروردگار آسماناي كه اين (معجزات) را ج  آينه دريافتههر« ]١٠٢ اإلرساء:[ ﴾َوٱۡل

» طارواح و ضماير ديگران را تحت تسلّ« كرمابر و اگر پيام». زمين نفرستاده است
خالف اين رأي، قرآن براما  توانست هر كه را دوست دارد هدايت كند داشت، مي مي

ۚ وَُهَو ﴿فرمايد:  خطاب به پيامبر مي َ َيۡهِدي َمن يََشآُء َّ ۡحَبۡبَت َوَلِٰكنَّ ٱ
َ
َ َتۡهِدي َمۡن أ إِنََّك 

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
اما  هدايت كني ]نتواني[كه را دوست بداري همانا تو هر« ]٥٦[القصص:  ﴾٥٦أ

و به همين ». كند و او به هدايت شوندگان داناتر است خدا هر كه را بخواهد هدايت مي
بِيٖ ﴿گفتند:  خواستند و مي معجزه ميانبياء  سبب است كه وقتي مردم از تُونَا بُِسۡلَطٰٖن مُّ

ۡ
 ﴾فَأ

َّ ﴿دادند:  پاسخ مي». معجزي) آشكار بياوريد= تي (پس براي ما حج« ]١٠براهيم: إ[ ِ ُۡن إ إِن نَّ
تَِيُكم بُِسلۡ 

ۡ
ن نَّأ
َ
ٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۦِۖ َوَما َكَن َلَآ أ َ َ َ َيُمنُّ  َّ َّ بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم َوَلِٰكنَّ ٱ ِ َطٍٰن إ

 ِ َّ كه از بندگانش كه مانند شما نيستيم ليكن خدا بر هردمياني ما جز آ« ]١١ إبراهيم:[ ﴾بِإِۡذِن ٱ
ي) ا همعجز=شد أما] ما را نسزد كه شما را حجتي (خب ت مينهد [و او را نبو ت ميبخواهد منّ

  ».آوريم مگر به إذن و خواست حق
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) و نظاير آن 93، باب 5يكي از مسائلي كه تحت تأثير أكاذيب كافي (از قبيل حديث) ه
جامي) سعي » حدائق األنس«عطّار و » األولياء ةتذكر«ل صوفيه و عرفا (از قبيل و أباطي

تحميل كرده و عوام را فريب دهند، آن  كنند به آيات مربوط به حضرت سليمان مي
ر يك چشم به هم زدن از سبأ را د ي هگويند اگر كسي بتواند تخت ملك است كه مي
چنين ائمه  وانبياء  طين بياورد پس چرا در نفسبه فلس به نزد حضرت سليمان سرزمين سبا

ل عصا را اژدها و مرده را ثَي المآسا انجام دهند ف قدرتي نباشد كه بتوانند كارهاي معجزه
ر او بود كه خدا تعيين جهت باد را به سليمان واگذاشته بود و باد مسخّ زنده كنند؟! ديگر آن

  ف كنند؟إذن خدا در طبيعت و امور عالم تصرّبه ائمه  وانبياء  پس چه اشكالي دارد كه
قرآن بيان  ي هو بيداري مردم، حقايق را با استناد به آيات مبارك هما به منظور انجام وظيف

  واهللا الُمستعان:كنيم.  مي
عالوه بر كارگزاران انساني، عمال و  ن كريم تصريح نموده حضرت سليمانآقر

كه هر گروه از ايشان كارهاي خارق العاده كه  ]١٧مل:لنّ [ايان داشته است كارگزاراني از جنّ
اصي در عمق بسيار، غوها  آن دادند. برخي از در آن زمان در توان انسان نبود، انجام مي
ساختند از قبيل قصري كه صحن آن از شيشه  كرده و برخي ديگر بناهايي شگفت انگيز مي

 أ:بَ [َس بسيار عظيم ثابت هاي  استخر و يا ديگهايي به بزرگي حوض يا  يا كاسه ]٤٤مل:[النّ بود 
  ......و هكذا ]١٣

خود [ مااند بلكه خدا فرموده  نبوده ر نيروي نفساني سليماناين كارگزاران مسخّ
را انجام دهند و  را رام و مطيع كرده بوديم تا فرمان و خواست سليمانها  آن ]برخي از

سرپيچي نكنند  بوديم تا از فرمان سليمانبرخي ديگر را در بندها كرده و به هم بسته 
كردند و اگر كسي  به إذن إلهي در پيشگاه آن حضرت كار ميها  آن و ]٣٨و  ٣٧ ص: ی ه[سور
كرد او را عذاب سوزاني  سرپيچي مي ـ كه اطاعت از سليمان بودـ مااز فرمان ها  آن از
  ].١٢ أ:بَ [َس  .)1(چشانديم مي

                                           
  ي سبأ. سوره 12ي  ذيل آيه» مجمع البيان«مفيد است كه رجوع كنيد به تفسير  -1
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دو آزمايش  حضرت سليمانكه  اين ه خدا فرموده پس ازباد نيز مسخّر سليمان نبود بلك
 ما )1(در نتيجه ]٣٥تا  ٣١ص: ی ه[سورإلهي را گذارند و خداي را تحميد و به سوي حق إنابه كرد 

وزيد و  خواست صبحگاهان يك ماه مي باد را به نفع او تسخير كرديم كه به جانبي كه وي مي
يا با مداد به قدر يك ماه و شامگاه بر خالف جهت  وزيد (و شبانگاه يك ماه به سوي ديگر مي

كه خدا آتش را به نفع حضرت  چنان كرد) يعني هم صبحگاهان به قدر يك ماه سير مي
ٰٓ إِبَۡرٰهِيَم ﴿سرد كرد فرمود:  ابراهيم َ َ  ]٦٩ األنبياء:[ ﴾٦٩قُلَۡنا َيَٰناُر ُكوِن بَۡرٗدا وََسَلًٰما 

 كه خدا در زمان حضرت داود چنان و هم». رد و سالمت باشاي آتش بر ابراهيم س :گفتيم«

َلَّا َلُ ٱۡلَِديَد ﴿آهن را برايش نرم كرده و فرموده: 
َ
نرم آهن را برايش « ]١٠ سبأ:[ ﴾١٠َوأ

خداي را تسبيح  ها و پرندگان نيز أمر تكويني كرده بود كه چون داود به كوه». كرديم
به همان صورت با قدرت ال يتناهي خويش ـ و  )2(]١٠ و سبأ: ٧٩ اء:[األنبينوايي كنيد  كند، با او هم

  گذاشته بود ـ باد را به نفع سليمان مسخّر ساخت. نه با قدرتي كه در نفس سليمان
اند ـ يا در واقع به روي خود  ه ب است كه آخوندها گويي قرآن نخواندجاي تعج

َر لَُكُم ﴿آورند ـ كه بارها فرموده:  نمي َر َلُكُم وََسخَّ ۡمرِهۦِۖ وََسخَّ
َ
ٱۡلُفۡلَك ِلَۡجِرَي ِف ٱۡلَۡحِر بِأ

نَۡهَٰر 
َ
َۡل َوٱلََّهاَر  ٣٢ٱۡل َر َلُكُم ٱلَّ ۖ وََسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآئَِبۡيِ َر لَُكُم ٱلشَّ  − ٣٢ إبراهيم:[ ﴾٣٣َوَسخَّ
در دريا روان شوند و ها را رام كرد تا به فرمان [تكويني] او  (خدا) به نفع شما كشتي« ]٣٣

اند به نفع شما رام  رودها را به نفع شما مسخّر نمود و خورشيد و ماه را كه همواره در گردش
َر لَُكم ﴿و يا فرموده: ». كرد و شب و روز را به نفع شما مسخّر ساخت َ َسخَّ َّ نَّ ٱ

َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
أ

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ چه را كه در  ايد كه همانا خدا آن آيا نديده« ]٢٠: [لقامن ﴾مَّ

  ».ر ساخته استچه در زمين است به نفع شما مسخّ ها و آن آسمان

                                           
  ي صاد توجه شود. سوره 36ي  در صدر آيه» فاء«به حرف عطف  -1
 ي انبياء توجه شود كه فرموده: سوره 79ي  در هر دو آيه خداست. همچنين به مقطع آيه» معجزات«فاعل  -2

ٰ  َوُكنَّا﴿  ؟تر از اين هم ممكن است آيا بياني واضح». ي اين كار بوديم ما كننده« ]٧٩[األنبياء  ﴾عِلِيَ َف
ٓ َهٰٓ  َفَمالِ ﴿ َ   .﴾اَحِديثٗ  َقُهونَ َيفۡ  يََكاُدونَ  َ  مِ َقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤ
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 !ها و زمين است تحت واليت تكويني ماست؟ سمانچه در آ آن گويد آيا هيچ عاقلي مي
توان گفت كه آن  ميانبياء  ي هسور 81 ي هحضرت سليمان و آي ي هپس چگونه دربار

  !ضرت برباد، واليت تكويني داشت؟ح
عرض أخبار أصول بر «در كتاب » نمل« ي همبارك ي هسور 41تا  38آيات  ي هدربار

اما  كنيم جا تكرار نمي در اين ) توضيح الزم آمده است و573و  572(ص» قرآن و عقول
پيامبر  خالف ادعاي خرافيون، آيات قرآن بيانگر اين حقيقت است كهشويم كه بر ر ميمتذكّ

 واليت تكويني نداشت و خودش با قدرت نفساني و نيروي معنوي خدا، حضرت سليمان
 به كهنكرد بلكه ازكساني بود ـ تخت را حاضر تفويض شده گويند به إذن خدا به او ـ كه مي

دادند، خواست كه تخت را  ند و كارهاي خارق العاده انجام ميودخدا در خدمت او بامر 
سليمان آوردن تخت ـ به صورت  توان دريافت كه در مجلس ات قرآن ميبياورند. از آي

مختلف ـ در توان بيش از يك نفر بود، از اين رو حضرت هاي  عادي و البتّه با سرعتغير
پيش از  ود خواست و پرسيد كدام يك از شماآوردن تخت را از مجلسيان خ سليمان

كه ما دليلي نداريم ]٣٨ مل:[النّ آورد؟  كه بلقيس به حضور ما برسد تختش را برايم مي آن
اگر شما بنا به روايات، اصرار داريد اّما  )يعِ دَّ  املُ َىل عَ  ةُ نَ يِّ البَ و(تخت انسان بوده است  ي هآورند

بوده، در اين صورت  ....يا» أسطوم«يا » بلخيا«يا » رخياب بنِ فآص«كه وي انساني موسوم به 
گفته است ـ » مجمع البيان«ك چنانكه شيخ طبرسي در وي هر كه بوده ـ طبق همان مدار

اب شد و به خواست خدا تخت جاسم أعظم إلهي را بر زبان آورد و دعا كرد و دعايش مست
خصوصاً كه پس از حاضر شدن تخت،  .)1(مورد نظر در مجلس سليمان حاضر شد

                                           
َو أسألَُك «گفت:  نيز آمده كه آنحضرت در دعا به درگاه حق مي ي منقول از حضرت علي در أدعيه -1

 ِ ّ ِي اكَن ِعنَدُه ِعلٌم ِمَن الِكتاِب بِاسِمَك ا
ّ ِه َطرفُُه =  َفأتَيَتهُ ي َسألََك بِِه َعبُدَك ا َ (اي بِالَعرِش قَبَل أن يَرتَدَّ إ

اي كه دانشي از  كنم بدان نامت كه از تو در خواست كرد بدان نام آن بنده خدا) از تو درخواست مي
ي  (صحيفه». سليمان) چشم برهم زند برايش آورديكتاب نزدش بود، پس تو تخت را پيش از آنكه (

  ).اليوم اخلامس عرش من الّشهر دعاؤه يفعلويه، 



   

مفاتيح الجنان و قرآن      146 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

146 

ل و بخشايش پروردگار فض اين از« ]٤٠: النمل[ ﴾َرّبِ  لِ فَۡض  ِمن َذاَهٰ ﴿ :گويد مي سليمان
  ماند. باقي نميائمه  وانبياء  بنابراين جايي براي ادعاي واليت تكويني». من است

ه و در الع داشتما به نظر ما وي موجودي غير انسان بوده كه از بخشي از لوح محفوط اطّا
توانيم  ميزمان چيزي را از جايي به جايي ديگر منتقل سازد. و ن توانش بوده كه در حد أقلِّ

أرواح و «كرده و  ف مياز پيش خود ببافيم كه وي واليت تكويني داشته و در آفرينش تصرّ
  !داشته است» طضماير ديگران را تحت تسلّ

ي هسور 71 ي هه داشت كه حق تعالي در آيبايد توج ت فرموده از كساني كه حج مذم
كه استثناء قائل شود،  آن بي 73 ي هكنند سپس در آي بدون دليل شرعي غير خدا را عبادت مي

 ي هو مالئك ي هئماو  )2()(از جمله حضرت عيسيانبياء  كه ـفرموده غير خدا  )1(»نلَ«با لفظ 
توانند مگسي را خلق  ي اگر به پشتيباني هم برخيزند، نميحتّ ـ )3(شود .... را نيز شامل مي.و

 اند كه اگر مگس چيزي از تفويض نشده است و چنانها  آن كنند يعني قدرت خلق مگس به
 ي هپس گيرند پس چگونه ممكن است خدا در سورتوانند آن را باز بربايد نميها  آن
قدرت زنده كردن مرده يا شفا دادن كور مادر  عمران بفرمايد كه به حضرت مسيح آل

  !زاد و يا به حضرت سليمان قدرت تعيين جهت باد اعطاء شده بود؟
به صورت استقاللي ها  آن گفته شود كه منظور آن است كه آيهاول  اگر در مورد جزء

عم از خلق ارساند كه منظور  داشت كه جزء دوم آيه مي هتوانند خلق كنند بايد توج نمي
استقاللي و تفويضي است زيرا اگر به مخلوقي توان خلق تفويض شود در اين صورت وي 

پس اند چيزي را كه مگس ربوده بازتو مراتب ما دون خلقت را نيز حائز شده و طبعاً مي
36ل)گيرد. (فتأم  

                                           
  ي أعراف نيز آمده است. سوره 143ي  شود و در آيه اين لفظ غالباً براي نفي أبدي استعمال مي -1
  نند.خوا  و مادرش را مي توجه داريد كه عوام نصاري در مشكالت و مصائب، حضرت عيسي -2
و » الّذينَ«باشند زيرا براي غيرخدا، لفظ  مي» ها بت«در آيات فوق » غير خدا«توان گفت منظور از  نمي -3

  استعمال فرموده كه مخصوص عقَالست.» هم«و ضمير  واوضمير جمع 
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توجه كنيم  مهم ي هبايد به چند نكت» عمران آل« ي همبارك ي هسور 49 ي هما در مورد آيا
  گوييم موافق ساير آيات قرآن باشد: آن مي ي هتا مطلبي كه دربار

ٰ ﴿: : قرآن فرمودهولا  َي ِ و إِنََّما ٱ َّ آيات (معجزات) فقط « ]٥٠[العنكبوت:  ﴾ُت ِعنَد ٱ
ِتَ ﴿و فرموده:  .»نزد خداست

ۡ
ن يَأ
َ
ِ َوَما َكَن لِرَُسوٍل أ َّ َّ بِإِۡذِن ٱ ِ ] ٧٨غافر:  − ٣٨ :رعدال[ ﴾يٍَة إ

»معجزي) بياورد= خدا آيتي ( ةز به إذن و إرادهيچ پيامبري را نرسد كه ج«.  
خود با قدرتي كه خدا با او تفويض فرموده بود پرنده را  م كه عيسي: اگر بگوييدوم

اي  به إذن خدا پرنده=  اهللا إذنِ ريًا بِ طَ  ُق لُ ْخ أَ «خلق كرد در اين صورت كافي بود بگويد: 
ۢا َٔ ّمَِن ٱلّطِِي َكَهۡي ﴿: ي هو جمل .»آفرينم مي نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطۡيَ

َ
ۡيِ َفأ  ]٤٩ :عمران آل[ ﴾ةِ ٱلطَّ

وجود اين جمله مبين آن است كه معجزه اما  )ةِ يِّ بِ َص عَ ًا دوَن الل جدّ فتأمّ ضرورتي نداشت. (
عرض «كه در  ن آن است ـ چنانوِّكَد و ميكي به خداي متعال كه موجِدو نسبت دارد: 

 ي هو خدا خود دربار به بعد) ـ 134ايم. (ص بيان كرده» أخبار أصول بر قرآن و عقول
بنابراين ». ايم [اين كارها] بوده ي هما كنند« ]٧٩ األنبياء:[ ﴾َوُكنَّا َفٰعِلِيَ ﴿ :رمودهمعجزات ف

  نسبت معجزه به خدا نسبت حقيقي است.
است كه آن نيز نسبتي صحيح است زيرا خدا انبياء  نسبت دوم ارتباط معجزه با ادعاي

لي را يا شفاي نابينا يا مة گن مجسل پرنده شدثَي المو فابراي تصديق ادعاي پيامبر و تأييد 
ق بخشيده است ه پيامبر، تحقّمبتال به پيس را يا مار شدن عصا را به درخواست يا دعا يا توج

  د اوست.منسوب به نبي و مؤيِّ ي هو بدين اعتبار اين معجزه مختص به نبي يا معجز
است از اين رو ما نيز در  ترين راه فهم آيات إلهي چون تفسير قرآن به قرآن مطمئن :سوم

گيريم و براي  از همين طريق بهره مي توضيح آيات مربوط به معجزات حضرت عيسي
 ي هكنيم كه پس از سور مائده استناد مي ي هسور 110 ي هعمران به آي آل 49 ي هتوضيح آي

  عمران است. آل 49 ي هن آيعمران نازل گرديده و مفسّر و مبيِّ آل
عمران قول حضرت عيسي خطاب  آل ي هسور 49 ي هاشته باشيم كه آيه دالزم است توج

نيست. يات ضروربه مردم و در مقام اظهار معجزات است و در اين مقام ذكر برخي جزئي 
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آوري و بر  مائده قول خدا خطاب به حضرت عيسي و در مقام ياد ي هسور 110 ي هآياما 
 ي هات است و به همين سبب در آييحضرت و ذكر جزئ شمردن فضل و رحمت إلهي به آن

ر عمران كه در آن ضمير و فعل مذكّ آل ي هسور 49 ي همائده ـ بر خالف آي ي هسور 110
ال شده كه استعم» تَُكونُ «ث و فعل مؤنّ» ها«ضمير مؤنث  ـ »طير«آمده و راجع است به 

هي كه ديگران نيز به إذن عام إل رساند حضرت عيسي و مي» ةِ  َٔ َهۡي « ي هراجع است به كلم
هيئت و صورت اما  از آن برخوردارند، خالق هيئت پرنده در گل است و در همان دميد

إلهي پرنده شد و بدين ترتيب بين اين دو فعل تفاوت قائل شده  مذكور به إذن خاصِّ
ۡيِ بِإِۡذِن  َٔ ۡذ َتۡلُُق ِمَن ٱلّطِِي َكَهۡي ﴿ ي هخصوصاً كه پس از جمل و قبل  ]١١٠دة:  [املائ ﴾ةِ ٱلطَّ

شبهه عالوه  بيكه  در حالي را آورده است.» بِإِۡذِن «قيد » ]١١٠[املائدة:  ﴾تَنُفُخ فِيَها﴿از جمله 
ي هنگام رساند كه حتّ اين قيد مياما  بر حضرت عيسي، سايرين نيز بر اين كار توانا بودند.

ول به اجازه و إذن إلهي بوده و نبود بلكه موكعيسي حضرت  ي هاظهار اين معجزه نيز بر عهد
ارائه كند و توان چنين  وجاز بود اين معجزه را اظهار حضرت پس از إذن و إعالم إلهي مآن

حضرت واگذار نشده بود. در همين آيه در مورد مردگان نيز  اي به قدرت خدا به آن معجزه
استعمال شده كه  »ساختي خارج مي = رِجُ ُتۡ «بلكه تعبير » ختيسا زنده مي = حُتىي«نفرموده 

ۡحِ «مبين معناي 
ُ
 رساند كه حضرت عيسي عمران بوده و مي آل ي هسور 49 ي هيآدر » أ

 .)1(فعل او نبوده استها  آن زنده شدناما  آورد مردگان را براي زنده كردن بيرون مي
                                           

ي  گويد: جمله ي مائده مي سوره 110ي  عمران و آيه ي آل سوره 49ي  شيح طوسي در تفسير آيه -1
خۡ  ﴿ي  آورده اما جمله) بِإذِن اهللا( را با قيد) كوُن َطرياً َفيَ (

َ
ۡيِ ٱ ةِ  َٔ َكَهۡي  لّطِيِ ٱ ّمِنَ  لَُكم لُقُ أ را با قيد  ﴾لطَّ

كار خداست نه ي گلين  ما را آگاه سازد كه پرنده شدن مجسمه» إذن«ي  مذكور نياورده تا با ذكر كلمه
ر آن حضرت ] و دميدن در آن، كاكه دادن صورت [پرنده به گل درحالي حضرت عيسي

جان به موجود جاندار جز خدا  بود كه بنا به تقدير الهي در توان غيرخدا هم هست اما تبديل موجود بي
ۡحِ ﴿ي  در توان هيچ كس نيست و جمله

ُ
ۡ ٱ َوأ ِ ٱ نِ بِإِذۡ  َتٰ َموۡ ل حضرت نسبت داده شده و  نيز مجازاً به آن ﴾َّ

  ها را زنده خوانم تا مردگان را زنده سازد و خدا نيز آن ه خدا را ميمعناي حقيقي آيه اين است ك
  شوند. ها به إذن إلهي زنده مي سازد و آن مي
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ۡحِ ٱلۡمَ ﴿: عمران نيز حضرت عيسي گفت آل ي هسور ي هخصوصاً كه در آيه شريف
ُ
 ﴾ۡوَتٰ َوأ

 ي همداآن را بيان نفرموده است، مثالً در ا ي هنحواما  ».كنم مردگان را زنده مي« ]٤٩ :عمران آل[
و نفرموده:  ....يا»  اهللاإَىل  هِ جُّ وَ التَّ بِ «يا » ِت يِّ مَ ـی اللَ عَ  دِ اليَ  سِح مَ بِ «يا » عاءالدُّ بِ «كالم نفرموده: 

ِ ٱ نِ إِذۡ بِ ﴿بلكه فرموده: » ا اهللاُأعطانيهَ  ةٍ درَ قُ بِ « » اهللا ةِ رادإِ بِ «مور تكويني به معناي اكه در  ﴾َّ
ّيُِب َيُۡرُج َنَباتُُهۥ بِإِۡذِن َرّبِهِۦ﴿است، چنانكه فرموده:  سرزمين « ]٥٨ األعراف:[ ﴾َوٱۡلََلُ ٱلطَّ

ُكَلَها ُكَّ ِحي ﴿و فرموده: ». برون آيد شبه اذن و خواست پروردگارپاك گياهش 
ُ
تُۡؤِتٓ أ

َويُۡمِسُك ﴿». دهد ش ميوه ميپروردگارو خواست  به إذنهردم «] ٢٥ إبراهيم:[ ﴾إِۡذِن َرّبَِهابِ 
َّ بِإِۡذنِهِۦٓ  ِ ۡرِض إ

َ
َ ٱۡل َ ن َتَقَع 

َ
َمآَء أ بر زمين افتد نگاه كه  اين و آسمان را از« ]٦٥ :[احلج ﴾ٱلسَّ

شود معجزه  معلوم مي ،نابراينب .»و خواست او [باشد]دارد مگر [اينكه افتادنش] به إذن  مي
  .)1(ّ است موجد آن خداست كه منسوب به نبي

خود عطا فرموده بود طبعاً نايي زنده كردن مردگان را به غيركه اگر خدا توا ديگر آن
مرا بنما پروردگارا، ايمان دارم ولي كه  اين كرد. با عرض نمي األنبياء حضرت ابراهيمأبو

اصوالً اگر قدرت ايجاد  ]٢٦٠:البقره[ سازي تا دلم آرام يابد كه چگونه مردگان را زنده مي
به جاي آنكه بگويند: آيا  ون حضرت مسيحاعطاء شده بود حواريانبياء  معجزه به

تواني  گفتند: آيا مي مي ]١١٢ :ةاملائد[تواند خواني از آسمان بر ما فرو فرستد؟  پروردگارت مي
را در توان پيامبر  معجزه ون ايجادكه حواريشود وم ميآوري؟ معل آسماني فرود اي ما سفره بر

آسماني دعا كرد و خداي  ي هبراي نزول مائد رو حضرت عيسياز اين ل)(فتأمدانستند.  نمي
                                                                                                           

نسبت داده  رو آيه اين كار را به حضرت مسيح از آن«گويد:  ي شفاي كور مادرزاد و پيس مي و درباره 
ۡ ٱ رِجُ ُتۡ  ذۡ ﴿ي  حضرت بوده است و جمله ها به دعا و درخواست آن كه شفاي آن بدين  ﴾ِن بِإِذۡ  َتٰ َموۡ ل

ها را  ساختم و آن خواندي و من هنگام دعاي تو مردگان را زنده مي معني است كه به ياد آر كه مرا مي
ها را زنده ببينند و آيه اين كار را به حضرت عيسي نسبت داده زيرا  ساختم تا مردم آن از قبرها خارج مي

حضرت بوده است. (التّبيان، چاپ سنگي به خطّ ابو القاسم خوشنويس،  به دعاي آنكه بيان كرديم  چنان
  ).582و  317، ص1ج

  .142ي صفحه» صول بر قرآن و عقولعرض اخبار ا«چنين رجوع كنيد به  هم -1
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ِلَُها َعلَۡيُكمۡ ﴿تعالي در جوابش فرمود:  آن بر  ي هفرستند وفر همانا من« ]١١٥دة:  [املائ ﴾إِّنِ ُمَنّ
  يد دانست كه ظهور ساير معجزات نيز به همين طريق بوده است.با ،بنابراين». شمايم

ت، صريحاً فرموده صفاتي را كه موجب شباهت به ها، خدا براي اتمام حج عالوه بر اين
ت اشياء (تبديل خدا شود از قبيل زنده كردن مرده و شفا دادن بدون وسيله و تبديل ماهي

زندگي مردم و حضور در امور  ) تدبير ....كوه وبيرون آوردن شتر از  عصا به مار و اژدها يا
ٗ ّمِۡن ﴿: كنيم نميرا به كسي تفويض  ....محدود وان و شنوايي نامك لِّكُ َث َضََب لَُكم مَّ

نُتۡم فِيهِ َسَوآءٞ 
َ
َكَٓء ِف َما َرزَۡقَنُٰكۡم فَأ يَۡمُٰنُكم ّمِن ُشَ

َ
ا َملََكۡت أ نُفِسُكۡمۖ َهل لَُّكم ّمِن مَّ

َ
أ

َيِٰت لَِقۡوٖا َيۡعقِلُوَن َتَ  ُل ٱ نُفَسُكۡمۚ َكَذٰلَِك ُنَفّصِ
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ  ٢٨افُوَنُهۡم َكِخيَفتُِكۡم أ َبَع ٱلَّ بَِل ٱتَّ

ۡهَوآَءُهم بَِغۡيِ ِعۡلمٖ 
َ
ي شما [افراد آزاد] مثالي از خودتان زده خدا) برا«( ]٢٩ ,٢٨[الروم:  ﴾أ

هم ردگانتان داريد كه در آن [مال باايم شريكاني از ب دهچه شما را روزي دا آيا در آن :است
داريد؟!  چنان از آنان بيم بداريد كه از [أمثال] خودتان بيم مي و آن مشابه و] مساوي باشيد

ما] كساني اكنيم [ انديشند به تفصيل بيان مي اين چنين آيات [خود] را براي گروهي كه مي
» مجمع البيان«در تفسير ». اند خواه خويش پيروي كرده دل هچ دانشي، از اند بي كه ستم كرده

َ  يَك رَش ، اليَك َكَّ  مَّ هُ اللّ  يَك َكَّ «گفتند:  مي» يهلبِتَ«قريش در  (( :آمده ً هُ إال رَش  َك ل َ  وَ يكا ، َك ل
كه شما  چنان رموده همخداوند متعال براي رد و انكار گفتار ايشان ف .)1(»َك لَ ما مَ وَ  هُ كُ ملِ تَ 

كه زير دستان و بردگان شما در أموال و أمالكتان شريك شما باشند پس  ويدش راضي نمي
كه  چنان شويد كه پروردگارتان در عبادت شريك داشته باشد؟! (يعني هم چگونه راضي مي

آوريد) سپس خدا فرموده  آوريد براي آنان نيز به جاي مي عبادي به جا مياعمال  براي خدا
ورزان تبيين ميدرَبدين سان داليل را براي خ ر و تأمل كنند سپس بيان كنيم تا در آن تدب

آنكه دانشي از جانب حق داشته  اند بي فرموده كه مشركين در آنچه شريك خدا پنداشته
  .)2())اند  باشند در شرك ورزيدن به خدا از دلخواه خود پيروي كرده

                                           
  .چه كه دارد از آن توست لَبيك خداوندگارا لَبيك، تو را شريكي نيست مگر شريكي كه او نيز با آن - 1
  ».روم«ي  سوره 29و  28ي  ذيل آيه» مجمع البيان«ر.ك. تفسير  -2
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37رساند كه آيه، بيشتر از وجه  مي ورده است به وضوحشريفه آ ي هي كه آير در مثالتدب
كه شما به بردگان خود آن قدر مال و  چنان استقاللي شرك را در نظر دارد زيرا فرموده هم

طراز شدن بنده با مواليش  همكه  اين باـ دهيد كه با شما مشابه و مساوي شوند  دارايي نمي
تواند  نزد خود مال و ملكي ندارد و مولي ميدهد و از  ناشي از مالي است كه مولي به او مي

ها را به بندگان خود اعطاء  تواناييگونه  اين خدا نيز ـچه به او داده باز پس گيرد  آن
  .)1(كند نمي

درست نيست و » اهللا است ي هقرآن مجيد خليف به نصِّ ....انسان«گويد:  ميكه  اين :عاًراب
ه را به قرآن كريم نسبت داده ليل عرفا و صوفيدبالكافي و أباطيل  70كاذيب باب اايشان 
عرض أخبار أصول بر «انسان رجوع كنيد به كتاب  بودنِ» اهللا ي هخليف« ي هدرباراست. 

داد و به جاي  ري انصاف بيشتري نشان ميكاش مرحوم مطه ) اي455(ص» قرآن و عقول
. گرچه اين لفظ »نسان استبودن ا» اهللا ي هخليف«ظاهر قرآن «نوشت:  مي» صنَ«استعمال لفظ 

  داشت. كمتري مي ي هاز انصاف فاصل نيز درست نبود ولي ال أقلّ
او را در حد يك حيوان طبيعي «موحدين ضد انسان است و  ي هگويد عقيد ميكه  اين ماا

ناشي از تعصب وي نسبت به خرافات حوزوي است و إال بطالن اين قول » دهد تنزّل مي
ترين درجات فالح  تواند به عالي كه در نيابد. آيا اگر بگوييم انسان مي تر از آن است واضح

تواند مرده زنده كند و كور شفا دهد و عصا  ي اگر پيغمبر باشد نميبرسد و در عين حال حتّ
او را در حد يك حيوان طبيعي « ......نداها را بشنود و ي هرا مار كند و در يك زمان هم

يازت واالترين فضائل اخالقي و عاليترين درجات معرفت و تسلّط بر آيا ح !ايم؟ داده »لتنزّ
.... كم چيزي است و موجب ارتقاء .نفس و كسب لياقت براي وصول به رضوان إلهي و

ارادت  كه مدعيِاصحاب  شود؟ آيا به نظر شما آن گروه از ت نميحيواني ي هانسان از مرتب
ار و شهدايار و أبوبه ايشان هستند از قبيل جعفر طيبدر و اُ ذر و عمد وح... كه مرده

                                           
اُب َورَبُّ األرباب«تواند واجد صفات واجب الوجود شود.  مخلوق نمي ممكن و ه موجودالبتّ - 1   ؟»أيَن الرتُّ
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انصاف  !آنان نبود، صرفاً يك حيوان طبيعي بودند؟ ي هكردند و باد مسخّر اراد زنده نمي
  شما؟ ي هما ضد انسان است يا عقيد ي هدهيد عقيد
چرا براي اثبات مقصود خود به قرآن استناد نكردي و آيتي  :پرسيم ري مياز مطه :خامساً

ث متشب» جامعه« )1(اعتبارِ تاب خدا به عنوان شاهد نياوردي و به جمالتي از زيارت بياز ك
  دان درست نيست.شدي كه ال أقل در اين مقام، استناد ب

و اولياء هاديان و راهنمايان به سوي حقّ و  ائمه وانبياء  ايم كه عالوه براين ما نگفته
ها  آن نما بودناز هادي و راه :گوييم نيستند بلكه مي, اهللا رضاةِ ىل مَ ء عَ أدّال و  اهللاعاة إَىل دُ 

را در همه جا و در همه حال بخوانيم و دور ها  آن نتيجه گرفت كه جايز است توان نمي
دعاي خود  لع و سميعِحوال خود مطّارا حتي بعد از رحلت، از ها  آن مرقدشان بگرديم و

ل)بشماريم. (فتأم  
يك راه براي رفتن «چون  و اولياء بايد همانبياء  كه به گوييد اگر شما راست مي :سادساً

ايم زيرا ما  ما با شما كامالً و از صميم دل موافق» نه يك مقصد«توجه كنيم و » به سوي حق
به  شما رااما  آن بزرگواران تبعيت كنيم. ي هاصرار داريم كه بايد از تعاليم و كردار شايست

چراغ شيراز و يا حضرت  زاده صالح تهران يا شاه ين يا امامالدخدا راست بگوييد از سيد نصر
ـ چه  !مزارها محروم نيستگونه  اين مثالااي از  قصبه معصومه و نظاير ايشان ـ كه هيچ

  اي رفتن به سوي حق استفاده كنيم؟برها  آن تعاليمي باقي مانده كه از
ها،  بارگاه و تزيين قبور آنز شرعي براي ساختن گنبد و موال مسلمين را بدون مجوِّاشما 

گشتن دور مرقدشان و  و مسلمين را به زيارت ايشان و خواندن زيارتنامه و )2(كنيد صرف مي

                                           
 و 101تا  98ي  صفحه» زيارت و زيارتنامه«اعتباري اين زيارتنامه رجوع كنيد به كتاب  ي بي درباره -1

  .356تا  350

  بسيار مفيد، بلكه ضروري است. زيارت و زيارتنامهي كتاب  ي اين مسأله، مطالعه درباره -2
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و براي زيارت قبرشان ثواب،  )1(كنيد ايشان و طلب شفاعت از آنان، تشويق مينذر كردن بر
ابِالء و نُكَو براي امام و حتّي وايد ئلآن بزرگواران صفات فوق بشري قا و!  

سبزواري به مردم توصيه » مفاتيح النّجاةِ «مجلسي و » حتفه الزائر«شيخ عباس قمي به نقل از 38
شود بنويسد در رقعه و در يكي از قبور  چه مذكور مي نموده هركه را حاجتي باشد آن

                                           
روند خود شيخ عباس  كه مردم ما فوج فوج به زيارت قبر او مي» علي بن جعفر«ي  جالب است درباره - 1

كه يك » عرَيض«ت يا در در قم اس» أبو الحسن علي بن جعفر العرَيضي«كه قبر  معترف است، در اين
اش بوده، اختالف است (منتهي اآلمال،  فرسخي مدينه است كه ملك آن جناب و محلّ سكناي او و ذريه

حمزه بوده اما شيخ عباس  كه فقط نام يك پسر از فرزندان حضرت كاظم ). با اين164، ص2ج
العظيم (= شهر ري) است. سپس در گويد قبر او در شاه عبد مي» أبو القاسم حمزه بن موسي«ي  درباره
در اصطخر شيراز معروف و مشهور و محلّ زيارت نزديك و دور «برده  گويد قبر نام ي بعد مي صفحه

ي  و در همان صفحه» زاده حمزه اي است از امام اند مقبره است..... و در ترشيز هم جمعي اعتقاد كرده
به شاهزاده حمزه..... و از براي او صحن و قُبه و  ي قم مزاري است معروف ي طيبه گويد: در بلده مي

 بن موسي ةشود كه اين بزرگوار همان حمز معلوم مي» تاريخ قم«بارگاهي است و از كالم صاحب 
). چگونه ممكن است يك انسان داراي سه قبر باشد؟! وقتي قبرِ 235و  234، ص 2(منتهي اآلمال، ج». است

به قبر سايرين! متأسفانه عوام به اين مسائل توجه ندارند و هر جا گنبد و  پسر بالفصل امام چنين باشد واي
روند و اميد ثواب دارند! حتّي به صرف خواب ديدن كسي، جايي را  بارگاهي باشد، به زيارتش مي

گير و عنّين بوده و آبله در  أحمد بن قاسم زمين«كنند، چنانكه شيخ عباس گفته است:  گاه مي زيارت
ي مالون  ي قديمه ش پيدا شد و بدان سبب هر دو چشمش تباه گشت و چون وفات يافت به مقبرهچشم

كه ساكن در اين تربت، مردي بس  371ي  در سنه خواب ديددفن گرديد..... بعضي از صلحاي قم به 
 پس ديگر باره بناي قبر او از چوب مجدد زيارت كردن او ثواب و أجبر بسيار استفاضل است و در 

اند كه جمعي كه صاحب  و جمعي از ثقات گفته مردم زيارت كردن او را از سر گرفتندگردانيدند و 
رفتند و طلب  اند و يا در عضوي از اعضاي ايشان زحمتي و علّتي واقع شده بر سر قبر او مي علّت كهنه بوده

) 165، ص2اآلمال، ج(منتهي »! يافتند نمودند و به بركت روح شريف او از آن علّت شفا مي شفا مي
ي او شفا  پرسند كسي كه نتوانست دو چشم خود را شفا دهد چگونه مردم به واسطه متأسفانه عوام نمي

پرسند  پرسند از كجا دانستند كه زيارت قبر او ثواب و أجر بسيار دارد؟ و نمي كه نمي خواهند! ديگر آن مي
  كه آيا خواب هم حجت شرعي است؟!
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د و آن را درميان آن گذارد و ل سازبيندازد و يا ببندد و مهر كند و خاك پاكي را گ أئمه
 هالمساهللا و واتلَصـ مان كه به حضرت صاحب الزّغديرآبي اندازد چاهي عميق يا يادر نهري 

مذكوره:  ي هرقع ي هنسخ !شود متولّي بر آوردن حاجت مي خودشاو رسد و  مي ـ يهلَع
و باد، با استغاثه برايت نامه يم، اي سرورم كه درودهاي خدا بر تحالرَّ حمنِالرَّ اهللاِ سمِبِ«

. اگر ».... الخ)1(ل كردمتوكّ بر تو بر او و ـ جلَّ ثَناؤُه ـ ...... و براي درخواست از خدا.نوشتم
گاه بر باالي آن نهر يا  آن((نويسد:  اين مسائل شرك نيست، پس شرك چيست؟! سپس مي

و ولد » مروين سعيد الععثما«يا ي حضرت نمايد و اعتماد بر يكي از وكال ير برآيدغد
جماعت آن يكي از و » د السمريبن محم علي«يا » حسين بن روح«يا » د بن عثمانمحم«او 

پس ..... .اهللا بيلِ يف سَ  َك وفاتَ  أنَّ  دُ أشهَ  يَك لَ عَ  سالمٌ را ندا نمايد و بگويد يا فالن بن فالن 
.... پس معلوم .شود ر آورده ميكه حاجت او باندازد  ديرنوشته را در نهر يا در چاه يا در غ

در هر قُطري از ـ صلوات اهللا عليه ـ  م امام زمانعكرم و فضل و ن واحسان شد كه خوان 
ر و نادان و سرگشته و أقطار أرض براي هر پريشان درمانده و گمگشته و وامانده و متحي

حضرت صاحب كه  ناي .... مقصود در اين مقام.حيران، گسترده و باب آن باز و شارعش عام
ر بر حال رعايا و قادر بر كشف باليا و ناظميان عباد و  در حاضراألمر ـ صلوات اهللا عليه ـ 

ز خداي  بلي إجابت مضطرّ«و در ادامه نوشته است:  )2())... الخ.م بر أسرار و خفاياعالرا ج
  )3(!»تعالي يا خلفايش نكنند

 به بعد) 248مفاتيح الجنان، ص  ي هاشي(ح» تالحاالباقيات الص«خ عباس در شيكه  اين آيا
گويد پس از نماز  في كرده و ميبه خوانندگان معرّ» استغاثه به حضرت بتول«نمازي به نام 

                                           
  ... الخ.َصلَواُت اهللا َعلَيَك ُمسَتِغيثاً.... َوتََولّكُت يف املسألة ِبِّ ـ َجلَّ ثَناؤه ـ َعلَيِه وََعلَيك َكَتبُت ياموالي -1
  .492و  491، ص2منتهي اآلمال، ج -2
ي  داند مقايسه كنيد با اين آيه را در انحصار خدا نمي الُمضطّرين ةإجابَ ي شيخ عباس را كه  اين گفته -3

مَّن﴿ :قرآن كه فرموده
َ
ۡ ٱ ُيِيُب  أ وٓ ٱ ِشُف َوَيكۡ  َدَعهُ  إَِذا َطرَّ ُمۡض ل ٰ  ....ءَ لسُّ ءَِل

َ
عَ  هٞ أ ِ ٱ مَّ   ].٦٢[النّمل: ﴾َّ
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ِليثِييِن و بگو صد مرتبه: به سجده برو «ر مذكو
َ
ِ َفاِطَمُة أ رو را  پس جانب راست )1(يَا َمْوَال

س به سجده برو و همين را صد مرتبه بگو، پس بر زمين گذار و همين را صد مرتبه بگو، پ
رو را بر زمين گذار و صد مرتبه بگو، پس باز به سجده برو و صد و ده مرتبه  جانب چپِ

را  امام مظلوم حضرت صادقطبرسي اين تهمت به» األخالقكارمم«و يا از ». .... الخ.بگو
ُد يَا « :ز استغاثه بگويدپس از نما ي هفرمود نمازگزار در سجد تحضر كرده كه آننقل يَا حُمَمَّ

ْستَِغيُث إِىَل اِهللا َيَعاىَل، يَا حُمَمَّ 
َ
ُّ يَا َسيَِّد الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت! بُِكَما أ ! رَُسوَل اِهللا! يَا يلَعِ ُّ ُد يَا يلَعِ
ٍّ َوفَاِطَمَة، ٍد َويلَعِ ْستَِغيُث بُِكَما. يَا َغْوثَاُه بِاِهللا َوبُِمَحمَّ

َ
شماري هر يك از امامان را پس  و مي أ

ُل إِىَل اِهللا َعزَّ وََجلَّ «گويي:  مي تَوَسَّ
َ
پس به درستي كه در همان ساعت به فرياد تو  »بُِكْم أ

 )2(»جمكراني ي هحسن مثل«گويد: امام زمان به  و يا مي». ىلإن شاء اهللا تعا !خواهند رسيد؟

  !دو ركعت نماز در كعبه استدو ركعت نماز در مسجد جمكران مانند  :فرمود
كه آن را از تكاليف » اب أربعهونُ«) و يا زيارت  404(ص » ههاني بن عرو« زيارتآيا 39
ارِزو كاظَك بِ «گويد:  ميها  آن ين شمرده و خطاب بهم  َ به =  اهللا توّسيل م إىَل هِ بِ و يهجُّ وَ م تَ هِ إ

آنان به سوي خدا توسل  ي هآورم و به وسيل أئمه) روي مي= ان (تو به سوي ايش ي هوسيل
َحٗدا ﴿ :ي هآيا شيخ عباس آي )493و  492(ص .»جويم مي

َ
ِ أ َّ َ تَۡدُعواْ َمَع ٱ ِ فَ َّ ِ نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد 

َ
َوأ

را ». ها مخصوص خداست پس با خدا، أحدي را مخوانيد گاه و همانا سجده« ]١٨[اجلن:  ﴾١٨
مذكور  ي هذيل آي» مجمع البيان«را در تفسير  است؟ آيا قول حضرت رضا نشنيده

  !نخوانده است؟
آيا صفاتي كه وي براي امام قائل شده، صفات خدايي نيست؟ آيا  :پرسيم ري مياز مطه

شنوند؟! آيا مجلسي يا شيخ عباس  وكالي امام يا ابن عروه هم پس از مرگ هر ندايي را مي
و اولياء همچون يك راه براي رفتن به انبياء  اند كه مردم به منظور نوشته اين مطالب را بدين

  !سوي حقّ توجه كنند نه يك مقصد؟

                                           
  اي مواليم، اي فاطمه مرا ياري نما. -1
  . 167ص» زيارت و زيارتنامه«براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب  -2
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مقام خالفت «آيا استاد شما كه در كتابش نوشته است: امام داراي  :پرسيم از مطهري مي40
تكويني كه  تي استخالفشده است،  از آن ياد ائمه كلّي إلهي است كه گاهي در لسان

و  رسول اكرماصوالً  .....)!(اند به موجب آن جميع ذرات در برابر ولي أمر خاضع
هأئم عرش، و در انعقاد  اند در ظلّ م، انواري بودهقبل از اين عالَ )1(طبق رواياتي كه داريم

و انبياء  صودش اين بوده كه مردم بهمق )3(!»....)2(اند مردم امتياز داشته ي هنطفه و طينت از بقي
  !چون يك راه براي رفتن به سوي حقّ توجه كنند نه يك مقصد؟ اولياء هم

بهداشت ندارد، آيا  خوردن خاك جايز نيست و اسالم حكمي بر خالفكه  اين با
دانند، قصدشان فقط  را به قصد شفاء جايز مي ن تربت حضرت حسيندرعلمايي كه خو

و أولياء همچون يك راه براي رفتن به سوي حقّ توجه كنند نه انبياء  م بهاين است كه مرد
را فقط » راء هستيمأُ «قمي كتاب » أبو الفضل نبوي«د اهللا العظمي(!) سي ةآييك مقصد؟! آيا 

چون يك راه براي رفتن به  و اولياء همانبياء  بدين منظور تأليف كرد تا خوانندگانش به
  !ه يك مقصد؟سوي حقّ توجه كنند ن

                                           
  يرا در قرآن أثري از اين عقايد نيست.اي از قرآن استناد نكرده است؟! ز چرا به آيه -1

ٓ  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗع بِدۡ  ُكنُت  َما قُۡل ﴿ اين اقوال را مقايسه كنيد با آيات قرآن كريم كه خدا به پيامبر فرموده: - 2  َوَما
دۡ 
َ
َ  ِب  َعُل ُيفۡ  َما رِيأ من و با شما دانم كه با  بگو من نودرآمد پيامبران نيستم و نمي«  ]٩[األحقاف:  ﴾بُِكمۡ  َو

ۡ  إِن رُُسلُُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَلۡت ﴿ فرموده:و ». چه خواهند كرد َّ  نُ نَّ ِ ٰ  ُلُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  إ َ ٱ ِكنَّ َوَل ٰ  َيُمنُّ  َّ َ ٓ  َمن َ  ِمنۡ  ءُ يََشا
 ِ كه  پيامبرانشان به ايشان گفتند: ما جز بشري مانند شما نيستيم و ليكن خدا بر هر«  ]١١[إبراهيم:  ﴾ۦِعَبادِه

بايدتوجه داشت كه انبياء اين بخش از ». بخشد] نهد [و او را نبوت مي از بندگانش كه بخواهد منّت مي
نُتمۡ  إِنۡ ﴿ :سخن مخالفين خود را كه گفته بودند

َ
َّ  أ ِ شما جز بشري مانند ما « ]١٠[إبراهيم:  ﴾لَُناّمِثۡ  بََشٞ  إ

  اند. (فتأمل) تأييد كرده» نيستيد
ٓ  قُۡل ﴿ نيز فرموده: اكرمر قرآن به پيامب َما ۠  إِنَّ نَا

َ
َّ  يُوَحٰٓ  لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  أ َ ِ ٓ  إ َما نَّ

َ
ٰ  أ ٰ  ُهُكمۡ إَِل  ﴾ِحدٞ َوٰ  هٞ إَِل

شود كه  جز اين نيست كه من بشري مانند شمايم كه به من وحي مي :بگو« ]٦و فصلت: ١١٠[الكهف:
  ».معبود شما معبودي يگانه است

  .68و 67الموسوي الخميني، انتشارات اميركبير با همكاري نمايشگاه كتاب قم، ص واليت فقيه، روح اهللا -3
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آيا مردم ما كه شب و روز در كوچه و بازار به ابوالفضل عباس يا امام حسين يا به 41
كه مشركين عصر جاهليت نيز به  چنان ند، همخور گند ميسو .....حضرت رضا و يا به

  :گفتند خوردند و مي هايشان قسم مي بت
ـــالّالِت والُعـــّزى ـــاَمـــن دو َوبِ  اَن دينَه

  

  ! َوبِــــاِهللا، إنَّ اَهللا ِمــــنُهنَّ أكــــرَبُ
)1(  

  

چون يك راه براي  همائمه  وانبياء  كنيد، َبراي آن است كه به را نهي نميها  آن و شما
  !رفتن به سوي حقّ توجه كنند نه يك مقصد؟

ري (به اهتمام انصا» دمصباح المتهج«كه در » ي هائفشيخ الطّ«آيا شيخ طوسي ملقّب به 
) در 526(كتاب بفروشي اسالميه، ص» زاد المعاد«) و عالمه مجلسي در 278زنجاني، ص

، يا اهللاِ  يا رسوَل  مِ القاسِ ايا أبَ  دُ مَّ يا حُمَ «اند كه بگويند:  وردهآ !دعاي بعد از نماز جعفر طيار؟
 ُّ ، اي ل خدا، اي عليالقاسم، اي رسود، اي ابااي محم=  ماكُ دُ بْ ا قَ أنَ  ننيَ ؤمِ المُ يا أمريَ  يلَعِ

چون يك راه  همائمه  وانبياء  بدين منظور بوده كه مردم به .»شمايم ي همن بنداميرالمؤمنين 
   !براي رفتن به سوي حقّ توجه كنند نه يك مقصد؟

ها  آن روند و به ضريح دور به زيارت مرقد بزرگان دين ميهاي  مردم ما از راهكه  اين آيا
كنند و  نذر ميها  آن مالند و براي رت خود را به قبر يا به ضريح ميكشند و سر و صو دست مي

كنيد، براي  را نهي نميها  آن كنند و شما اندازند و براي ايشان قرباني مي به اصطالح سفره مي
چون يك راه براي رفتن به سوي حقّ توجه كنند نه يك  آن است كه به انبيا و اولياء هم

رفته و هدايايي را » عزّي«يد مشركين، از جمله قريش به زيارت دان ميكه  در حالي مقصد؟!
  ). 33و  18ص ،هشام بن محمد الكلبي ،»صناماأل«(ر.ك. كردند.  تقديم كرده و برايش قرباني مي

ل فرمود كه مردم ها تحم آن همه مجاهدت كرد و آن همه مرارت آيا رسول خدا
دادند،  ها انجام مي منظور تقرّب به خدا براي بتهايشان را رها كنند و اعمالي را كه به  بت

  !؟توحيدآيا اين است معناي  !ورند؟آبراي مرقد خودش و عزيزانش به جاي 

                                           
و سوگند به خداوند، همانا خدا از . = هاست سوگند به الت و به عزّي و به كسي كه بر دين و آيين آن -1

  )17(األصنام، ص تر است! ها بزرگ آن
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كه بايد صرف ساختن بيمارستان و مدرسه  آور رقام سرساماموال هنگفت و اه آيا اين هم
لي صرف تجديد راه و كمك به مسلمانان بيمار و مستمند و كارهاي عام المنفعه شود و و

كنيد بلكه تشويق هم  دم را نه تنها نهي نميرشود و شما م بنا و تزيين قبور بزرگان دين مي
چون يك راه براي رفتن به سوي حق  و اولياء همانبياء  كنيد، براي آن است كه مردم به مي

  !توجه كنند نه يك مقصد؟
رفاً به عنوان نمونهص ت كه به خوانندگان ياد اسب اسخالف شرع، من اي از اين تبذيرات

مربوط به اخبار  هـ.ش، به 1344آبان » اطالعات« ي هكه هفت شماره از روزنامآورد شوم 
ر ضريح مطه«كنم:  مي ختصاص يافته كه من دو خبر را ذكرا ضريح حضرت ابوالفضل

هنرمندان  ي هاهللا سيد محسن حكيم و به وسيل ةيآكه به دستور  ضلفال حضرت ابو
از دست اصفهاني ساخته شده است صبح فردا طي مراسمي جهت حمل به كربال  رهچي

داد در ساختمان اين ضريح نگار ما در اصفهان گزارش شود. خبر اصفهان حركت داده مي
كيلو) به كار  200=كيلو) و چهل هزار مثقال نقره ( 35(= طال  هفت هزار مثقال جمعاً
  ).11832 ي هشمار 1344بان آ 23، اطالعات ي ه(روزنام »الخ .....رفته
»ر حضرت ابوالفضلضريح مطه.ركت داده شد. پيشا پيش ... از ميدان نقش جهان ح

پيش ضريح مطهر پيشا... .اصفهان در حركت است ي هيح، آقاي امام جمعضر كاروانِ
. شهر اصفهان اكنون به صورت كنند حضرت ابو الفضل شتر و گاو و گوسفند قرباني مي

پارچه، دستمال، گوشواره  ي هبه عنوان نذر قواراي از مردم  تعطيل در آمده است و عدهنيمه 
كاروان حاصل ضريح است هاي  هاي سبزي كه حمايل كاميون به پارچه و گردنبند

باشند كه  نفر زن و مرد مي 300اي كه همران اين كاروان مقدس هستند  .. عده.بندند مي
ليعهد رضا پهلوي در التزام ضريح مطهر حركت حضرت وواال ي هجاه نفر آنان به هزينپن

). برادر دانشمند ما 11834 ي ه، شمار1344آبان  25العات، اطّ ي ه(روزنام» .... الخ.اند كرده
 8271 ي ه) به نقل از شمار16و  15(ص» اتزك«كتاب  ي همدر مقد »قلمدران«جناب 
نصب  هاي جهان در حرم حضرت رضاشيكترين لوستر« :نوشته است» كيهان« ي هروزنام
ه اين ميليون تومان خريداري شده است البتّ 20باشد كه قريب  عدد مي 95... لوسترها .شد
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 .»ها نيست هم كمتر از اينها  آن لوسترهايي است كه قبالً بوده و ارزش ي هلوسترها به عالو
قوفات با خداست، الت و موشياء و تجماديگر حساب ساير «سپس برادر ما نوشته است: 

وا يَا ». اين مردم را با اسالم مقايسه كنيد ي هتوانيد فاصل مي حال شما با همين نمونه  فَاْعَتِبُ
بَْصارِ 

َ
وِل اْل

ُ
  .أ

است كه بسيار سنگ » رضا حكيميدمحم«علماي مشهور زمان ما آقاي يكي از
كارها گونه  اين ام كه به دهتاكنون نشنياما  زند محرومين و مستمندان و ضعفا را به سينه مي

  واهللا أعلم. !ها نهي كرده باشد اسرافگونه  اين اعتراض نموده و مردم را از
رده و زنده به اين شكل كه مردگان تفكيك ميان م«اين افتراي او كه  ي هدربار :سابعاً

ت انسان بدن اوست كه به صورت جماد درحتّي در جهان ديگر زنده نيستند و تمام شخصي 
ري در اين افتراء، تنها نيست بلكه استادش نيز گوييم. البتّه مطه سخن مي 4بند  در .»آيد مي

خونين مسموم از خدمت به دين آن است كه ما هاي  مقصود اين قلم«نوشته است: 
ت و بزرگان دين و آيين و فداكاران گزاران به دين و آيين چندين هزار ميليون جمعي خدمت

جهان و صراحت قرآن هاي   تمام دوره ي هدا را كه به حكم قطعي فالسفو شهيدان در راه خ
 ي عالم با كمال عظمت ازاند و خدا اند و پيش خدا در نعمت و عزّت خدا، زنده و جاويدان

ها با حقارت و كوچكي رفتار كنيم  جماد و پوسيده بدانيم و با آنبود كرده، يادها  آن
آينده  كه در سطور چناناما  .)1(!»الخ ....مندازيفراموشي ا ي هها را در پس پرد و آن

علم است البِبارز قول  او مصداق ي هشبهه گفت خواهيم ديد اگر نگوييم دروغ گفته است بي
داند  داند و خدا مي زيرا هيچ موحدي آن بزرگواران را پس از رحلت جماد و پوسيده نمي

بلكه اعتقاد موحدين  )2(رفتار شودكه خواهان آن نيست كه با ايشان با حقارت و كوچكي 
 و نباشند و آنان را دوست بدارند و مؤمنين سيره و سنَها  آن آن است كه همواره مردم به ياد

                                           
  . 40 كشف األسرار، روح اهللا الموسوي الخميني، نشر ظفر، ص - 1
ي ارادت من به آن حضرت  به اندازه اكرمي او به پيامبر  خدا شاهد است كه ترديد دارم عالقه -2

  باشد.
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و رفتار خود اعمال  ي هرا الگو و أسوها  آن و اولياي خدا را آموخته وانبياء  فعالاقوال و ا
  شود. ينده بيان ميت كه در سطور آقرار دهند. سخن موحدين چيز ديگري اس

گيرد آيات  خرافيون قرار مي ي هديگر از آياتي كه مورد سوء استفاد -چهارم ي هشبه42
و انبياء  گويند به تصريح قرآن عمران است كه مي آل ي هسور 169بقره و  ي هسور 154
شنوند؟! و چنان  اي ما را نميندها  آن كهگوييد  س شما چگونه مياند پ ء و شهداء زندهلحاص

 !اند شعور شده نابود يا تبديل به جماد بيها  آن گويند دهند كه گويي موحدين مي جلوه مي
و شهداء و ساير پاكان انبياء  گوييم گويند! واقعيت آن است كه ما مي كه دروغ مي حالي در

اند و در عالم  منتقل شده م باقيو قالب تهي كرده و به عالَ فاني ما زنده نيستند يدر دنيا
روزي آن جهان و اند  زندهعبير شده ت )1(﴾ِعنَد َرّبِِهم﴿رحمت حقّ كه در قرآن از آن به 

َلِٰم ِعنَد َرّبِِهمۡ ﴿، چنانكه فرموده: خورند مي آنان را نزد « ]١٢٧ األنعام:[ ﴾لَُهۡم َداُر ٱلسَّ
م ديگر حيات رود به عالَرو با واز اين». اي سالمت (و آسايش) استپروردگارشان سر

كه  اين اند. مضافاً بر چون قالب دنيوي خود قطع رابطه كرده خروي دارند و با اين دنيا هما
مردم و به همه چيز و  ميرِي الضَّو شهداء و اولياء مستلزم علم ايشان به ما فانبياء  زنده بودن

 .)2(يز و همه جا نداشتندعلم به همه چهمه جا نيست زيرا در زمان حضورشان در دنيا نيز 
اند  م ديگر دارند، شادمانكه در عالَهايي  ياز روزها  آن قرآن فرمودهچنين  هم ل)(فتأم
پيروان خود با خبر باشند فرح هاي  اگر از دنيا و مظالم و گرفتاريكه  در حالي ]١٧٠ن:عمرا [آل

  شود. ايشان مبدل به غم و اندوه مي
دهد:  ز قيامت در برابر سؤال إلهي چنين پاسخ ميرو خداوند فرموده حضرت عيسي

﴿ ِ ٰ ُكّ َ َ نَت 
َ
نَت ٱلرَّقِيَب َعَلۡيِهۡمۚ َوأ

َ
ۡيتَِن ُكنَت أ ا تَوَفَّ ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖ فَلَمَّ  َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ءٖ َشِهيٌد  گواه بودم و بردم بر آنان  تا زماني كه درميانشان به سر مي« ]١١٧دة:  [املائ ﴾١١٧َشۡ
». چون مرا وفات دادي تو خود بر ايشان ناظر و نگاهبان بودي و تو بر هر چيز گواهي

                                           
  .186تا  182ي  ، صفحهزيارت و زيارتنامهرجوع كنيد به كتاب » َرّبِِهمۡ  ِعندَ «ي معناي  درباره - 1
  .129تا  123ي  صفحه» عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«ر.ك.  -2
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كند من فقط در زمان حياتم (در دنياي  عرض مي كنيد كه حضرت عيسي مالحظه مي
اي نه من و شاهد هر چيزي تويي.  فاني) شاهد بودم و پس از مرگم تو ناظر ايشان بوده

الع ندارند پس از رحلت به عالم باقي رفته و از دنياي ما اطّ انبياء قرآنبنابراين به تصريح 
ت چنانكه پيامبري كه خدا او را ميراند و پس از صد سال زنده ساخت از اين دنيا و از مد

  .]٢٥٩ البقرة:[ خبر بود. مرگش بي
ل كه تفكيك ميان مرده و زنده به اين شك«بدين ترتيب معلوم شد اين كالم مطهري كه: 

دروغي است كه به موحدين افترا بسته » .... الخ.دنمردگان حتّي در جهان ديگر زنده نيست
ي در عالم ديگر زنده و شهداء حتّانبياء  در دنيا هيچ موحدي نيست كه بگويدو إال  )1(است

                                           
وهابيان چون قائل به تجرّد روح «جوان نويسنده نيز همين افتراء را در كتابش تكرار كرده و نوشته است:  -1

پندارند كه ارواح انبياء و اولياء و صالحان نيز با مرگ بدنشان  و بقاء آن پس از مرگ نيستند، لذا مي
واص و انجام كاري داشتن، نابود و منعدم شده است و از چيزي كه ديگر موجود نيست طلب آثار و خ

  .) 208(نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، ص» خالف عقل است!
شود بلكه  گويد روح معدوم مي اما چنانكه مالحظه شد اين ادعا دروغ است و هيچ مسلماني نمي 

توانيم با  شود و با دنياي فاني ما، ارتباط ندارد و ما نمي گويند روح به عالم ديگر منتقل مي موحدين مي
ي  سوره 52ي  آنها مرتبط شده و سخن خود را به ايشان بشنوانيم. رجوع كنيد به آنچه در توضيح آيه

مورد بودن اين كالم او نيز  ) عالوه براين، زائد و بي115ايم. (ص ي فاطر گفته سوره 23و 22ي  روم وآيه
رود بلكه بعد  ميرد و با مرگ و تالشي بدن از بين نمي ح.... هرگز نميرو«شود كه گفته است:  آشكار مي

(همان كتاب، » گردد از مرگ به خاطر رهايي از قالب و قفس تن، شكوفاتر و تواناتر و آگاهتر مي
  ) زيرا بقاي روح درميان مؤمنينِ به اديان إلهي، منكر ندارد. 209ي  صفحه
يحن صادق است ولي در مورد روح غيرصالحين بايد گفت كه چه گفته، در مورد روح صال آن :ثانياً

  شود.  تر مي تر و ناراحت شود بلكه پژمرده رود ولي شكوفاتر نمي ها از بين نمي روح آن
ترين نكته آن است كه توجه داشته باشم اين شكوفايي و توانايي و  در مورد روح صالحين نيز مهم :ثالثاً

ي عالَم ديگر است و عالَم فاني ما را كه پشت  مقيد نيست بلكه در حوزهآگاهي بيشتر نيز نامحدود و نا
شود بلكه شكوفايي و عروج و آگاهي روحِ آن بزرگواران در عالَم بقا و عالم  اند، شامل نمي سر گذاشته

الم برزخ و  ت كه ما توان نتيجه گرف .... است و به هر حال از اين گفته نميو.ِعنَد رمََحِة الرَّّب ودارالسَّ
ي  ي فلسفه توانيم سخن خود را به ايشان بشنواينم. (فتأمل). از أدلّه توانيم با ايشان مرتبط شده و مي مي
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و علم  و شهداء به اين دنيا ارتباط و توجه و از آن اطّالع ندارند.انبياء  گويند نيستند بلكه مي
  گيرد. (فتأمل)  محدود به عالم باقي است و ديگر عالم فاني را در بر نميها  آن و إدراك
آياتي كه خرافيون براي فريب عوام مورد سوء استفاده قرار  از ديگر -پنجم ي هشبه

به  .)1(كنند هميشه آن را ناقص نقل مياست كه » أنفال« ي همبارك ي هسور 17 ي هدهند آي مي
فرمايد:  قرآن مي((نمونه همان جوان خرافي به تأسي از آخوندها چنين نوشته است:  نعنوا

َ َرَمٰ ﴿ َّ هنگامي كه تو (اي نبي مكرّم) « :يعني ]١٧ األنفال:[ ﴾َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلِٰكنَّ ٱ
  . »پرتاب كردي، تو پرتاب نكردي و ليكن خدا پرتاب كرد

َما ﴿ ي همي براي رسول خدا كرده و جملاثبات ر ﴾َرَمۡيَت إِۡذ ﴿ ي هبينيم جمل چنانكه مي
َ َرَمٰ ﴿ ي هكند و جمل حضرت مي مي از آني رنف ﴾َرَمۡيَت  َّ مي را براي خدا عيناً همان ر ﴾ٱ

نمايد. يعني در عين اثبات فاعليت براي انسان نفي استقالل از وي كرده و در همان  اثبات مي
  )2(!))نمايد ارائه مي »بالّذاتو مستقّل «فعل، خدا را فاعل 

شود آيه  عطف ذكر كرده كه معلوم مي واوگري كرده و آيه را با  جوان نويسنده ناشي
آن توضيح  ي هآوريم و سپس دربار منظور را مي ي همعطوف به قبل از خود است. ما آي

َ َقَتَلُهۡمۚ َومَ ﴿ دهيم: مي َّ َ َرَمٰ َوِلُۡبِلَ فَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلِٰكنَّ ٱ َّ ا َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلِٰكنَّ ٱ
َ َسِميٌع َعلِيٞم  َّ ًٓء َحَسًناۚ إِنَّ ٱ َ َ ُموهُِن َكۡيِد ٱۡلَكٰفِرِيَن  ١٧ٱلُۡمۡؤِمنَِي ِمۡنُه بَ َّ نَّ ٱ

َ
 ﴾١٨َذٰلُِكۡم َوأ

آنان  )3((به امداد غيبي خويش)شما (مؤمنان) آنان را نكشتيد بلكه خدا  پس« ]١٨ ,١٧ األنفال:[
را كُشت و تو [اي پيامبر] هنگامي كه [ريگ و خاك به سوي مشركين] افكندي [طوفان] 

افكند تا مؤمنين را به آزمون (نعمت) نيكويي از  ]طوفان شن و خاك[نيفكندي بلكه خداوند 
                                                                                                           

آن را دشوار و » نفس«نازد و ـ مباحث  ي صدرايي كه اين جوان به آن بسيار مي اسالمي و فلسفه
وح پس از مفارقت از كالبد آيد كه ر خواند و پيداست كه مرعوب آن است ـ نيز برنمي مردافكن مي

  شود! (فتأمل) مادي از هر محدوديتي عاري مي
  اند! تصميم خود را گرفته و حكم خود را قبالً صادر كرده است كه دنبال حقيقت نيستند وي آن  كار نشانهاين - 1
  .163نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي، ص -2
  توجه شود. 12ي  به آيات قبلي خصوصا آيه -3
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نا خدا جانب خويش بيازمايد همانا خدا شنواي داناست [حقيقت ماجري] اين بود و هما
  ».نيرنگ كافران است (تا شما پيروز شويد) ي هكنند سست
 ي هنفال و از جمله آيات مورد نظر دربارا ي ه: درميان مسلمين خالف نيست كه سوروالًا
مذكور است و باز خالف  ي هنازل شده و كامالً ناظر و مرتبط به وقايع غزو» درب« ي هغزو

پيوست از آن جمله پيامبر مشتي خاك از زمين  نيست كه در اين غزوه معجزاتي به قوع
» ها زشت باد اين چهره«» جوهالوُ  ِت شاهَ «برگرفت و آن را به جانب مشركين پاشيد و فرمود: 

متعاقب آن طوفان و تندبادي از ريگ و خاك به سوي مشركين برخاست و شن و خاك به 
ه و بر آنان يورش از فرصت استفاده كرد مشركين رفت و اصحاب پيامبر ي هچشم هم

هجده فرموده  ي هبه همين سبب در آي .)1(برده و گروهي را كشتند و برخي را أسير كردند
  .نيرنگ كفّار است و او موجب شد كه شما پيروز شويد ي هخدا سست كنند

كه معجزه كار  ه بعد)ب 137(صايم  إلهي بود و ما قبالً اثبات كرده ي ه: طوفان معجزثانياً
از جمله انبياء  معجزات ي هچه دربار در اظهار آن دخالت ندارند و آنانبياء  خداست و

كه ساختن  چنان ايم در اين مورد نيز صادق و حاكم است. يعني هم گفته حضرت مسيح
-فعلِ إذن عام إلهي انجام داد و پرنده شدن آنه بود كه ب گلي كار عيسي ي همجسم

نيز پاشيدن يك » بدر« ي هحضرت تحقّق يافت در غزو م خدا بود كه در تأييد آنمستقي
إذن عام إلهي انجام داد و برخاستن طوفان شن ه بود كه ب مشك خاك كار رسول خدا

  .)2(فعل خداي متعال بود كه براي تأييد و إمداد پيامبر تحقّق يافت
گوييد كه قرآن همان رمي را  دليل ميمحذوف است شما به چه » يمر« فعلِ : مفعولِثالثاً

عاء ز ادشما كه ج )عيدَّ  املُ َىل عَ  ةُ نَ يِّ والبَ (كه از پيامبر نفي كرده به خدا نسبت داده است؟! 
                                           

اين واقعه را هم علماي سيره از قبيل ابن هشام و هم مفسرين و هم كتب اسباب النّزول و.... نقل  - 1
  اند. كرده

كه چرا در قرآن، برخي از معجزات به غيرخدا نسبت داده شده، في المثَل حضرت  در مورد اين -2
 ، رجوع كنيد به كتاب»دهم ميكنم يا كور را شفا  را زنده مي من مردگان«گفته است  عيسي

  به بعد. 140 ي و كتاب حاضر، صفحه 142ي  صفحه »عرض أخبار اصول بر قرآن و عقول«
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» بدر« ي هن مسائل غزويِّبأنفال م ي هسوركه  اين گوييم با توجه به ما مي !ايد چيزي إرائه نكرده
آن كامالً براي مؤمنين معين و آشكار  ي هرد اشارو كامالً مرتبط به آن است و مسائل مو

 از شدت» يمر«ل وواسطه داشتند لذا ذكر مفع مذكور اطّالعات بي ي هبوده و از وقايع غزو
مطّلع باشد، » بدر« ي هكه از تاريخ و حوادث غزووح، ضرورت نداشته است و طبعاً هروض
ن پاشيد و مفعول به سوي مشركيخاكي است كه پيامبر » يتمر«فهمد كه مفعول  مي

  طوفان ريگ و خاك است.» يمر« و فعل» يتمرما«
خدا بوده آن است كه خدا ياري  باد مذكور فعل مستقيمتندكه  اين دليل ديگر ما بر

ُ بَِبۡدرٖ ﴿را فقط به خود نسبت داده و فرموده: » بدر ي هغزو«منين در مؤ َّ ُكُم ٱ َولََقۡد نََصَ
 
َ
نُتۡم أ
َ
َ لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن َوأ َّ و هر آينه خدا شما را كه خوار « ]١٢٣ :عمران آل[ ﴾١٢٣ذِلَّةۖٞ فَٱتَُّقواْ ٱ

بدر  ]ي هغزو[و ناتوان بوديد [و موقعيت و آمادگي و ساز و برگ كنوني را نداشتيد] در 
ِيَن ءَ ﴿فرموده: » خندق« ي هغزو ي هو دربار». ياري داد َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِ َيٰٓ َّ ْ نِۡعَمَة ٱ ْ ٱۡذُكُروا اَمُنوا

ُ بَِما َتۡعمَ  َّ ۚ َوَكَن ٱ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها
َ
لُوَن َعلَۡيُكۡم إِۡذ َجآَءتُۡكۡم ُجُنودٞ فَأ

برخويشتن به را نعمت خداي  ،ايد كه ايمان آورده اي كساني«]٩ األحزاب:[ ﴾٩بَِصًيا 
لشكرياني كه  و بادين هنگام كه لشكرياني [از مشركين به سوي] شماآمدند پس يادآريد آ
  ». كنيد بيناست چه مي برآنان فرستاديم (كه موجب هزيمت دشمن شد) و خدا بدان ،نديديد

مرئي فقط به خدا منسوب است اعزام سپاه نا و ارسال باد هكه دراين آي كنيد مالحظه مي
 .استقاللي درآن دخيل بوده استبه نحو غير كرمايامبر توانيد مدعي شويدكه پ و نمي

تند باد كار مستقيم خدا بوده ولي در يا ايجاد باد » خندق« ي هحال بايد بگوييد چرا در غزو
  !مستقيم خدا نبوده است؟ كار» بدر« ي هغزو

  يك بام و دو هوا را      قربان شوم خدا را     

كه توافق داريم واليت  ـپيامبر و مؤمنين حاب اص ي هشريفه دربار ي ه: صدرآيرابعاً
نيز همين كار را  ـمورد نظر شما هم عطف به همين جمله است  ي هاند و جمل تكويني نداشته

نفي نموده و حتّي ها  آن نسبت داده از كرده يعني به قول شما فعلي را كه ابتدا به مؤمنين
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توان گفت آيه قصد داشته كه استقالل  مفعول فعل را نيز ذكر است؟ آيا در اين مورد هم مي
بالذّات  پيامبر را مستقلّاصحاب  نفي كند؟! آيا مگر موجودي وجود داشته كهها  آن را از

اين جمله بگوييد در  ي هاي نازل شود؟! هرچه دربار بداند كه آيه به قصد نفي چنين عقيده
  مورد معطوف آن نيز صادق است.

ده و عده بسيار كه مسلمين از لحاظ ع اين اند عالوه بر هعلماي سيره و تفسير تاريخ نوشت
رسيدند و آب را در اختيار » بدر«از دشمن بودند مشركين پيش از مسلمين به چاه  كمتر

رفتن بر گرفتند مسلمين ناچار بر پشته و ريگزاري فرود آمدند كه به سبب نرمي خاك، راه 
آمد، با كمبود آب، تشنگي  مي  فت و سخت برر آن دشوار بود و سمِ چارپا در آن فرو مي

و شستشو داشتند. اين شرائط پيامبر غالب شد برخي از آنان نيز نياز به غسل اصحاب  بر
آنان گذاشت. در چنين اوضاعي، شب هنگام چرتي آنان را فرا  ي هبرابر تأثير بدي بر روحينا

در سنگين نشد كه كامالً گرفت كه موجب آرامش آنان شد و در عين حال خوابشان آن ق
باران نيز باريدن گرفت چنين  هم از دشمن غدار غافل شوند و مشركين به آن شبيخون بزنند

كه هم زمين زير پايشان سفت شد و هم رفع تشنگي و هم خود را تطهير كردند و اميدوارتر 
گرم نموده  شدند و خدا نيز بر دل دشمن هراس افكند و فرشتگان را فرمود كه مؤمنين را دل

پيامبر مشتي خاك به كه  اين دو سپاه متعاقب ي ههنگام مواجهچنين  هم و استوار بداريد.
پا شد كه چشم و بيني ايشان از آن ، طوفاني در جهت مخالف مشركين برسوي دشمن پاشيد

  .)1(در أمان نماند

                                           
عتقدند اي از ايشان م اتّفاق نظر ندارند و عده» بدر«ي  ي مشاركت مستقيم مالئكه در غزوه علماء درباره - 1

خواستم تنها به قاضي رفته باشم لذا در  كه مشاركت مالئكه بيش از تثبيت مؤمنين نبوده است! چون نمي
متن، از مشاركت مستقيم مالئكه سختي نگفتم ليكن خودم رأي آن دسته از علما را كه به دخالت 

ي كه در كتب معتبر آمده دانم زيرا عالوه بر اخبار فراوان صحيح مي اند، مستقيم فرشتگان در جنگ قائل
) اگر 203 تا 200، انتشارات چاپخش، چاپ اول، ج اول، صخيانت در گزارش تاريخ(ر.ك.  .است

ي آياتي است كه امدادات إلهي را  ي انفال در ادامه سوره 12ي  كنيم آيه در قرآن تأمل شود مالحظه مي
ي خصوصيتي است كه با مؤمنين تناسب دارا 12ي  ذيل آيهامر  كه هر دو تر اين شمارد و مهم بر مي
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خود كه  فرمايد كه نپنداريد صرفاً با توان و كوشش ه به مطالب فوق قرآن ميبا توج
 از آن برخوردارند ـ بر دشمن غالب شديد و ن عام إلهي است ـ و مؤمن و كافرناشي از إذ

امداد و إعجاز إلهي است. بنابراين قرآن همان قتل  ي هرا كشتيد بلكه اين پيروزي نتيجها  آن
نداده نفي و سلب نكرده و به خدا نسبت ها  آن يا رمي را كه به مؤمنين و پيامبر نسبت داده از

 ي هكار و كوشش شما باشد نتيج ي هكه نتيج فرمايد اين پيروزي بيش از آن است بلكه مي
امداد و اعجاز إلهي است كه براي تأييد نهضت پيامبر تحقّق و فعليت يافته است تا بدانيد كه 

داوست. خدا پشتيبان و مؤي  
                                                                                                           

 َ ﴿ دوم كامالً در وسع مؤمنين نيست. و خداوندي كه فرموده:امر  ندارد زيرا انجام آن خصوصاً
ُ ٱ يَُكّلُِف  َّ  ًساَنفۡ  َّ ِ خواهد. پرواضح است كه  از مؤمنين بيش از وسع نمي ]٢٨٦ [البقرة: ﴾َعَهاوُسۡ  إ

ي  رزه و حد اكثر كشتن دشمن مهاجم است. حال اگر مجاهدي ضربهمطلوب از مؤمنين مقابله و مبا
كند  نه يا شانه يا شكم دشمن بزند يا تير و كمان را مورد استفاده قرار دهد، فرقي نمييشمشيرش را به س

توان از قبل تعيين كرد كه  و مطلوب حاصل است و اصوالً شرائط جنگ چنان متغير است كه نمي
)  شمن را هدف قرار دهند و أصوالً بسيار كم اتّفاق ميمجاهدين كدام عضو د نان (= سرانگشتافتد كه ب

كه مخاطبِ  دهد، بتوان قطع كرد مگر اين دشمن را كه با آن سالح گرفته و دائماٌ دستش را حركت مي
  اين طلب، از توان فوق بشري برخوردار باشد. (فتأمل)

َهاَيٰٓ ﴿ با كه خطاب به مؤمنين است 15ي  و آيهخطاب به كفّار است  14ي  عالوه بر اين آيه يُّ
َ
ِينَ ٱ أ  لَّ

 ْ شود. بنابراين  اند مشاهده نمي كه مؤمنين مخاطب شده اي بر اين آغاز شده و پيش از آن قرينه ﴾َءاَمُنوا
شبهه مكالمه با مالئكه است، خطاب به  را كه صدر آن بي 12ي  توان بدون دليل متقن ذيل آيه نمي

دانند بر خالف ظاهر  را خطاب به مؤمنين مي 12ي  ذيل آيهامر  شمار آورد و كساني كه دومؤمنين به 
شد ذكر عدد فرشتگان  كه اگر كار مالئكه به تثبيت مؤمنين منحصر مي ي اين گويند. به اضافه مي
نبود.  الزم ]١٢٥عمران: آل[» = نشان گذارُمَسّوِِميَ «و يا ذكر صفت ] ٩ , و األنفال:١٢٤ عمران: [آل

كه در جنگ احزاب كه  (فتأمل) اين نيز دليل ديگري است بر مشاركت مستقيم آنان در جنگ، درحالي
  فرشتگان دخالت مستقيم نداشتند عدد فرشتگان ذكر نشده است.

هاي عرفا و صوفيه نيست  ي أنفال بسيار واضح است و نيازي به بافندگي سوره 17ي  بنابراين معناي آيه
ي مجاهدت و مساعي خود ندانيد بلكه اين پيروزي  ريفه فرموده: اين پيروزي را صرفاً نتيجهي ش زيرا آيه

  ي امداد مستقيم إلهي و دخالت نيروهاي غيبي است كه به كمك شما فرستاد. غير عادي نتيجه
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» الميزان«التي از تفسير علماي قم است ما نيز جم ي هشيفته و فريفت  چون جوان نويسنده
خداوند مالئكه را به كمك ايشان فرستاد و خواب را بر آنان مسلّط كرد و ((كنيم:  نقل مي
باريد و مالئكه را فرمود تا ايشان را تأييد نموده واستوار بدارند و دل دشمنان ها  آن باران بر

ايشان را نكشتيد  پس شما« :گيري فرمود را از رعب آكنده ساخت سپس به عنوان نتيجه
  ».ها را) نپاشيدي، خدا پاشيد ريگ ليكن خدا كُشت و تو (اي پيامبر

َ ﴿: ي هتوان دريافت كه مراد از جمل اين شواهد مي ي هاز هم َّ فَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلِٰكنَّ ٱ
َ َرَمٰ  َّ ين است كه عادي بودن ماجراي ا ]١٧ األنفال:[ ﴾َقَتلَُهۡمۚ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلِٰكنَّ ٱ

»شما بر كفّار در اين غزوه أمري عادي و  ي هرا نفي و انكار نموده و بفرمايد نپنداريد غلب» درب
طبيعي بود! چگونه ممكن است مردمي اندك شمار و فاقد تجهيزات جنگي، لشكري مجهز به 

 طبيعتاًو  تاًادكه ع د؟! حال آنبسيار و مردان جنگي را تار و مار سازن ي هاسبان و أسلحه و آذوق
ه چند برابر مسلمين بود پيروز شود. پس اين خداي سبحان بايد دشمن كه به لحاظ عده و عد

ار را مرعوب ساخت و با آن بود كه با فرشتگاني كه نازل فرموده مؤمنين را استوار داشت و كفّ
منهزم ساخت و مؤمنين را بر را ها  آن به سمت ايشان پاشيد هايي كه رسول خدا سنگريزه

د. بنابراين ون بخشيد و بدين وسيله كيد ايشان را خنثي فرمكُشتن و اسير گرفتن آنان تمكّ
  مناسبت دارد كه اين پيروزي به خداي سبحان نسبت داده شود نه به مؤمنين.

ده مقصود آن است كه با وشريفه، قتل و رمي را از مؤمنين نفي نم ي هدر آيكه  اين پس
عنايت [و امداد] إلهي را متذكّر شود و » عاديسبب إلهي و غير«قايع غزوه به يك سناد وإ

مؤمنين نيز كه  اين معلوم و معهود و سباب ظاهري و عوامل طبيعيِامر با استنادش به ااين 
  .)1())ها را پاشيده باشد، منافات ندارد سنگريزه كفّار را كشته و رسول خدا

امور  به اعتبار ظاهر اكرمين يا به پيامبر نسناد فعل به مؤماود كه ش معلوم مي ،بنابراين
و نفي و سلب فعل از ايشان و إسناد آن به خداي متعال به اعتبار و واقعيت و حقيقت ماجري 

  خدا ندارد.ي به استقالل يا عدم استقالل غيراست و ربط

                                           
  . يا تفسير نمونه يا.... مراجعه كرد» مجمع البيان«توان به ساير كتب تفسير از قبيل  چنين مي هم -1
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به صورت زنده، مثل آيا استمداد از ارواح «پرسد:  جوان نويسنده مي -ششم ي هشبه
پيغمبر زنده و امام زنده شرك نيست؟! آيا استمداد از عالص و كشاورز م و طبيب و متخص

كنيد؟ دست از هر گونه  كار، شرك نيست؟ اگر شرك است، چرا شما استمداد مي و صنعت
اي همگي بميريد و به  استمدادي در عالم طبع و در حيات دنيا برداريد، پس از چند لحظه

  !صلي خود برگرديدام و موطن ار عددي
ح او پس از مرگ؟! امبر زنده و از روچه تفاوت دارد بين استمداد از پي اگر شرك نيست

بين استمداد از طبيب جرّاح براي عمل آپانديس مثالً و استمداد از  چه تفاوت دارد
   )1(!جبرئيل؟
شوند و به  ديده نمي ها آن شرك است چون ارواحها  آن ها شرك نيست و گويند: اين مي

امور  آيند و خالصه استمداد از اسباب طبيعي و مادي شرك نيست ولي از صورت نمي
ي هكثيف شرك نيست و از نفوس عالي ي همعنوي و روحاني شرك است، استمداد از ماد 

  .)2(»قدسيه شرك است ي همجرد
عاي موحدين را درنيافته و يا راه جوان نويسنده، مد از جمالت باال كامالً پيداست كه43

ا سخن موحدين تجاهل پيش گرفته تا بتواند آتش تعصب و خشم خود را فرو بنشاند و إلّ
گويند كه استمداد از زنده شرك  بر خالف ادعاي اين جوان نميها  آن بسيار واضح است.

 ي هنحو«فيه  حنُأصل در بحث ما نَ گويند: نيست ولي استمداد از مرده شرك است بلكه مي
مشروط و ده را نيز به نحوي ناو، بنابراين اگر ما زندعاست نه زنده يا مرده بود م» خواندن

 )3(ايم شرك ورزيده قطعاً و يقيناً مقيد بخوانيم كه مستلزم فرض صفات إلهي براي او باشد،نا

                                           
  .191در مورد ارتباط با فرشتگان رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص -1
  .186و  185نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، ص -2
اي از ساكنين كوفه با اين اعتقاد كه او  كه مقيم مدينه بود، چون شنيد كه عده چنانكه امام صادق -3

سجده كرد و سينه بر زمين ماليد و گريست و شديداً با اين نظر » َفرا َجعْ يَك يَ َكَّ «اند:  شنود گفته مي
اي خُرد و سست. سپس  ي فرزند بنده، بنده ي خدايم، بنده مخالفت فرمود و چند بار فرمود: بلكه من بنده

 كرد سزاوار بود اند سكوت مي ي او گفته در برابر آنچه نصاري درباره فرمود: اگر حضرت عيسي
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ميت معقول نيست و خواندن  نند خواندگوي مي ،عالوه براين. »ّيةبِ َص العَ  دونَ  عْ مَ اْس فَ «
روحش براي ما كه توان ارتباط با او را نداريم توجيهي ندارد زيرا كه خداي قريب مجيب 

ايم، بدين سبب است كه  قابل دسترس را خواندهايم و روح غير يع بصير را گذاشتهرحيم سم
در زمان حيات، ال ها  آن يراو أولياء باشد ـ نيابد خواند زانبياء  گويند أموات را ـ و لو مي

األصوات نبودند و بر خالف خدا كه بصير و سميع  كلّ مكان و سميعِ بكلِّ مِمكان و عال
ند و ديشن ديدند و مي با چشم و گوش مي ـ)1(بدون آلت است ـ و اين صفت منحصر اوست
اند  تقل شدهم ديگر منبه عالَكه  اين تر اند و مهم پس از ممات چشم و گوش را از دست داده

را بخوانيم اين خواندن ـ چنانكه گفتيم ها  آن و با دنياي ما ارتباط ندارند. در اين صورت اگر
  هاست. براي آن ) خواه و ناخواه مستلزم فرض صفات إلهي100(ص

فاضل ما تأليف برادر » أرمغان يزد«جا مطالبي را از كتاب شريف  مفيد است كه در اين
خداوند متعال براي گردش زندگي جوامع  )2(:نقل كنم» جالل جاللي قوچاني«جناب سيد 

گيري و  بهره بشري، وسائل و اسباب طبيعي آفريده و به افراد بشر از راه إلهام و از راه شرع
ف ساخته كه جهت رفع استفاده از اين اسباب را در موقع مقتضي دستور داده و آنان را مكلّ

مشخّص و  ي هن و و سيلاز طريق معيها و قضاء هر يك از حوائج  از نيازمندي يكهر 
                                                                                                           

ي من گفته سكوت كنم  درباره» أبو الخطّاب«كه خدا او را كر و كور سازد و اگر من در برابر آنچه 
  سزاوار است كه خدا مرا كر و كور سازد.

» َّ ا لَ ِ َقبِْد اِهللا  لَمَّ
َ
يَن َكَّْوا بِالُْكوفَِة َدَخلُْت بَلَ أ ِ

َّ تُُه بَِذلَِك فََخرَّ َسا الَْقْوُم ا ْخرَبْ
َ
ً وََدقَّ ُجؤُْجَؤُه فَأ ِجدا

ً َكِثرَيًة ُعمَّ رَ  ْقبََل يَلُوُذ بِإِْصبَِعِه َوَيُقوُل: بَْل َقبٌْد ِلـلَِّه قِنٌّ َداِخٌر ِمَرارا
َ
رِْض َوَبَكى َوأ

َ
َسُه وَُدُموُعُه تَِسيُل بِاْأل

ْ
َفَع َرأ

َ  بَلَ حِلْيَِتِه َفنَِدْمُت بَلَ إِْخبَارِي إِيَّاُه، َفُقلُْت: ُجِعلُْت  نَْت ِمْن َذا. َفَقاَل: يَا ُمَصاِدُف إِنَّ ِعي
َ
فَِداَك َوَما َعلَيَْك أ

ُه َولَْو َسكَ  ْن يُِصمَّ َسْمَعُه َوُيْعيِمَ برََصَ
َ
ً بَلَ اِهللا أ ا قَالَِت اجََّصارَى ِفيِه لاََكَن َحّقا ا قَاَل لَْو َسَكَت َقمَّ تُّ َقمَّ

اِب لاََكَن َحّقاً بَلَ  بُواخْلَطَّ
َ
ْن يُِصمَّ َسْميِع َوُيْعيِمَ برََصِيأ

َ
  ).253( رجال كشي، چاپ كربالء ص  .» اِهللا أ

خداوند شنواست نه با = َسِميٌع البِآلٍة، بَِصرٌي البِأداٍة «ي خدا فرموده:  درباره كه حضرت أمير چنان - 1
   .198ي  صفحه» يارتنامهزيارت و ز«. براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به كتاب »عضو و بيناست نه با وسيله

گذراند تأليف كرده و بدين سبب آن  كه أيام تبعيد را در يزد مي ها پيش اين كتاب را زماني ايشان سال -2
  ناميده است. ارمغان يزدرا 
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كه فرموده:  ، (يعني به صورت مقيد و مشروط) اقدام نمايند. چنانمخصوص به آن حاجت
بَۡوٰبَِها﴿

َ
تُواْ ٱۡلُُيوَت ِمۡن أ

ۡ
ه بكه  اين . كنايه از»ها از درهاي آن دريابيد به خانه« ]١٨٩[البقرة:  ﴾َوأ

إال  أن جيري األمورَ   اهللاُ أىَب « :فرموده هر كار از راه آن داخل شويد. رسول خدا
طبيعي  اسبابكند كه كارها از مجراي عادي و  حكمت خدا اقتضاء مي« :يعني» أسبابهابِ 

  .»جريان يابد
كسي كه بيمار است بايد با تجويز پزشك از دارو بهره گيرد تا بهبودي به إذن  ،بنابراين

ه است بايد كه گرسن كه تشنه است بايد آب بياشامد و كسي إلهي حاصل شود. كسي  عام
خواهد بايد بذر بيفشاند و كسي كه طالب عزّت است بايد  من ميكه خر غذا بخورد، كسي
كه طالب علم حقيقي است بايد نفس را رياضت دهد و درس بخواند و   قناعت كند و كسي
  ها. ند و صدها و هزارها امثال اينحالل تحصيل ك از راه مشروع نانِ

اند يكديگر را ياري كنند و در هنگام ضرورت از  ها موظّف مسلمانان در گرفتاري
ديگر ياري جويند و استعانت نمايند. در اين گونه موارد از اسباب طبيعي بهره گرفتن و  يك

ه گاهي عادي كمك طلبيدن مانعي ندارد شرك نيست، نه تنها شرك نيست بلك اشخاصاز 
روي  اي كرده يا سقف خانه اي به انسان حمله حيوان درنده ديني است مثالً ي هو فريض هوظيف

خبر  اي غافل و بي ان چاه افتاده و در صد قدمي عدهسر انسان ريخته يا آدمي در مي
بر انساني كه مورد حمله واقع شده يا آوار روي سرش  عقلاند، به حكم شرع و ايستاده

غافل را خبردار كند و  ي هر چاه افتاده واجب است كه داد و فرياد كند و آن عدريخته يا د
  ابند.تواجب است كه به ياري مصدوم بشنيز از آنان كمك بخواهد و بر آنان 

گاهي كمك خواستن و ياري جستن اين اندازه ضرورت ندارد در اين صورت واجب 
غََّما «موده: فر مذمتي هم ندارد. أميرمؤمنان علياما  نيست

َ
َمْن َشاَك احْلَاَجَة إىَِل ُمْؤِمٍن فََكك

غََّما َشاَك اهللاَ  ،َشاَكَها إىَِل اهللاِ 
َ
كسي كه حاجت و نياز خويش را نزد « .»َوَمْن َشاَكَها إىَِل اَكفٍِر فََكك

كه مشكل خود  مؤمني ابراز كند مثل اين است كه حاجت خود را به خداوند عرضه داشته و آن
  ).427(نهج البالغه، كالم . »است كند مثل اين است كه از خدا شكايت كرده زكافري ابرارا نزد 
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عي و عادي دسترسي دارد، يهيچ يك از اين موارد كه انسان به عوامل ظاهري و طب
ل به اشياء حرام و شرك نيست و ربطي به شخاص و توسااستعانت و ياري خواستن از 

جاهل يا متجاهل در  اشخاصچه بعضي از  بنابراين آن .ندارد ﴾يُ إِيَّاَك نَۡسَتعِ ﴿ ي همحتواي آي
گويند كه اگر ما از پزشك يا دارو شفاي بيماران را انتظار داشته باشيم يا  مقام انتقاد مي

شويم چون  مي مؤمن را بخوانيم و از آنان كمك بجوييم، مشرك ي هفرزند و برادر و همساي
به » تفسري آية الكرسی«كتاب  )1(سخني كه مؤلّف محترمايم و يا  خدا ياري خواستهاز غير

ندارد   عنوان انتقاد گفته كه اگر آدمي به چاه بيفتد يا سقف خانه روي سرش بريزد آيا وظيفه
كه از مردم كمك بخواهد و اگر در زير آوار يا ميان چاه ساكت ماند آيا مسؤول جان خود 

گوييم البتّه وظيفه  د و تمام اين موارد ميباشد؟ ربطي به موضوع مورد بحث ما ندار نمي
است كه آدمي در اين مواقع از اشخاص كمك بخواهد و از پزشك و دارو شفا بجويد و 

زيرا ما منافات ندارد  ﴾إِيَّاَك نَۡسَتعِيُ ﴿اين كارها شرك نيست بلكه وظيفه است و با محتواي 
خواهيم  فرموده، ياري نمي روند مقرّمقيد به شروط عالم طبيعت كه خدابه صورتي ناها  آن از

باشند، ياري خواستن و مشروط قادر فوق طبيعت و ناامور  دهيم كه بر ي احتمال نميو حتّ
خدا هنگامي شرك است كه آدمي به عوامل ظاهري و اسباب طبيعي كه خدا خواندن غير

 ر بيابان و كويرِداما  تشنه شده ،)2(در اختيار همگان نهاده دسترسي ندارد يعني مضطرّ است
                                           

  آقاي زين العابدين كاظمي خلخالي. -1
يعني استعانت » ت عبادياستعان«رساند كه استعانت مورد بحث ما  ي نمل نيز مي سوره 62ي  تأمل در آيه -2

قيد و شرط در وقت اضطرار است كه وسائل و اسباب عادي و معمولي در دسترس نيست و إلّا  بي
كه استعانت ديگران را إجابت كرده و يا از سايرين استعانت  ـپرواضح است كه در غير موارد اضطرار 

ي إلهي  آيد به إذن و إفاضه چون بر ميي إلهي و  كنيم ـ نيز هر نفسي كه فرومي رود به إذن و إفاضه مي
ي مخلوقات از  داريم به إذن إلهي است و هكذا.... ليكن اذن عام إلهي كه همه است و هرگامي كه برمي

ي إذن خاص إلهي  آن برخوردارند. اما آيه از اين حالت صرف نظر كرده و حالت اضطرار را كه حوزه
نكاري پرسيده: استفهام است مورد توجه قرار داده و با ا إلهي ي ظهور إمداد نامقيد و نامشروط و عرصه

﴿ ٰ ءَِل
َ
عَ  هٞ أ ِ ٱ مَّ ؟! در نتيجه اگر از بندگان خدا كه توان »آيا با خداي يگانه، معبود[ديگري هم] هست« ﴾َّ

د إعانت محدود به إذن إلهي و از جانب حقّ تعالي به ايشان إعطاء شده، مددجويي و استعانت كنيم، مور
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پزشك او را جواب كرده، دستش از عوامل ظاهري قطع شده و به اما  لوت است، بيمار شده
د و م غيب پناه برده، در اين هنگام است كه فقط بايد خدا را بخوانَم فوق طبيعت يا عالَعالَ

وندان و ميان چاه افتاده و صد نفر از خويشا تنها بايد از او ياري جويد نه موقعي كه در
داند كه در اين صورت بنابه دستور شرع وظيفه  اند، هركس مي همسايگان بر سر چاه آمده

 سباب طبيعيِارا نجات دهند زيرا در زماني كه  دارد داد بزند تا همه را خبر كند كه بيايند او
كمك بودن مستلزم قائل شدن هيچ صفت  عِداد موجود است، ياري خواستن يا متوقّخدا

مذكور نيست ـ منظور صفاتي است كه مختص حقّ تعالي  اسبابراي وسائط و مطلقي ب
ها  آن موجود و يا خارج از دسترس باشد ولي ما بازهم ازنا طبيعي اسباباگر اما  .است ـ

باشيم، چه بدانيم يا ندانيم و چه بخواهيم يا نخواهيم ها  آن استمداد كنيم يا متوقّع ياري از
ايم كه مختص خداوند متعال و منحصر به اوست، يعني در واقع  شده صفاتي قائلها  آن براي

كه إعانت حقّ تعالي را مقيد و محدود به  چنان ايم، هم وب داشتهبالشرط محس آنان را معينِ
سقف خانه بر سرش فرو ريخته و » مشهد«ل اگر كسي در ثَي المدانيم. ف هيچ شرطي نمي

شنود ـ بودند و او با  اي كه معموالً بشر صوت را مي فاصلهي او ـ يعني در نزديكاي در  عده
براي نجات خويش استمداد كند، كارش هيچ ربطي به شرك ندارد و ها  آن داد و فرياد از

كامالً مشروع است زيرا استمداد او كاري عادي و معمولي و يا به عبارت ديگر محدود و 
ها و نوه عموهايش كه در  مين فرد از پسر عمهاگر هاما  م طبيعيت است،مقيد به قوانين عالَ

اند، كمك بخواهد، قطعاً شرك ورزيده و يا اگر از همان افرادي كه در  مقيم» نيشابور«

                                                                                                           
توان انتظار داشت و در اين  عتاب نخواهيم بود اما إستعانت نامقيد و نامشروط از هيچ كسي جز خدا نمي

آمد كه  شريك است و چنين تواني را به كسي إعطاء نفرموده است و إلّا الزم مي حوزه خدا تنها و بي
دارند، با استفهام انكاري مورد  قرآن فقط كساني را كه چنين تواني را در غيرخدا به نحو استقاللي توقع
 يا» أُمِعنيٌ «ي شريفه نفرموده:  عتاب و توبيخ قرار دهد؟ (فتأمل). الزم است توجه داشته باشيم كه آيه

بلكه فرموده آيا معبودي همراه خدا هست؟! در واقع چنين استعانتي را عبادت شمرده  »أجُميٌب َمَع اهللا؟«
خوانند و  و..... را مي و حضرت رضا تي حضرت ابوالفضلدر حالي كه مردم ما در چنين حال

  كند! كسي ايشان را نهي نمي
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ا صدايي آهسته ـ كه معموالً و در حالت عادي و باش يا اطراف چاه هستند  اطراف خانه
اگر  يا ـ كمك بخواهد و شنود ي چاه است نميطبيعي، آن را كسي كه نزديك خانه يا باال

هايشان يا بدون استفاده از بيل  كه بيرون خانه هستند بدون استفاده از دستمتوقّع باشد كساني
او را از زير آوار نجات دهند، قطعاً شرك ورزيده است، زيرا نفس اين مسأله  ...و كلنگ و

و بيهوده نيست و كنم لغو كاري كه من ميكه  اين عملي به خواه و ناخواه يعني اعتراف 
اند و به معناي آن است كه شنوايي آنان مقيد به  من قادر دشنوند و بر إمدا صدايم را ميها  آن
معين و يا حد خاصي از شدت صوت، و كمكشان مستلزم استفاده از وسائل  مكانيِ ي هفاصل

وا و شفاي طبيعي و معمولي نيست! يا اگر بيمار از طبيبي كه در نزديكي اوست براي مدا
از طبيبي كه » تهران«اگر بيمار در اما  خويش كمك بجويد با موحد بودنش تعارضي ندارد.

براي رفع بيماريش  ـ .....و ارسال قاصد وسيم  قامت دارد ـ بدون تلفن و بيا» كرج«در 
رو طبي و بدون استفاده از داهاي  ال روشاستمداد كند و يا متوقّع باشد بدون معاينه و استعم

م طبيعت يا او را شفا بخشد، قطعاً از صراط مستقيم توحيد منحرف شده است زيرا در عالَ
خدا ـ محدود و مقيد به شروط بسيار داد يا إضرار تمام موجودات ـ غيرم شهادت إمعالَ

جانب از كسي كمك بخواهم بايد شرائط زيادي فراهم آيد تا إمداد و  است، مثالً اگر اين
معيني از من  ي هبايد با من معاصر باشد و در فاصل »مستعان«شود، از جمله  رفع حاجت ميسر

ه كند و كسي يا چيزي مانع از توجا  .....او به من نشود و هحضور داشته و به ندايم توجام
چ شرطي نباشد و وط به هيضرار او مشرإبيم من از  كسي يا ريِميد من به ياواستمداد يا ا اگر
ع م غيب توقّم فوق طبيعت يا عالَعالَ معمول و فوق طبيعي كه ازغيري ها چون كمك هم
ام. در اين موارد از خدا ـ و فقط از خدا ـ كمك   يم، باشد، در اين صورت شرك ورزيدهدار
زماني و مكاني خود با  ي هفاصل ي هخواهيم زيرا در مورد خداوند الزم نيست دربار مي

علم او به ما  ي هاطو إح هيا كسي يا چيزي مانع از توجآبينديشيم و نگران باشيم  حضرت حقّ
م طبيعت نيست. پس شود و يا خير زيرا إمداد و إضرار إلهي محدود و مقيد به قوانين عالَ مي

توجه داشته باشيم كه نفس استعانت و اميد به اعانت داشتن يا خوف از إضرار داشتن، 
خدا، به صورت فوق طبيعي ميد داشتن از غيركه استعانت يا ابل .مالك شرك و توحيد نيست
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كنيم ـ و استعانت و اميدي كه مقيد به هيچ شرطي نباشد  م غيب تعبير ميـ كه از آن به عالَ
خدا، از رك و توحيد است، حتّي اگر آن غيرخواندن و استعانت ) مالك ش ي ه(يعني نحو
مختص  مشروط، صفتنامقيد و نا عينِو أولياء خدا باشد، زيرا مائمه  عظام وانبياء  مالئكه و

  غير.حقّ تعالي است و ال
تفاده اسها  آن دارند هنگام دسترسي به اسباب طبيعي از  مسلمانان وظيفهكه  اين حاصل

طرف سازند و خداي خود را برهاي  گيرند و نيازمندي هداد بهرخدا كنند و از عوامل ظاهريِ
اس گزارند ولي وقتي كه گذاشته سپ اختيار آنانشمار كه در  بيهاي  را بر اين همه نعمت

م شهادت موجود است، قطع شد و مضطرّ شدند و ناچار دستشان از اسباب طبيعي كه در عالَ
م غيب يا فوق طبيعت پناه بردند، بايد فقط و فقط خدا را بخوانند و تنها از او و ناگزير به عالَ

ا به جاي خدا بگذارند و او را بخوانند چيزي رس و هرياري جويند و در اين موقع اگر هرك
اند و  و از او ياري جويند و شفاي بيمارشان را طلب نمايند و حاجت بخواهند، مشرك

شرك و  ي هآمرزد، از اين رو الزم است كه در مسأل دانيم كه خدا گناه شرك را نمي مي
  حيد با احتياط بسيار رفتار كنيم.تو

تنها از تو ياري « ﴾إِيَّاَك نَۡسَتعِيُ ﴿: ي هآيل درأمت ته است: ازگرامي نوش اين برادر
  آيد: سه مفهوم به دست مي »يميجو مي

وم مفه :لأو»ند كه از طلبند و آنان بندگان خدا هست ياري مييعني كساني كه » عينستَم
  كنند. او استعانت مي

 ي هه با كلمو او خداست ك  يعني كسي كه از او طلب ياري شده» عانمستَ«: مفهوم دوم
  مخاطب گرديده است. ﴾إِيَّاكَ ﴿

ا طلب ياري آن از خد ي هشود و به وسيل يعني عملي كه انجام مي» به مستعانٌ«مفهوم  :سوم
حه فات« ي هسور ي هآي مثالً در همين .....دعا و صبر و جهاد و روزه و شود، مانند نماز و مي
تابالك« َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴿و گفتن:  ما ايهمان نماز خواندن و دع هبِعانٌستَم  ﴾٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ب گرديده چون مخاط ﴾إِيَّاكَ ﴿ ي هكه خداست و با كلم» مستعان«است. در اين  ]٦ ,٥[الفاحتة: 
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دبي معني حصر و اباشد مقدم شده، از نظر » نَستَعينُ«است و بر فعل و فاعل كه » مفعولٌ به«
است و با » حصر«بر فعل و فاعل كه مفيد » به مفعولٌ«به تقدم  هماند و با توجهف انحصار را مي

=  ُبدُ َنعۡ  إِيَّاكَ آمده (» انحصار عبادت به خداي متعال«پس از مسأله » استعانت«كه  اين توجه به
» بعد العام ذكر خاص«جا از باب  كه گفتيم ذكر استعانت در اين چنان كنم) و تو را عبادت مي

ترين مصاديق عبادت  ترين و مهمورد نظر قرآن از عاليگيريم كه استعانت م است لذا نتيجه مي
و  .)1(قيد و شرط است شود استعانت بي شود و استعانتي كه عبادت محسوب مي محسوب مي

دانيم و  مي مستعانين است كه فقط خدا را به صورت نامشروط و نامقيد خالصه، معني آيه ا
  يم.يجو تنها از او ياري مي

شود، نام ديگرش  آن از خدا طلب ياري مي ي هيعني چيزي كه به وسيل» انٌ بِهعمستَ«ا أم
در خارج مصاديق زيادي دارد. بندگان هنگامي كه به خدا » هعانٌ بِمستَ«با » وسيله«است. » وسيله«

د جوبيند و نه غير او، بهتر است دست خالي به درگاه خداون آورند و تنها از او ياري مي روي مي
دهند، پيش از  اي داشته باشند و آن وسيله، عمل صالحي است كه انجام مي نروند و وسيله

خدا را  و خود )2(اي بدهند يا دو ركعت نماز بخوانند يا دعايي بكنند حاجت خواستن، صدقه
  الخ.....يعني خداي سبحان حاجت بخواهند» عانمستَ«از حضرت  گاه ر دهند. آنقرا» عانٌ بهمستَ«

را به » مستعان«علماي شيعه منحصر بودن  بزرگانن فاضل محترم نوشته است: يكي از اي
فرمايد فقط در عبادت است كه بايد منحصراً از خدا  كند و مي خدا در تمام موارد قبول نمي

». كنيم تنها تو را عبادت مي« ﴾إِيَّاَك َنۡعُبدُ ﴿گوييم  استعانت جست با اين بيان كه وقتي مي
تفويض بگويند ما در عبادت كردن استقالل داريم و دليل اين مدعا اهل  كه ممكن است

                                           
  طبعاً استعانت مقيد و مشروط از بحث ما خارج است.  -1
صالح كه سبب تكامل خود آنان است بر شايستگي خود براي جلب رحمت حقّ بيفزايند. اعمال  يعني با -2

ّيُِب ٱ َكِمُ لۡ ٱ َعدُ يَۡص  هِ إَِلۡ ﴿ كه قرآن كريم نيز چنين فرموده: چنان ٰ ٱ َعَمُل لۡ ٱوَ  لطَّ  ]١٠[فاطر:  ﴾ۥَفُعهُ يَرۡ  لِحُ لصَّ
برد ( و به  رود وعمل صالح و كردار نيكو آن را باال مي كالم نيكو و پاك به سوي أو (= خدا) باال مي«

  ».سازد) اجابت نزديك مي
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يعني  ﴾إِيَّاَك نَۡسَتعِيُ ﴿است براي رفع اين شبهه قرآن بال فاصله فرموده:  ﴾إِيَّاَك َنۡعُبدُ ﴿ ي هآي
  يم.يجو گيريم و استعانت مي در عبادت كردن از تو نيرو مي

فقط خداست ولي نه در تمام موارد، بلكه » عانستَم«ن قبول دارند كه اكه ايش حاصل آن
از  ت جست ولي براي كارهاي ديگر غيربه نظر ايشان براي عبادت بايد فقط از خدا استعان

خدا (از مخلوقات و از أفعال) ياري جست. وي بر اين مدعا به سه آيه توان از غير عبادت مي
  :استدالل نموده

ِ َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱل﴿ :ولا لَٰوة ۡبِ َوٱلصَّ   ».ياري بجوبيد ]از خدا[و با صبر و نماز « .]٤٥[البقرة:  ﴾صَّ
ِ َوٱلَّۡقَوىٰ ﴿ :دوم  ٱۡلِبّ

َ َ  ْ نيكو كاري و تقوي  با يكديگر در« ].٢دة:  [املائ ﴾َوَتَعاَونُوا
  ».همكاري كنيد

ةٍ ﴿ :سوم ِعيُنوِن بُِقوَّ
َ
». نيروي [خود] ياري كنيد را باين فرمود) مرنَالقَوذُ«( ]٩٥[الكهف:  ﴾فَأ

  »).تفسري القرآن البيان يف«از مردم ياري جسته است. (نقل از » ينرنَالقَذُو«كه 
= غيب ( مِعالَطبيعت) را از مِعالَ= شهادت ( مِم محترم عالَكه اين عالبايد توجه داشت

اوت استعانت از تف چنين هم فوق طبيعت) جدا نكرده و اين دو را با هم خلط فرموده و مِعالَ
اند، زيرا به  است غفلت فرموده» عبادت«مشروط كه از مصاديق مقيد با استعانت نامقيد و نا

نخست به نفع مقصود ايشان نيست و آيات دوم و  ي هاند كه آي آياتي استناد و استشهاد كرده
رب َص «اول  ي هآيدارد. زيرا درارتباط ن ،شرط است و قيد ز به بحث ما كه استعانت بيسوم ني

» هبِ فعولٌم«و  ،»عانمستَ« است نه» هعانٌ بِمستَ«ها  آن اند و هر يك از  از سنخ أفعال »الةَص و
قول  دشريفه مؤيِّ ي هخداست و آي» عانستَم«پس در اين آيه  )1(خداست» ينواعاستَ«فعل 

                                           
فعل » مفعولٌ به«كرد كه  به اين مسأله توجه مي» خويي«ي محترم آن است كه اگر آقاي  مقصود نويسنده -1

ْ سۡ ٱ« ْ سۡ ٱوَ : «است و آيه در واقع چنين است اهللاي  كه از شدت وضوح در آيه نيامده كلمه» َتعِيُنوا  [اَهللا] َتعِيُنوا
 ِ ۡبِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ لصَّ ه غير خداست ن» مستَعان«آيه نيز  يافت كه در اين  در اين صورت به وضوح تمام درمي» ة

ميباشند زيرا پرواضح است كه صبر و نماز، مدرِك نيستند تا » مستَعانٌ بِه«و » وسيله«خدا و صبر و نماز 
  استعانت ما را دريابند.
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و » هعانٌ بِمستَ«ه گفتيم ك ه چنانالبتّ .فقط خداست» مشروطمقيد و نانا مستعانِ«ماست كه 
خدا، ممكن است اسماء و صفات خدا باشد و ممكن است يكي از  ي هخان رفتن درِ ي هوسيل
در استعانت عبادي منحصر به خدا نيست ولي » هعانٌ بِمسَت«ل و كارها باشد و گفتيم كه اأفع

إذن خداوند است. خداي متعال خود » إذن و رخصت«مشروط هست و يكي از آن شروط 
داده كه مستقيماً او را بخوانيم و به درگاه او دعاء و اظهار نياز و استعانت كنيم و فرموده: 

ۗ َوَوۡيٞل ّلِۡلُمۡشِكَِي ﴿ نََّمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞد فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إَِلۡهِ َوٱۡسَتۡغفُِروهُ
َ
همانا « ]٦[فصلت:  ﴾٦أ

فرموده: و». وي او برويد و واي بر مشركاناً به سس مستقيمپمعبودتان معبودي است يگانه 
ۡسَتِجۡب لَُكمۡ ﴿

َ
َذا ﴿ و فرموده:». كنم تا شما را اجابت مرا بخوانيد« ]٦٠[غافر:  ﴾ٱۡدُعوِنٓ أ

اِع إَِذا َدَعنِ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلَّ
ُ
لََك ِعَبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ أ

َ
و (اي پيامبر) « ]١٨٦[البقرة:  ﴾َسأ
گاه كه مرا  آنرا خواننده  من پرسند، همانا من نزديكم و دعوت ي هون بندگانم از تو دربارچ

  ».دهم بخواند، پاسخ مي
ها  فرمود مستقيماً به سويم نياييد بلكه به واسطه داد و فرضاً مي حال اگر خداوند إذن نمي

د كه مستقيماً به خدا ام رجوع كنيد، در اين صورت بر ما جايز نبو و شفيعاني كه معين كرده
قرار داد و » مستعان«يد مقتوان به نحو نامشروط و نا جزخدا را نميكه  اين اما روي آوريم.

چون خدا فرض  قرار دهيم در اين صورت او را هم» مستعان«خدا را به نحو نامشروط اگر غير
..... به صورت .مقام يا يعال ي همئاعظام و انبياء  ايم مثالً اگر از جنّيان يا مالئكه يا كرده

زماني و مكاني معين  ي هجويي كنيم و اين استعانت را مقيد به فاصلنامشروط و نامقيد مدد
» مستعانِ«استعانت ديگران با استعانت ما از  . ندانيم و معتقد باشم كه حتّي همزمانيِ......و

الّ بر آن است كه ما إعانت مذكور، مانع استعانت ما نخواهد بود، اين كار خواه و نا خواه د
اهللا ـ بِ عوذُايم، يعني ـ نَ متعال، فارغ از هر قيدي محسوب داشته چون إعانت حقّ آنان را هم

  !ايم براي خدا شريك قائل شده
ك باشد. استعانت ما، بايد مدرِمان زدر  مستعانديگر از شروط استعانت آن است كه 

سميع و بصير و خبير عليم و ك و و شرط، مدرِقيد  همواره و بيواضح است كه فقط خدا پر
محدود ندارد. البتّه اگر پيامبر با إمام زنده ا چنين صفتي را به نحو مطلق و ناخدغيراما  است
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با پيامبر كه  اين جملهرا بخواند ازها  آن قيود و شروط، باشند و خواننده با رعايت تمام
باشد و ديگران مزاحم خواننده و بيدار  حضرت معيني داشته باشد و آن مكانيِ ي هلفاص
  ....خود را با حضرتش درميان بگذارد و ي هحضرت نباشند و اجازه دهند كه خواست آن

قرار دهند » مستعان«حضرت بخواهيم كه به نيابت از ما خدا را  در اين صورت اگر از آن
قرار » مستعان«حضرت را به نحو مقيد و مشروط  اجت ما را بخواهد در اين حالت آنو ح
قرار دهد و حاجت ما را درخواست نمايد و » مستعان«ايم تا حضرتش خدا را به نفع ما  داده

ـ چون  دسترسي نداريمائمه  اكنون كه به پيامبر واما  اين كار به هيچ وجه مانع شرعي ندارد.
و حيات  در جهان ما نيستند و حيات اين جهاني ندارند بلكه به عالم ديگر انتقال يافته

گونه محدوديت  اين خواندن هيچبخوانيم چون در را آن بزرگواراناگر أخروي دارند ـ
كه باشيم آنان را لحظه كه بخواهيم و در هر جا  مكاني قائل نيستيم و در هر اني وزم
دنيوي آن بزرگواران، فقط وقتي بيدار و در نزديكي  در زمان حياتكه  در حالي ـ خوانيم مي

 )1(ايم قيد و شرط مستعان قرار داده را بيها  آن بنابراين خواندند ـ مي راها  آن ودندخواننده ب
مقيد و نامحدود فقط خداست و فقط خداست دانيم مستعان نامشروط و نا ميكه  در حالي
  قرار داد.» هبِ مستعانٌ«و هم » مستعان«توان او را هم  كه مي

يا طلب  و اولياء را براي تقرّب به خداانبياء  يا بايد توجه داشته باشيم هنگامي كه مالئكه
» مستعانٌ به«ما  خوانيم آن بزرگواران در اين خواندنِ آمرزش يا حصول حاجتي خاص، مي

هاست و آنان مستعان  دعوت و دعاي ما خطاب به آن» مستعانٌ به«نيستند بلكه در اين مورد 
معرّفي فرموده هيچ يك مدرِك نبوده و كه مستعانٌ به كه قرآن به ما ما هستند! در حالي

ل كسي ثَالم ييا از سنخ معاني است، فاعمال  نبوده بلكه از سنخ أفعال و اشخاصنيستند يعني 

                                           
را قائل نيستيم و با » حيات دنيوي«ها قيد  ي آن است كه براي آن خوانيم نشانه ها را مي اينك كه آن -1

گوييم كه  خوانيم با اين كار به زبان عمل مي فته، باز هم آنان را ميها را دريا كه مرگ دنيوي، آن اين
به اين كار توانا نبود  كه حتّي پيامبر اكرم توانيم نداي خود را به اموات بشنوايم درحالي مي

ها را مقيد و مشروط به داشتن  كه شنيدن آنان را مطلق دانسته و شنوايي آن و ديگر آن ].٢٣و  ٢٢[فاطر:
  كه فقط خداست كه براي ديدن يا شنيدن محتاج آلت نيست. دانيم درحالي وايي نميآلت شن
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كند  قرار دادن خدا، اسماء و صفات خدا را در دعايش ذكر مي» مستعان«كه براي 
گيرد و  هد و يا روزه ميد به او صدقه مي و يا براي جلب رضاي حقّ و تقرّبِ ]١٨٠األعراف:[

  است نه مستعان. هبِعانٌتَسمآورد، اين اعمال  جاي مي  يا حج به
و مخاطب  مربوط هستند م طبيعت)عالَ= م شهادت (به عالَ م و سوم هر دودو ي ها آيما
ديگر در نيكوكاري و پرهيزكاري كمك  دوم عموم مؤمنين هستند كه بايد به يك ي هآي

م عالَ= م شهادت (شروط عالَمك و إعانت همان إعانت مقيد به ت كه اين ككنند. بديهي اس
 ي هطبيعت) است و كسي از مؤمنين توقّع إعانت فوق طبيعي و خارق العاده ندارد. بنابراين آي

م ربطي به بحث ما ندارد.دو  
 اطبينِمخ و در اين صورت فرد فرد از مردم ياري خواسته» ينرنَالقَذُو«سوم كه  ي هدر آي

بودن منحصر به خدا نيست؟ الزم » مستعان«هستند، ممكن است به نظر رسد » مستعان«او 
م طبيعت) و عالَ= م شهادت (عالَ ي هحوز كنيم كه إعانت مطلوب در آيه در است توجه
» القرنينذو«= فوق طبيعت) مربوط نيست و م غيب (آن مؤمنين هستند و آيه به عالَ مخاطبِ
به  در مقابل خود به صورت طبيعي خواسته است كه نيروي خود را بناحاضر  از مردمِ

 باشند و هيچ راهنمايي خودش، در اختيار او بگذارند و با او همكاري كنند و در استخدام او
» مستعان«آنان نخواسته است و اين منافات ندارد با انحصار فوق طبيعت و نامقيدي ازامر 

مشروط مقيد و ناه شد ما وقتي كمك فوق طبيعي و ناكه گفت بودن به خدا، زيرا چنان
بريم (و در واقع  م غيب پناه ميخواهيم و كاري از ما ساخته نيست و به همين سبب به عالَ مي

در اين هنگام مستعان  كنيم) فقط بايد از خدا استعانت بجوييم و خدا منحصراً عبادت مي
آياتي ». يميجو تنها از تو ياري مي« ﴾اَك نَۡسَتعِيُ إِيَّ ﴿: ي هخدا. دليل ما عالوه بر آياست نه غير

ٰ َما تَِصُفونَ ﴿است از قبيل:  َ َ ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن  َّ اش  (حضرت يعقوب به فرزند«] ١٨[يوسف:  ﴾َوٱ
كه  در اين آيه چنان». [من] است» مستعانِ«داريد، خدا  چه شما اظهار مي آن ي هگفت:) دربار
انش كاري از او ساخته نبود و از  در برابر فرزند يعقوب شود چون حضرت مالحظه مي

اگر كه  در حالي قرار داد،» مستعان«اطّالعي نداشت، فقط خدا را  وضع حضرت يوسف
چون يك فرد متدين  داشت كه هم   دانست فرزندش در چاه است عقالً و شرعاً وظيفه مي

  حضرت از چاه اقدام كند. براي نجات آن
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ٰ َما تَِصُفوَن َورَ ﴿: ي هو آي َ َ در برابر آنچه وصف « ]١١٢ األنبياء:[ ﴾١١٢بُّنَا ٱلرَّۡحَمُٰن ٱلُۡمۡستََعاُن 
در مقابل مخالفين به انبياء  در اين آيه نيز چون». ستا[ما]  ما مستعان مهربان كنيد پروردگار مي

  ار دادند.قر» مستعان«آمد، فقط خدا را  صورت معمول و طبيعي كاري از دستشان بر نمي
داشته باشد معني حصر » الف و الم«خبر است و خبر وقتي كه » عانستَالم«در آيات فوق 

م مقيد به شروط عالَنا آيه داللت دارد كه هرگونه كمكرساند و اين هر سه  و عهد را مي
عالم فوق طبيعت) است فقط از خدا و مستقيماً از او = م غيب (طبيعت را كه مربوط به عالَ

  .)1(است» عانستَالم«فقط او كه  اين د خواست و از او ياري جست برايباي
بايد از سنخ أفعال باشد  »خدا ي هخان رِرفتن د ي هوسيل«يا به عبارت ديگر » مستعانٌ به«أما 

به قومش  دهيم. چنانكه حضرت موسي قرار مي هبِمستعانٌو يا أسماء و صفات خدا را 
ِ ﴿) فرمود: ِ ٱۡسَتعِيُنواْ ب َّ و يا  .)2(»ياري بخواهيد ]خداي را[خدا  ي هبه وسيل« ]١٢٨ األعراف:[﴾ ٱ

تواند  با روزه و صدقه و صدها عبادت و عمل صالح ديگر و هيچ انساني در اين صورت نمي
شويم ـ يعني  هنگامي كه به اسباب محدود ظاهري متوسل مياما  .)3(يا وسيله باشد مستعانٌ به

                                           
يا «ـ كه در مفاتيح مذكور است ـ خطاب به خدا آمده است: » جوشن كبير«دعاي  38كه در بند  چنان - 1

  ». كه استعانت نشود مگر به او اي آن«» َمن اليُسَتعاُن إال بِهِ 
ي كه هر دو خطاب به بني اسرائيل  ي بقره سوره 45ي  ي اعراف با آيه سوره 128ي  ي آيه از مقايسه -2

ترين مصداق دعاست از اين رو اگر با نماز از خدا استعانت  توان دريافت كه چون نماز عالي است مي
در هر دو آيه، هر دو نوع استعانت ذكر ». مستَعانٌ به«است و هم » مستَعان«كنيم در اين صورت خدا، هم 

خدا و اسماء و صفات إلهي است، دوم استعانتي كه » مستَعانٌ بِه«و » مستَعان«ست: أول استعانتي كه شده ا
صالحه (از قبيل صبر يا روزه يا جهاد و......) است و اعمال  غير از خدا و از» مستعانٌ به«خدا و » مستعان«

  اند. البتّه اين هر دو نوع با هم قابل جمع

اند تا به  تّي انبياء و اولياء ـ از عذاب إلهي بيم دارند و خود محتاج و به دنبال وسيلهزيرا غير خدا ـ ح -3
خوانند كه هر يك از ايشان كه  رحمت حقّ واصل شوند. قرآن فرموده: (غيرازخدا) كساني را مي

 راء:اإلس هو به رحمتش اميد داشته و از عذابش بيم دارند. (سور جويند وسيله ميتر هستند خود  مقرّب
  ايم). همين گفتار آورده» ب«اين آيه را در بند  - 57
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عان قرار دهيم. ستَمحدوديت است ـ مجازيم كه انساني را م مِطبيعت كه عالَ مِعالَ ي هدر حوز
ُ َوَمِن ٱتََّبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِي ﴿كه قرآن فرموده:  چنان َّ َها ٱلَِّبُّ َحۡسُبَك ٱ يُّ

َ
أ  األنفال:[ ﴾٦٤َيٰٓ

خدا ». كنند يتو را كفايت م ،باشند كه پيروان تو مي اي پيامبر، خداوند و مؤمناني« ]٦٤
 مستعان نامقيد و نامشروط و پشتيبان غيبي است و مؤمنان مستعان مقيد و مشروط و پشتيبانِ

  .اللی)ج(انتهی كالم اند.  إلهي از خدا گرفته كه توان خود را در حدود اذن عامِّ ظاهري
دن ري خرافيون در موضوع خوانكا مغالطه و فريب ي همهم ديگري كه بايد دربار ي هنكت
جوي منصفي به آساني كّر شويم آن است كه هر انسان حقّعرفي متذامور  خدا درغير

فهمد كه  مي يابد. هر انساني به وضوح مي  در تفاوت ميان خواندن عرفي و خواندن عبادي را
ا به گويد ناني به من بده و ي انوا ميدم را درمان كن و يا به نرخواند كه د وقتي پزشكي را مي

 ميرگاهگويد ماشينم را تعمير كن، هنگام ورود به مطب پزشك يا تع ميگر  صنعت
نگذاشته و يك صفحه زيارتنامه ها  آن بوسد و پيشاني بر نمي جا را گر در و ديوار آن صنعت
پس ها  آن گردد و در موقع خروج از نزد گر نمي تخواند و دور طبيب يا نانوا يا صنع نمي

دارد و يا به  گر را به عنوان تبرّك بر نمي و يا تعميرگاه صنعترود و غبار ميز طبيب  پس نمي
گويد از  رود، نمي كشد و به فرد ديگري كه به نزد طبيب يا صنعتگر مي سر و صورت نمي

ها  آن باش و معتقد نيست كه با جنابت يا حيض نبايد به زيارت »نائب الزّياره«جانب من 
سخن گفت و در ها  آن توان با دانند و به هر زباني مي را مي دنياهاي  زبان ي ههمها  آن رفت و

بلكه پزشك و نانوا و  .فهمند شنوند و مي تمام افراد را مي ي هواحد صدا و خواست آنِ
گر  داند و اگر پزشك يا نانوا يا صنعت چون خود مي هم ر را انساني محدود و ناقصگ صنعت

كند و يا به نزد پزشك و  پرخاش ميها  آن اش تأخير يا قصور كنند، به در إجابت خواسته
خواند و اگر خواب يا  را ميها  آن اي معين رود و نيز از فاصله گري ديگر مي نانوا يا صنعت

 ميرِالضَّ  يرا از ما فها  آن خواند و را نميها  آن بيمار و يا به كار فرد ديگري مشغول باشند،
بيماري را  گر عالجِ از صنعت شين وما از طبيب تعميرِچنين  هم داند خود آگاه نمي

ماشين را ندارند  تعمير مرض و طبيب توانِ عالجِ گر توانِ داند كه صنعت خواهد زيرا مي نمي
آموخت همسان و  خودش، طب ميچون  داند كه اگر خودش يا كسي هم و حتّي مي
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شد. در واقع  و، ميدعگر م آموخت همسان صنعت دعو و يا اگر صنعت مياز طبيب مطر هم
 خدا به ايشان باشد، قائل نيست بلكه توان ي هحالت و توان مخصوصي كه عطيها  آن براي
خوردارند و بندگان از آن بر ي هداند كه هم مي إذن عام إلهي ي هرا در همان محدودها  آن

 وقتي پيامبر يا امام يا حضرت مريم يااما  تفاوت قائل است.ها  آن ي هبراي زنده و مرد
 يك خواندنش چنين گماني ندارد و هيچدرخواند  را مي .....يا مالئكه و حضرت عيسي

ل) البتّه اين موضوع منحصر به (فتأم .)1(از حاالت فوق در چنين خواندني ملحوظ نيست
ديگر نيست بلكه در موارد ديگر نيز  با يكها  آن معين بودن خدا و غير خدا و تفاوت عظيم

وارد ديگر تفاوت مسأله كامالً و با وضوح تمام بر همگان روشن است صادق است ولي در م
عين بودنِ خدا با دهند كه گويي تفاوت ميان م ولي خرافيون براي فريب عوام چنان جلوه مي

اين مسأله نيز مانند ساير مسائل و محكوم به كه  در حالي يابند خدا را نميمعين بودنِ غير
همان حكم است فا به تصريح قرآن كريم خدا نيز سميع و بصير است و يغيرل ثَي الم

سميع اما  ]٥٩ , الفرقان:١٢٨ :ة, الّتوب٣٢ :ة[املائد .خدا نيز محيي و رؤوف و رحيم و خبير استغير
.... .غيرخدا سميع و خبير و !غيرخدا كجا؟ خدا كجا و سميع يا خبير بودنِ بودن يا خبير بودنِ

.... كامل و مطلق و نامحدود .وند متعال سميع و خبير و بصير وخدااما  ناقص و محدود است
  ست.يي پوشيده نمنصف و تفاوت اين دو بر هيچ عاقلِ است

خود از اوضاع و أحوال مشركين عصر كه  اين فريب خرافات، با يكي از مدافعين عوام
را بيان ها  آن اعتقادات» راز بزرگ رسالت«اطّالع نبوده و در كتابش موسوم به  جاهليت بي
بت پرستان طبق ((در كتاب ديگرش براي فريب عوام چنين گفته است: اما  ،)2(كرده است
ي كه پرستش خدا را كنار پرستيدند به حد ها را مي واسطه ]زمر ي هم سورسو[ ي هصريح آي
لهي، گاه إمتوسالن به عزيزان دركه  در حالي ؛پرستيدند واسطه چيزي را نمي جز گذارده و

                                           
گذاشت به سادگي اين تفاوت  اگر جوان نويسنده تعصب نسبت به اعتقادات آباء و اجدادي را كنار مي -1

چه تفاوت دارد بين استمداد از طبيب جرّاح «نوشت:  ) نمي186ي  يافت و در كتابش (صفحه را در مي
  ».استمداد از جبرئيل..... الخبراي عمل آپانديس و 

  ايم. جا آورده چه در اين به بعد. قول او را مقايسه كنيد با آن 105، ص ر.ك. كتاب حاضر -2
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كنند و آنان را بندگان صالح خدا كه بر أثر  او را عبادت نمي پرستند و غير قط خدا را ميف
دانند. در اين صورت  عبوديت و بندگي در پيشگاه خدا، قرب و منزلتي دارند، بيش نمي

هدف آيه، تحريم تقرّب به خدا از طريق عبادت و پرستش اشخاص و مخلوقات خداست نه 
  )1(!))صالحان و يا مقام و منزلت آنان» توسط« تقرّب به خدا از طريق

شود  نوشته است معلوم مي» راز بزرگ رسالت«كه نويسنده در كتاب  بنابه مطالبي :والًا
بت پرستان پرستش خدا را كنار گذارده و جز واسطه «گويد كه  جا دروغ مي كه در اين

اين قول را تأييد  )2(ديديم. قرآن نيز چنانكه در صفحات گذشته »پرستيدند چيزي را نمي
خوانيد  زنش فرموده كه چرا در اضطرار فقط خدا را ميكند. اصوالً قرآن مشركين را سر ينم

و  ٦٣و  ٤١و  ٤٠األنعام:[ورزيد؟!  بخشيم به خدا شرك مي سپس هنگامي كه شما را نجات مي
ر در واقع اشكال كا ]٨ر:مَ , الزُّ ٦٥, العنكبوت:٦٧اإلرساء:, ٥٤و  ٥٣, النّحل:١٩٤تا  ٨٩األعراف: ,٦٤

خدا را كه  اين آورند نه خدا هم اعمال عبادي بجاي ميبراي غيرمشركين در اين بود كه 
خدا را در ناميده شدند كه غير» شريك ساز = ُمِرشک«. اصوالً آنان بدين سبب پرستيدند نمي

  د.شمردن مند دانستن از صفات إلهي، شريك خدا مي انجام اعمال عبادي و بهره
آشنا با قرآن بايد بدانند كه از نظر قول شما ـ و به نظر ما مسلمين نامتوسالن ـ به  :ثانياً

گويند، معنايي بس  از آنچه كه خرافيين مي» شرك و توحيد« ـ)3(قرآن ـ چنانكه گفته شد
اد يا انجام عملي است كه خواه ك ورزي اعتقرترين مصاديق ش تر دارد و از بارز وسيع

  محدود نسبت به غير خدا باشد.ستلزم فرض صفات إلهي و نااخواه من
را بخورند و به اين خرسند باشند  كار فريب ي هفريب امثال اين نويسند ن اگر عوام،يابنابر

كنيم و بندگان صالح خدا را جز  پرستيم و غير او را عبادت نمي ما فقط خدا را مي«كه 
، »دانيم شگاه خدا قرب و منزلتي دارند، بيش نميمخلوقاتي كه بر اثر عبوديت و بندگي در پي

كافي نيست بلكه كامالً بايد مراقب باشند كه نسبت به آن بزرگواران عملي انجام ندهند يا 
                                           

  .94، ص1362توسل يا استمداد از ارواح مقدسه، استاد جعفر سبحاني، نشر قدر، تابسان  -1
  به بعد. 105، ص ر.ك. كتاب حاضر -2
  به بعد. 105، ص ر.ك. كتاب حاضر -3
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اي در دل ننشانند كه خواه ناخواه مستلزم فرض صفات نامقيد براي آن عزيزان باشد.  عقيده
  .(فتأمل جداً)

ِ ٱ ُدونِ  ّمِن«عالوه براين، عبارت  عام است و بت و غيربت ـ از جمله ». غير خدا = َّ
ها را  شمردن بت» برِّمقَ« فقطشود و دليلي نداريم كه قرآن  بندگان صالح ـ را نيز شامل مي
قرار » مستعان«يا » برِّمقَ«هيچ قيد و شرطي بندگان صالح را  ممنوع كرده ولي اجازه داده بي

ه شمردند بلك نمي» مقَرِّب«و سنگ را  چوب ن خوددانيم مشركي دهيم، خصوصاً كه مي
متأسفانه، اما  .)1(شمردند مي» و شفيع مقَرِّب«بودند، ها  آن ها نماينده و تمثال كساني را كه بت

» األصنام«كتاب كه  اين با !جا كتمان كرده است متعصب، اين حقايق را در اين ي هنويسند
مشركين پيرامون اصنام و شفيعانشان طواف كرده و  داند كه كلبي را خوانده است و مي
خوردند، مسلمين زمان نيز به منظور  قسم ميها  آن كردند و به برايشان نذر و قرباني مي

طاندازند و به كنند و به قول معروف سفره مي بندگان صالح خدا، براي آنان نذر مي توس 
گاه خدا  برايشان در پيشها  آن اكنند ت ند و قبرشان را طواف ميخور سوگند ميها  آن

است زيرا » توسط« ي هبر سر نحو» واسطه گيران«بنابراين بحث ما با  !وساطت و شفاعت كنند
ها ـ چنانكه در صفحات سابق مالحظه شد ـ از مصاديق شرك  بسياري از واسطه گيري

ل).ورزي است. (فتأم  
 -2، بُمَتَقرِّ  -1الزم است: سه مطلب » رّبتق«در موضوع ((گويد:  همين نويسنده مي

ٌب  ٌب «باشد.  بت مي ي ههمان پرستند :»برِّ قَ ُمتَ « .برُّ قَ تَ  ي هيا ماي بُمقرِّ  -3، يهإلَ  ُمَتَقرَّ ُمَتَقرَّ
يك چنين توسيط و پرستش بندگان خداست. » برُّ قَ تَ  ي هوسيله و ماي«: خداست. »إَليه

  رام است.، عبادت غير خدا باشد، ح»تقرّب ي هماي«توسل كه 

                                           
  .115تا  105، ص ر.ك. كتاب حاضر -1
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اطي به مورد بحث ما دارد كه ر] چه ارتبمز ي ه[سوم سور ي هدر اين صورت مفاد آي
ّز خدا را نميمتوسخدا، از طريق تقرّب به خدا از طريق عبادت غير و به جاي )1(پرستد ل، ج

  .)2())؟!جويد مقام و منزلت آنان تقرّب مي توسيطصالحان و  توسيط
كردند و به  گذشته مالحظه شد، مشركين نيز جز اين نمي كه در صفحات : چنانوالًا

از طريق » تقرّب به خدا«تصريح قرآن، هدف ايشان در كارهايشان نسبت به معبودانشان 
رف چوب و ايم ص كه بارها و بارها گفته ها بود. مشركين نيز چنان و شفاعت بت وساطت

بندگان صالح يا آور و مظهر ثال و يادند بلكه اوثان آنان، تمكرد سنگ و فلز را عبادت نمي
  بوده است..... .فرشتگان و
مستعانٌ «له است كه سر اين مسأ : بايد توجه داشت كه بحث موحدين با شما نيز برثانياً

را بايد خدا خود تعيين و معرّفي كرده و اجازه داده باشد. به همين سبب خدا » بمقرِّ«يا » به
و شفيعاني را كه بتوان شفاعتشان را با انجام أعمالي كه  ها در قرآن كريم وجود واسطه

به دست آورد، انكار فرموده و اين  )3(،مستلزم فرض صفات نامقيد و نامحدود براي آنهاست
  ].١٨ يونس:[. است كار را شرك شمرده

َ يَنَفُعُهمۡ ﴿خصوصيت  :ثالثاً َ يَُضُُّهۡم َو كين به معبودان مشران وعرا كه براي شفي ﴾َما 
ا﴿نيز فرمان داده تا بگويد:  كرماكار برده به رسول  َ َضًّ ۡملُِك ِلَۡفِس َنۡفٗعا َو

َ
ٓ أ َّ  ﴾قُل 

مالك هيچ سود و زياني براي خويش نيستم (تا چه رسد به  :بگو« ]٤٩, يونس ١٨٨األعراف:[
َ َنۡفٗعاَ َيۡملُِك لَُكۡم َضّٗ ﴿نيز به مسيحيان فرموده:  در مورد عيسي». سايرين)  ﴾ا َو

  ».مالك هيچ سود و زياني براي شما نيست« .]٧٦دة:  [املائ

                                           
  البتّه فقط در مقام قول و ادعا. -1
  .95و  94دسه، جعفر سبحاني، ص توسل يا استمداد از ارواح مق -2
  گفته شد.  115تا  105و صفحات  99ي  به آنچه در صفحه ر.ك. -3
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مستقلّ و مختارهاي رهاي اوثان را مؤثّ«دروغ ديگر نويسنده آن است كه نوشته: مشركين 
به صالحان  د نسبتهرگز فرد موح ...دانستند مي مالكان مقام شفاعت و كامل در تدبيرجهان

  .)1(»اي ندارد چنين عقيده
مستقلّ و مختار  خود را مؤثّرِ به بعد) مشركين معبودان 123كه گفته شد (ص چنان :والًا

دانستند و بلكه آنان براي  كامل و داراي مقام شفاعت استقاللي يا مالك شفاعت نمي
آوردند به  به جا مي )....اعمال عبادي (از قبيل طواف و نذر وها  آن معبودين خود و تمثال

به شفاعت آنان، اميد آنكه آنان نزد خدا برايشان شفاعت كنند در حقيقت آرزو و اميد 
  ده است.خدا بوعبادي براي غير ا آوردن اعمالِبج ي همحرّك و انگيز

تعليقي و منوط به  اتاً أمريذ شفاعتيابد كه  هر عاقل منصفي به وضوح در مي :ثانياً
لذا  .ك سوي آن همواره خداست و بايد شفيع، غفران را از او بخواهدشفيع است يعني يغير

، فالن هم خلق كند نيست كه بگوييم خدا خلق مي .....قيت وقيت يا راز   اشفاعت مانند خلّ
  ل).. (فتأم....دهد و هكذا ن هم روزي ميدهد، فال يا خدا روزي مي كند مي

) مشركين به هيچ 127، 115، 99(ص كه در صفحات گذشته ديديم عالوه براين چنان
اً توان شفاعت را ا، اذن شفاعت ندارند بلكه مستقلّاز خدها  آن وجه ادعا نداشتند كه معبودين

عبادي خود را بدون دليل متقن شرعي، بلكه اشكال كارشان اين بود كه اعمال  !دارا هستند
را  .....م و محيي و مميت المخلوقين وعالَ رِكردند و إلّا خالق و مدبِّ د ميبه إذن خدا قلمدا

 كنند نزد خدا وساطت و شفاعت ميها  آن دانستند ليكن عقيده داشتند كه معبودين خدا مي
خود اعتراف داشتند كه اعمال  تا خداوند عفو نموده يا نعمتي ببخشد و حتّي ]١٨[يونس:

تها، صهاي إلهي بجا  رفاً به اميد تقرّب به خدا و جلب رضا و نعمتعبادي را براي ب
  .]٣ [الزمر:آورند.  مي

با مشركين در اين بود كه شفاعت كُالً از آن خداست، اوست  مخالفت رسول خدا
اي يا بندگاني، شفاعت  ي بندهكه بايد به كسي إذن دهد و اعالم نمايد كه موجود منظور، برا

                                           
  . 98و  97ي ص توسل يا استمداد از ارواح مقدسه، جعفر سبحاني، حاشيه -1
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ايد.  نمايد. خطاي شما آن است كه بدون إذن و إعالم إلهي، براي خود شفيعاني قائل شده
گونه دليل متقن  پندارند كه هيچ كه مسلمين زمان ما نيز كساني را شفيع خود مي چنان هم

ايشان اند و بر ئلصفات نامحدود قاها  آن شرعي بر شفيع بودن آنان ندارند با اين حال براي
 كنند. براي قبورشان شمع نذر كرده، به آورند مثالً قبرشان را طواف مي عمال عبادي بجا ميا

شفاعت ها  آن طلبند و از مقيد از ايشان حاجت ميكنند و به صورت نا سوگند ياد ميها  آن
دم عربستان فرشتگان ي از مريتقلّا أقلّاينكه منكر نيست ال متعصب با ي ه نويسند ....خواهند مي

بهانه اما  آوردند) اعمال عبادي بجا ميها  آن پرستيدند (يعني براي را مي يا حضرت مسيح
كه  جانب مسيحيان به خاطر اين استثابت نيست كه پرستش مسيح از«كه: آورد  مي
دانند نه  ، زيرا آنان مسيح را خدا و جزئي از خدا مياو به خدا تقرّب جويند ي هوسيل
داند قرآن كريم  ميكه  در حالي )1(!»آيد  ودي مباين با خدا تا موضوع تقرّب پيشموج

مادرم  مردم گفتي مرا ورمايد آيا تو بهف مي فرموده در روز قيامت خداي متعال به عيسي
ـَٰهْيِ  «ا ر بگويم خداي كه  اين دهد من جز حضرت پاسخ مي و آن بگيريد» دو معبود=  إِلَ

و  ١١٦ :ة[املائدام.  كنيد كه پروردگار من و پروردگار شما است، چيزي نگفتهيگانه را عبادت 
كه او را جزئي از  ‘شود كه مسيحيان در مورد حضرت مريم بنابراين معلوم مي ].١١٧

دهند كه خدا آن را عبادت و معبود گرفتن  دادند و مي عمالي انجام ميادانند نيز  خدا نمي
  محسوب فرموده است.

تابشي «را تأليف كند در كتاب » توسل«لجوج، كتاب  ي هنويسندكه  اين ش ازها پي سال
مائده نيز گفته بوديم بعضي از نويسندگان اعتراض  ي هسور 116 ي هذيل آي» از قرآن

و مادرش را خدا ندانسته تا در قيامت خدا عتاب  اند كه هيچ كس حضرت عيسي كرده
دو مرجع در حوائج) بگيريد؟ = » (إله«و مادرم را دو  اي مرا فرمايد كه: آيا تو به مردم گفته

ـَٰهْيِ اند  جا ناشي شده كه خيال كرده اين اشكال از اين را » إله«باشد و  به معناي دو خدا مي إِلَ
نيست بلكه » اهللا«به معناي » إله«اند كه  افل كردهاند! و غفلت و شايد تغ گرفته» هللا«به معناي 
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َ  دُ قَص ن يُ مَ «) به معناي هُ لَ أْ يَ  هَ ألِ ( ي هعم از آن و از مادا و به معناي مطلق  »وائج احلَ يِف  هِ إ
جمع آن  قابل جمع بستن است و (اسم مفعول) و» مألوه«به معناي » إله«باشد.  مي» معبود«
نصاري در حوائج خود و در شدائد كه  اين د. درجمع ندار »اهللا«كه  در حالي است» آلهه«

مقيد كنند و آن دو را به صورت نامشروط و نا ه ميو مريم خيالي خود توج روزگار به عيسي
ا آمريكا و اروپهاي  اي در تمام كليساها و در بيمارستان خوانند شكّي نيست. آيا نديده مي

شفاي مخواهند؟ (مشابه كاري كه  تي، از آن دو بزرگوار ميرضي را بدون هيچ محدودي
دهند) و در برابر تمثال و  .. انجام مي.ا يا حضرت رضا يامسلمين زمان ما با حضرت زهر

  كنند؟! ها نيز خضوع و كرنش مي آنتصوير
شوند كه از اين  يي متشبث ميعوام به ماجرا بسياري از نويسندگان خرافي براي فريب44

ست عموي پيامبر د يدر زمان حكومت عمر بن خطّاب در مواقع خشكسالي و((قرار است: 
 بِن  اِس العبّ  بِ ىَق سوا استَ طُ حَ إذا قَ  اكنَ  اِب ّط اخلَ  بنَ  رَ مَ إنِّ قُ «برد.  گرفت و به مصلّي مي را مي

ل  اللَُّهمَّ  :قاَل ، فَ لِب ّط المُ بدِ عَ  ْكإِنَّا ُكنَّا نتوسَّ َ
ْكبِنَِبيِّنَا َفتُْسِقينَا، َوإِنَّا نتوسل  إِ َ

بعمِّ نَِبيِّنَا  إِ
عباس بن عبدالمطلّب  ي هشد به وسيل اب هر موقع قحطي ميعمر بن خطّ = ونَ قَ سْ يُ فَ  انَ قِ اسْ فَ 

ما در گذشته با پيامبرمان [به سوي تو] پروردگارا، گفت:  كرد و اين چنين مي طلب باران مي
فرمودي و همانا با عموي پيامبرمان به سوي تو  شديم [و تو ما را سيراب مي ل ميمتوس

پروردگارا، باران رحمت را فرو فرست و در اين موقع همگي  )1(س]پشويم  متوسل مي
ل به اين حديث يكي از دالئل توس ، باب نماز استسقاء)2(صحيح البخاري، ج». شدند سيراب مي
شويم كه شيخ صدوق نيز اين خبر  ما نيز ياد آور مي .)2())......ب درگاه الهي استافراد مقرّ

                                           
  خود نياورده بود! ي ايم نويسنده در ترجمه چه درميان قالب آورده آن -1
  . 106و  105توسل يا استمداد از ارواح مقدسه، جعفر سبحاني، ص  -2
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 و در شرح نهج .)1(روايت كرده است ،شد راي استسقاء خارج ميه عباس برا كه عمر به همرا
 ) نيز آمده است.256، ص2الحديد (جالبالغه ابن ابي 

 َ كمال تعجب است كه علماي متعصب يا  ي هواقعاَ ماية. يَّ بِ َص العَ  نَ مِ  َك بِ  وذُ عُ ا غَ نَّ إِ  مَّ هُ للّ ا
د ند شب را روز قلمداهست كنند! حتّي حاضر دكاندار براي فريب عوام چه كارها كه نمي

خبر فوق به هيچ وجه به نفع ادعايشان نيست ولي از كه  اين اب !كنند تا به مطلوب خود برسند
  ند:اراستناد به آن و معكوس جلوه دادنش ابايي ند

كسي پس از وفات پيامبري به روح او كه  اين ترين دليلي بر : در قرآن كريم كموالًا
  پيامبران پس از وفات با اين دنيا مرتبط باشند، وجود ندارد.كه  اين توسل بجويد، و يا

زنده و مرده، ـ حتّي اگر  شود كه مسلمين ميان : از اين خبر به وضوح تمام معلوم ميثانياً
  حضرت  به روح آن كرمارحلت رسول  از پس پيامبرخدا باشد ـ تفاوت قائل بودند و

  

عمر و دوستانش در مدينه كه  اين ساختند و با شدند و حضرتش را مخاطب نمي متوسل نمي
چنانكه در متن خبر ـ  )2(كه به مرقد آن بزرگوار بروند و با او مكالمه كنند بودند، به جاي آن

  ل جداً) خواندند. (فتأم شود ـ مستقيماً خداوند متعال را مي مالحظه مي
اي  واند بلكه او را از فاصلهمتري نخچند كيلو ي هعباس را نيز از فاصل : عمر جنابثالثاً

ل)متعارف خواند و با خود به مصلّي آورد. (فتأم  

                                           
مذكور  ، در روايت21). حديث االستسقاء ةباب صال( 51باب  ةكتاب الّصالمن ال يحضره الفقيه،  -1

پروردگارا، همانا ما جز تو را = اكَ يَّ إِ  إالَّ  ُعواَللُّهمَّ إنّا النَدْ «كرد.  آمده است كه عباس عرض مي
   ».خوانيم نمي

» زيارت و زيارتنامه«ي رفتار مسلمين صدر اسالم نسبت به درگذشتگان، رجوع كنيد به كتاب  درباره -2
  .29تا  3ي  خصوصاً صفحه
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فقهاي اسالم » سبحاني«به همان روشي عمل كرده كه به قول  : عمر در اين ماجرارابعاً
اند كه در نماز استسقاء بهتر است براي جلب هرچه بيشتر رحمت إلهي، روزه بگيرند و  گفته

  .)1(زنان را با خود بياورندطفال و پيران فرتوت و پيرا وند وبا تواضع و خشوع راه بر

داي نماز استسقاء، دعايي انش با همراه آوردن عموي پيامبر، براي هابنابراين عمر و همرا45
هنگامي كه پيامبرمان ، اند و مقصودشان اين بود كه پروردگارا بر زبان آورده خطاب به خدا

اينك كه از حضور اما  طلبيديم او در بين ما، از تو باران مي ن ما بود به سبب حضورِدرميا
پيامبر درميان خود محروميم، عباس عموي آن بزرگوار ـ كه در آن زمان پير مرد بودـ 
درميان ماست به خاطر او هم كه شده، به او و به ما رحم فرما و بر ما باران ببار. بديهي است 

ي ندارد كه به هنگام دعا به پيشگاه خدا و براي جلب رحمت إلهي، صالحين كه هيچ مانع
به ما نيز رحم ها  آن گناه را نزد خدا ياد كنيم و بخواهيم خدا به خاطر كهنسال يا كودكان بي

فرمايد، و يا از صالحين بخواهيم كه به نفع ما دعا كنند. اين كار از بحث ما كامالً خارج 
و انبياء  ي هجايز است كه به ارواح طيب شرعاًسر اين مسأله بود كه آيا بحث ما بر  .)2(است

 هاي خود بدانيم و از ايشان بخواهيم ميان ما و را شنواي خواستهها  آن اولياء متوسل شويم و
  )3(!خدا وساطت و شفاعت كنند؟

                                           
به نقل ا ز جلد أول كتاب  104استمداد از ارواح مقدسه، جفعر سبحاني، چاپ اول، ص ر.ك. توسل يا  -1

  ».الفقه علی املذاهب األربعة«
كتابش به نقل از عثمان بن حنَيف آورده  142ي  در صفحه» سبحاني«چنين حديث ديگري كه آقاي  هم -2

سخن گفت (يعني عمل او مشمول  تعارفاي م زنده از فاصلهو در حديث مذكور نيز نابينايي با پيامبر 
  ي خود قرار داد، از بحث ما خارج است.  حضرت را شفيع خواسته استعانت مقيد بود) و آن

يا » سنن الكبري«گويند كه در كتب حديث ـ از جمله  چه كه آخوندها براي فريب عوام مي بنابراين آن -3
ها قبر  جمعه . ـ آمده است كه حضرت زهرامستدرك حاكم نيشابوري يا مصنّف عبدالرّزاق يا...

ها دعا  گريست و براي آن جا مي فرمود و در آن حضرت حمزه سيد الشهداء و شهداي اُحد را زيارت مي
فرمود يا عائشه قبر برادرش  رفت و براي اهل بقيع دعا مي كرد؛ يا پيامبر أول هرسال به بقيع مي مي

 :امبر به عائشه كه پرسيده بود أهل بقيع را چگونه زيارت كنم؟ فرمودكرد يا پي عبدالرّحمن را زيارت مي
خِ «بگو: 

ْ
يَاِر ِمَن الُمْؤِمننَي َوالُمْسِلِمنَي، َوَيرَْحُم اهللا الُمْستَْقِدِمنَي ِمنَّا َوالُمْستَأ ِّ ْهِل ا

َ
َالُم بَلَ أ ِريَن، وإِنَّا ِإْن َشاَء السَّ



191 

 »عبادت ديتوح« ی تذّكر مهّم درباره

   

 
 

  

 

به عمل عمر ـ كه البتّه به هيچ جا  در اين بيت، اگر شمااهل  عيت از: اي مدعيان تبخامسا46ً
كنيد كه از  ياد نمي كالم امام باقرايد چرا از ما نيست ـ متشبث شدهجه مؤيد ادعاي شو

َمانَاِن ِمْن َعَذاِب اِهللا، «فرمود:  قول جدش علي
َ
رِْض أ

َ
َحُدُهَمااَكَن يِف اْأل

َ
 َوَقْد ُرفَِع أ

كُ  ِي ُرفَِع َفُهَو رَُسوُل اِهللا فَُدونَُكُم اْآلَخَر َفتََمسَّ
َّ َماُن ا

َ
ا اْأل مَّ

َ
َماُن اْكَايِق  وا بِِه: أ

َ
ا اْأل مَّ

َ
َوأ

                                                                                                           
رزمين از مؤمنين و مسلمين درود باد و خداوند كساني از ما را كه پيش براهل اين س= اهللا بُِكْم الَِحُقونَ 

آرمند رحمت فرمايد و ما نيز هر آينه إن شاء اهللا به  جا مي كه در آينده در ايناز ما درگذشتند و كساني
بالكلً از بحث ما خارج است و مشمول اين  )671، ص 2(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، ج». پيونديم شما مي

ِّ َغَهيْتُُكْم َعن ِزَياَرة الُْقبُور«فرمود:  حديث است كه رسول خدا
همانا شما را از زيارت قبرها نهي = إِ

إِ «كه آداب و عادات جاهليت در ميان مردم سست گرديد، فرمود:  و پس از اين». نمودم
َال فَُزوُروَها فَ

َ
َها أ غَّ

ُرُكُم اآلِخَرةَ  ها را زيارت كنيد كه اين كار آخرت (مرگ) را به ياد شما  تان= اينك قبرس(الَموَت)  تَُذكِّ
  ). 5و  4(زيارت و زيارتنامه، ص » آورد. مي

كّر مرگ و آخرت، ديدار قبور مؤمنين و غير ذبديهي است به لحاظ ياد آوردي ناپايداري دنيا و ت
در تهران ـ برود، مؤمنين، مساوي است و اگر كسي به زيارت گورستان شهر خود ـ مثالً بهشت زهرا 

شود و الزم نيست فردي از ماكو يا خرّمشهر بار سفر ببندد و براي تذكّر آخرت به  مقصود حاصل مي
ي امام رضا بارگاه شكوهمند و غرق در طال و آيينه كاري شده خراسان و زيارت  برود! عالوه براين

 روند تا براي آن زادگان نميو امام هاي دور و نزديك به زيارت ائمه دانيم مردم از راه كه مي چنان
ها و جلب وساطت و شفاعت  بزرگواران دعاكرده وآمرزش بخواهند بلكه براي كسب رضايت آن

  خرند! (فتأمل). ايشان رنج سفر را به جان مي
پر واضح است اگر فردي بر سر قبر والدين يا خويشاوندان و عزيزان خويش حاضر شود و متأثّر شده و    

ها به درگاه خدا دعاكرده و آمرزش بخواهد هيچ ربطي به بحث ما ندارد و خوشبختانه  يا براي آن بگريد
  مسلمين در اين موضوع اختالفي ندارند.

نيز به زيارت  ‘برسر مرقد مادرش حاضر شد وگريست و يا حضرت زهرا» ابواء«در  اگر پيامبر
هاي او يا شهداي اُحد  وري فداكاريرفت و با يادآ مي قبر عموي پدر بزرگوارش حضرت حمزه

ها را ميان خود و خدا واسطه قرار  گشت و آن كرد، اما دور قبرشان نمي گريست و براي ايشان دعا مي مي
داد. عائشه نيز براي قراءت فاتحه و دعا و طلب آمرزش براي برادرش بر سر قبر او رفته بود نه جلب  نمي

  شفاعت او. (فتأمل)
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َبُهۡم وَُهۡم ﴿: فَاِالْسِتْغَفاُر. قَاَل اُهللا َيَعاىَل  ُ ُمَعّذِ َّ نَت فِيِهۡمۚ َوَما َكَن ٱ
َ
َبُهۡم َوأ ُ ِلَُعّذِ َّ َوَما َكَن ٱ

وجود  بنجات از عذا ي همان و وسيلاروي زمين دو  در« ]٣٣ فال:األن[ ﴾٣٣يَۡسَتۡغفُِروَن 
دريابيد و بدان در  ]ميان شماست كه در[پس ديگري را  يكي از آن دو بر داشته شدداشت، 
بود [كه در زمان حضورش از نزول كيفر  ماني كه برداشته شد، رسول خداااما  آويزيد.

ند اوست استغفار و آمرزش خواهي از خداست. خدني كه باقي اامااما  إلهي مصون بوديد] و
تا تو درميان ايشاني خدا آنان را عذاب نخواهد كرد و خدا ايشان اي پيامبر) «(فرموده: 

 )88 ي ه(نهج البالغه، حكمت شمار .)1(كنند كه استغفار مي حالي را عذاب نخواهد كرد در
ـ پس انبياء  ـ و اصوالً تصريح فرموده كه رسول اكرم شود علي كه مالحظه مي چنان

دسترسي ائمه  وانبياء  گوييد ما به اند. شما به چه دليل مي  از رحلت، از دسترس ما خارج
گفتگو كنيم؟ اگر توسل به پيامبر پس از رحلتش جايز بود و موجب دفع ها  آن داريم و با

سل شويد كه پيامبرتان متو فرمود به روح مي شد، أمير المؤمنين عذاب و جلب خير مي
  مان از عذاب خداست.اموجب 

رونق شود به  ها خلوت و دكّانشان بي زيارتگاهكه  اين البتّه دكانداران مذهبي از خوف47
انواع حه  وانبياء  شوند. از جمله وقتي كه از اثبات واليت تكويني براي ل متشبث مييائم
و اولياء توان ايجاد معجزه يا رفع مشكالت مردم انبياء  ي اگر بهگويند حتّ شوند، مي عاجز مي

به سبب مقام وااليشان نزد خدا، ها  آن و شفاي امراض و دفع شرّ از ايشان، إعطاء نشده باشد،
گويند مالئكه مطالب و دعاهاي  خبر نيستند و يا مي هايشان بي خواسته از دعاهاي مردم و
ابراين زيارت و طواف قبورشان به منظور تقرّب به خدا و طلب رسانند بن مردم را به آنان مي

و خواندن ايشان از دور و نزديك و نذر كردن براي آن بزرگواران و ها  آن شفاعت از
  !كاري عبث نيستها  آن ستن از ضريحتبرّك ج

                                           
هذا ِمن حَماِسِن االستخراِج َولَطائِِف «گفته است:  ي حضرت علي ي اين فرموده دربارهسيد رضي  -1

ر.ك. ». ها از آيات قرآن است ها و لطيف ترين دريافت اي از بهترين استفاده اين نمونهاالستنباط = 
  .427، ص كتاب حاضر
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ما ادعايشان بال دليل است و مورد تأييد قرآن نيست. مالئكه به خواست ما باال و پايين ا
را در حرمشان يا از ائمه  كه موظّف باشند هرگاه پيغمبر يا ]28و  27 نبياء:، األ64 مريم:[روند  نمي

 خدا كجاي قرآن فرموده كه پس از رحلت !برسانندائمه  دور، خوانديم، پيغام ما را به پيغمبر و
  !؟و اوليا استانبياء  رساني بهكارشان خبراي داريم كه  آن بزرگواران ما مالئكه

ند و در هيچ راتوان خواند، اختالفي ند ن را نميفرشتگاكه  اين بختانه مسلمين در خوش
برايم شفاعت كن يا  ،شود كه كسي بگويد: اي جبرئيل اسالمي مشاهده نميق رَاي از ف فرقه

مالئكه عروج دانند كه  زيرا همگان مي !الع فالن امام يا امامزاده برساندرخواست مرا به اطّ
كه بر همه جا باشند و فقط خداست توانند در بيش از يك واحد نمي و در آنِ دارند و نزول

قيد و  را بيها  آن احاطه دارد. بنابراين اگر كسي جا و بر همه چيز به صورت يكسان علم و
  صفت خدايي قائل شده و به شرك مبتال گرديده است. (فتأمل)ها  آن شرط بخواند، براي

در زمان حيات دنيوي از كارهاي انبياء  ر قرآن آشكار ساخته كهخدا د ،اين عالوه بر
اند، چه رسد به پس از رحلت كه دنياي   لع نبودهمعاصرين خود مطّ ميرِي الضَّپنهاني و از ما ف

اند. قدماي شيعه نيز اين عقيده را باطل دانسته و  ما را ترك كرده و به عالم باقي منتقل شده
   .)1(اند شمردهآن را از عقايد حشويان 

فرموده كه برخي از مردم كه ظاهر كالمشان مورد پسند  اكرمقرآن كريم به پيامبر 48
ۡن ﴿ و يا فرموده: ]٢٠٥و٢٠٤ :ة[البقرهاست  آن نشان برخالف ظاهرشود باط تو واقع مي َوِممَّ

هۡ 
َ
ۡعَراِب ُمَنٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ
َ َتۡعلَُمُهۡمۖ َنُۡن َحۡولَُكم ّمَِن ٱۡل َ ٱلَِّفاِق  َ  ْ ِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدوا

از أهالي مدينه  اند و بعضي نشينان اطراف شما منافق برخي از باديه« ]١٠١[التوبة:  ﴾َنۡعلَُمُهمۡ 
يا ». شناسيم شناسي، ما آنان را مي اند، تو (اي پيامبر) ايشان را نمي گرفته نفاق خو [نيز] بر
گويد يا نه به همين  دانست كه راست مي هد، نميليمان پس از شنيدن خبر از هدت سحضر

پيامبر  ].٢٧ [النمل:دروغگوياني از اي يا  سبب فرمود: خواهيم ديد كه آيا راست گفته
انجام دادند، به » عانل«پس از نزول آيات لعان، وقتي مرد و زني طبق آيات قرآن  اكرم

                                           
  .126، ص قولعرض أخبار اصول بر قرآن و عر.ك.  -1
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دانم، حساب شما دو تن با خداست، يكي  يد كه من علم غيب نميدان آن دو فرمود: شما مي
ه باي تو از شما دروغگو است و يك بار به مرد و يك بار به زن فرمود: اگر دروغ گفته

َ «و بنا به نقل مجلسي، پيامبر فرموده:  .)1(كن  وِض  احلَ ا بَلَ أنَ و وىين أصحا دُ وٌم مِ قَ  نَّ جَ لِ ختَ َ
 فَ  مالِ الشِّ  م ذاَت هِ بِ  ذُ ؤخَ يُ فَ 

ُ
  ِبّ نادي: يا رَ أ

ُ
 َص أ

ُ
) فَ  )2(يحاَص يحا أ  َك : إنَّ قاُل يُ (أصحا أصحا

ام گروهي از  حوض كوثر نشسته رروز قيامت كه من بر كنا« .»كَ عدَ ثوا بَ دري ما أحدَ تَ ال
گويم:  خوانم و مي برند. من [پروردگارم را] مي أصحابم را به سوي عذاب إلهي مي

داني كه  شود: همانا تو نمي اند. [در جوابم] گفته مي و ياران مناصحاب  اينانپروردگارا، 
اند. پس  داند پس از رحلتش ديگران چه كرده پيغمبر نمي ،بنابراين. )3(»اند بعد از تو چه كرده

إلهي از او  ي هداند فالن بنده چه كاره است چگونه ممكن است در محكم پيغمبر كه نمي
داند  فقط خداست كه ظاهر و باطن و سرّ و آشكار بندگان را ميطرفداري و شفاعت كند؟! 

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهمۡ ﴿و فرموده: 
َ
 بِإِۡذنِهۦِۚ َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

َّ ِ ۥٓ إ ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ [البقرة:  ﴾َمن َذا ٱلَّ
ر داند آنچه د مي ]خدا[إذن و رخصت خدا، نزد او شفاعت كند،  كيست آن كه بي« ]٢٥٥

و جز خدا، هيچ كس چنين علم و  .»گذشته) است= آينده) و در پشت سرشان (= برابرشان (
خدا در حقّ كدام بنده تعلّق  ي هداند اراد اي نمي د. بنابراين هيچ پيغمبر و فرشتهاراطّالعي ند

قابل  خواهد گرفت و براي چه كسي إذن شفاعت صادر خواهد شد. تعيين شفيع براي مقصرِ
اند و به  با خداست نه با بندگان زيرا شفيعان نيز از هيبت و جالل إلهي بيمناكشفاعت، 

َّ لَِمِن ٱۡرتََضٰ ﴿خواست ما توجهي ندارند.  ِ َ يَۡشَفُعوَن إ ز براي كسي كه ج«] ٢٨ األنبياء:[ ﴾َو
دانيم كه انسان  دانند و مي زيرا مي». كنند او بپسندد و راضي باشد وساطت و شفاعت نمي

وَلٰ ﴿رچه كه بخواهد، نخواهد شد بلكه: ه
ُ
ِخَرُة َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٢٥فَلِلَّهِ ٱ لَٖك ِف ٱلسَّ ۞َوَكم ّمِن مَّ

ُ لَِمن يََشآُء َوَيۡرَضٰٓ  ًٔ َ ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم َشۡي  َّ َذَن ٱ
ۡ
ن يَأ
َ
َّ ِمۢن َبۡعِد أ ِ  ]٢٦ ,٢٥ :[النجم ﴾٢٦ا إ

                                           
  . 12455و  12449، 12444، حديث 7مصنّف عبدالرّزاق، ج -1
  جا به منظور تحبيب و اظهار محبت است.  تصغير در اين -2
  .27، ص 8، ج بحار األنوار -3
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ها كه  خداست و چه بسيار فرشتگاني در آسمان فقط از آنِاختيار) آخرت و اين جهان «(
شفاعتشان هيچ سودي نبخشد مگر پس از آنكه خداوند براي كسي كه بخواهد و خشنود 

  ل).(فتأم». باشد، اجازت و رخصت دهد
مردم را مختص خداي  ميرِي الضَّآشكار ما فغير الع از كارهاينيز اطّ حضرت علي

هيچ شاهد و ناظر و «» هُ ونَ دُ  يَل كِ وَ  الَ وَ  هُ رْيُ ) لَ دَ (شاهِ  هيدَ شَ ال«ين موضوع متعال دانسته كه در ا
َّ  مَ هَ  ما أنْ يِن قَ لَ د أقْ قَ «اطّالع از آينده فرموده:  ي هو دربار .)1(»مراقبي جز او نيست  صريِ مَ  نْ مِ  يلَعَ

  ).است دانسته نمي (پس غيب .)2(»سرنوشت مبهم و تاريكم مرا نگران ساخته است«» يِتْ بَ خقِ 
كه پيامبري كه خداوند او  اي با دنياي فاني ما ندارند. چنان رابطهانبياء  پس از رحلت نيز49

در قيامت  و حضرت عيسي] ٢٥٩ :ةالبقر[را ميراند، حتّي از مدت مرگش خبر نداشت 
 پس از وفاتم ايناما  بودم عمالشاناكند من تا زماني كه درميان مردم بودم شاهد  عرض مي

و اصحاب كهف نيز پس از بيدار  ].١١٧ :ة[املائد تويي كه بر هر چيز شاهد و مراقب هستي
و اوضاع است رده دانستند دقيانوس م تي خفته بودند و نميد كه چه مدندانست شدن نمي

ش از پسردانست كه  نيز نمي حضرت نوح ].١٩ [الكهف: .عوض شده استها  آن ي همنطق
 از= اوست ( أهلكه  اين كرد كه خدا پسرش را به عنوان يابد و گمان مي طوفان نجات نمي

 هِ َعلَيۡ  َسَبقَ  َمن﴿پس از غرق شدن او فهميد كه اما  بخشد بيت اوست) نجات مياهل 
پسرش نيز بوده ». كه حكم [عذاب] بر او پيشي گرفته است كسي«  ]٢٧: املؤمنون[ ﴾ُل َقوۡ لۡ ٱ

ام بود  و خانوادهاهل  پسرم از ،خداوندا :همين سبب از خدا راجع به پسرش پرسيداست و به 
تو راست و درست است پس چرا او از نجات يافتگان نبود و جواب شنيد كه  ي هو وعد

معلوم  ].٤٦تا  ٤٠هود:[تو نيست و لذا غرق گرديد اهل  بدش در واقعاعمال  پسرت به سبب
  نداشت.علم غيب  شود كه حضرت نوح مي

                                           
  .26ي  نهج البالغه، نامه -1
  .134، ص الّثناء واملناجاة الّصحيفة العلوّية, دعاؤه يف -2
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اي به نام  و نوه دانست صاحب فرزندي به نام اسحاق نمي حضرت ابراهيم
را نشناخت و ها  آن خواهد شد لذا وقتي مالئكه بر حضرت ابراهيم وارد شدند و يعقوب

داشت از ابتداء آن فرشتگان را  اي ذبح و طبخ نمود (اگر علم غيب مي برايشان گوساله
فرشتگان او كه  اين كرد)، پس از پذيرايي نميها  آن شده از طبخ  ي هشناخت و با گوسال مي

مرا پيري فرا رسيده، بشارت كه  اين ب گفت: آيا بارا به فرزندي بشارت دادند، با تعج
چنين  هم اميدان مباش. ايم پس از نا را به حق مژده دادهدهيد؟! فرشتگان گفتند: تو  مي

تگان مذكور نداشت و از ايشان پرسيد: هيچ اطالعي از مأموريت فرش حضرت ابراهيم
كاران  گنه مبه سوي قو ]براي عذاب[اي فرستادگان مقصود شما چيست؟ فرشتگان گفتند ما 

عذاب آن شهر هيم متعجبانه پرسيد: چگونه برابرا ]٥٨و  ٥٧و  ٥٥و  ٥٤[احلجر:ايم  اعزام شده
اسخ دادند ما لوط را حضرت لوط در آن شهر است؟! فرشتگان پكه  اين كنيد با نازل مي

 دانست كه فرشتگان قبل از عذابِ اگر حضرت ابراهيم مي ].٣٢[العنكبوت:دهيم  نجات مي
ه بر آن شهر عذاب پرسيد چگون دهند ديگر نمي شهر سدوم، حضرت لوط را نجات مي إلهيِ

  كه لوط در ميانشان است؟ حاليكنيد در  نازل مي
شود لذا وقتي او را به فرزندي به  زند ميدانست كه صاحب فر نمي نيز حضرت زكريا

چگونه مرا پسري خواهد بود و حال پروردگارا، نام يحيي بشارت دادند شگفت زده پرسيد: 
  !ام؟ كه زنم نازاست و به تحقيق از پيري به نهايت ضعف و خشكي رسيده آن

نيز علم غيب نداشت و فرشتگاني را كه براي عذاب قومش آمده بودند  حضرت لوط
اند و بيمناك شد كه مبادا قومش به ايشان تعرّض كنند و  بشرها  آن كرد نشناخت و تصور مي
اي كاش براي  :كنند گفت نظر نمي قومش از اين مهمانان صرفكه  اين حتّي پس از دانستنِ

سر انجام مالئكه خود را معرّفي كردند و گفتند براي كه  اين مقابله با شما قدرتي داشتم، تا
ز همسرش را قبل از نزول اش به ج و نگران نباشد زيرا او و خانواده] ٨٠[هود:اند  مدهعذاب آ

 ].٣٣العنكبوت:[دهند  عذاب، نجات مي
هاي  از فرمانرواي ظالم كه كشتيزم است وا العولُاُانبياء  كه از حضرت موسي

زير ديوار  آن پسر كه مقتول شد و از گنجِ كرد و از والدين صالحِ معيوب را غصب مينا
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داشت به همسفرش  علم غيب مي اگر حضرت موسي ].٨٢تا  ٦٧[الكهف:خبري نداشت 
  كرد. اعتراض نمي

الحرام شده و م هجري در رؤيا ديد كه وارد مسجدنيز در سال شش پيامبر اسالم
كه بيش از هزار تن بودند ـ از  اي ـ داي مناسك حج است و به همين سبب با عدهامشغول 

دانست كه رؤيايش سال بعد يعني در سال  رهسپار مكّه شد و نمي ت عليه حضرلمج
با ممانعت مشركين مواجه » حديبيه«حضرت در مكاني به نام  يابد. آن ق ميهفتم هجري تحقّ

شد و عثمان را براي مذاكره به مكّه اعزام فرمود. مشركين از بازگشت او جلوگيري نمودند 
ه طول انجاميد و شايع شد كه عثمان كشته شده است. و برگشت عثمان به نزد پيامبر ب

روم تا كار را  جا نمي دفاع شدند و پيامبر فرمود: از اين ي هو همراهانش آماد خدا رسول
درختي نشست و تمام ياران  ي هيكسره كنم و براي تجديد پيمان خود با مسلمانان زير ساي

ند و سوگند ياد كردند كه تا آخرين حضرت با او دست بيعت و وفاداري و پايداري داد آن
 تا ]١٨ [الفتح:معروف گرديده است  »ضوانبيعة الرِّ «نفس از اسالم دفاع كنند كه اين واقعه به 

ديبيه انجاميد. بنابراين پيامبر ح ي هبه انعقاد صلحنام عثمان بازگشت و اين ماجراكه  اين
در آن سال تحققّ  ل خدادانستند كه رؤياي رسو نمي :والًا .و حضرت علي كرما

تا قبل از مراجعت عثمان  كرما: پيامبر ثانياشود.  ق مييابد بلكه سال بعد محقَّ نمي
  .)1(اند چرا مشركين او را نگه داشته دانست علّت تأخير وي چيست و نمي

خاص حضرت  ي هكه نائب و نمايند» مسلم بن عقيل«شهيد بزرگوار جناب 
اي بنويسيد به امام  گويد وصيتم اين است كه نامه هادت ميبود در وقت ش الشهداءسيد

كه به طرف كوفه نيايد چون كه من قبالً نامه نوشته بودم كه مردم كوفه با  حسين
حضرت حجت را بر خود تمام يافته  اند و همكاري خواهند كرد و بدين سبب آن آنحضرت

ام تا امام  ن نيست و من فرصت نيافتهدر واقع چنيكه  در حالي داند و به كوفه خواهد آمد مي

                                           
تا  97ي  ، صفحهةراه نجات از شرّ غُالست كه مراجعه شود به كتاب شريف در اين موضوع ضروري ا - 1

  .196تا  192ي  ، صفحهزيارت و زيارتنامهو جلد دوم آن، موسوم به  186
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كنيد كه نايب و پسر  مالحظه مي .)1(كوفه با خبر سازماهل  وضاع و ادعاي پوچارا از تغيير 
از وضع كوفه و مردم آن خبر ندارد و نيز صداي او را  عموي امام معتقد بود امام

الزم نبود! حال چگونه شنيد، نوشتن نامه  شنود. اگر صداي نماينده و نائب خود را مي نمي
علم  ي هدربار !طّلع است؟قوال ما ماحوال و اكنيد كه امام پس از رحلت از  شما ادعا مي
  ).329ايم. (ص آورده باب دوم مهمي در فصل سوم غيب مطالب

***  
شود اين است كه غالباً  آن بسيار سوء استفاده مي ديگر از اقوالي كه براي فريب عوام از50

سيره و حديث آمده است كه پس از هاي  گويند در كتاب در كتب خود و يا بر منابر مي
تعدادي از مشركين را در گودالي انداختند، پيامبر خطاب به مردگان  ي هبدر، جناز ي هغزو

خدايتان را  ي هم، آيا شما نيز وعدپروردگارم را راست و حقّ يافت ي همذكور فرمود: من وعد
 تشنوند پس چرا پيامبر أموا را نميزنده هاي  راست و حقّ يافتيد؟! اگر مردگان سخن انسان

  !مورد خطاب قرار داد؟ را
ام كه خرافيين  كنند و من تاكنون نديده متأسفانه ماجراي مذكور را هميشه ناقص نقل مي

را با استناد به  ما براي بيداري خوانندگان ماجرا. اين ماجرا را به صورت كامل ذكر كنند
فروشان نقش بر  خرافه ي هكنيم تا خدع كتب معتبر سيره و حديث به صورت كامل نقل مي

  آب شود.
هشام است. وي و  تأليف ابن» النبي ةسير« كرماپيامبر  ي هترين و مشهورترين سيرمعتبر

َقْن «اند:   نوشته» غزوة البدر العظمى«د، در فصل او نيز شهرت فراوان دار ي هكثير كه سير ابن
َمَر رَُسوُل اِهللا 

َ
ا أ ْن ُفْطرَُحوا يِف الَْقِليِب، ُطرُِحوا ِفيِه.... َوَقَف  َخئَِشَة، قَالَْت: لَمَّ

َ
بِالَْقتىَْل أ

ْهَل الَْقِليِب،  َعلَيِْهْم رَُسوُل اِهللا 
َ
اَهْل وََجْدُيْم َما وََعَدكُ َفَقاَل: يَا أ ِّ َقْد  )2(؟ْم َربُُّكْم َحقًّ

إِ
فَ

تَُكلُِّم قَْوًما َمْوىَت؟ َفقَ 
َ
ْصَحابُُه: يَا رَُسوَل اِهللا، أ

َ
ُ أ َ ا. قَالَْت: َفَقاَل  ِّ َحقًّ ِ َر اَل وََجْدُت َما وََعَد

                                           
  ) آورده است.315، ص 1شيخ عباس نيز اين ماجرا را در منتهي اآلمال (ج -1
  ي اعراف. ي مباركه سوره 44ي  اشاره است به آيه -2
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ا. قَالَْت َخئَِشُة: َواجَّ  لََقْد َعِلُموالَُهْم:  نَّ َما وََعَدُهْم َربُُّهْم َحقًّ
َ
َما قُلُْت  لََقْد َسِمُعوااُس َفُقولُوَن: أ

چون  :از عائشه روايت شده كه گفت« .)1(» لََقْد َعِلُموا لَُهْم، َوإِغََّما قَاَل لَُهْم رَُسوُل اِهللا 
 بدر) در چاه افكنده شوند، ي ه(مشركين در غزو فرمان داد كه كُشتگانِ رسول خدا

چاه، آيا اهل  خدا بر فراز ايشان ايستاد و فرمود: ايرسول  ......را در چاه انداختندها  آن
همانا من آنچه  ؟چه پروردگارتان به شما وعده فرموده بود، راست و درست يافتيد آن

صحاب آن حضرت اپروردگارم مرا وعده فرموده بود، راست و درست يافتم. عائشه گفت: 
حضرتش فرمود: به  گويي؟! آيا با گروهي مرده سخن مي ،عرض كردند: اي رسول خدا

چه پروردگارشان به ايشان وعده داده بود، راست و درست است.  آن دانستنددرستي كه 
.... جز اين .چه به ايشان گفتم آن شنيدندها  آن ]پيامبر فرمود[گويند  عائشه گفت: مردم مي

  »......دانستندها  آن فرمود: به درستي كه خدا نيست كه رسول
ُ قَ  ْت رَ أنّها أنكَ  خئَِشةَ ن عَ «نيز آمده است:  »ةاحللبيّ  ةسريال«در  َ ما  واعُ مِ لََقد سَ : و

َّ  أنَّ  وامُ لِ لََقد عَ  :ما قاَل ت: إنَّ قالَ و .لُت قُ  أي  -  يِبُّ اجَّ  ما أرادَ ت: إنَّ قالَ و قٌّ حَ  أقوُل  ُت ي ُكنْ ا
ِ قَ بِ  ِ َ  اآلنَ  –م نهُ مِ  عَ مَ أسْ م بِ أنتُ  ما ليِب القَ  أهلِ  ِقّ يف حَ  و ِ  أنَّ  ونَ مُ لَ عْ َ َّ َ  ي أقوُل ا ، احلَ  وَ م هُ هُ ل قُّ

ي ال
َ
َ هُ كغَّ  أ ُّ وجودَ ت مَ يت اكنَ الَّ  مْ هِ عِ مْ سَ  ةِ اسَّ حِب  ما أقوُل  ونَ عُ مَ سْ م ي ْت رَ نيا، ُعمَّ قَ ًة يف ا

َ
أي  – أ

ًة بَل تَ حُم  ِ جَّ ُ قَ  – َك  ذل َ ۡ ٱ ِمعُ تُسۡ  َ  إِنََّك ﴿: اىَل عَ يَ  و ِ قَ بِ وَ  ]٨٠[النمل: ﴾َتٰ َموۡ ل ِ نَت بُِمۡسِمٖع ﴿: و
َ
َوَمآ أ

[به مقتولين  روايت شده عائشه اين موضوع كه پيامبر« .)2( ]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢مَّن ِف ٱۡلُقُبورِ 
به « :را انكار كرد و گفت: [پيامبر] فرمود» شنيدندها  آن به درستي كه«بدر] فرموده باشد 

ز عائشه گفت: ج». ت و درست استام راس چه كه گفته همانا آن دانستندها  آن كه درستي
شما شنواتر از «كه  اين مقتولين افتاده در چاه [بدر] با گفتن ي هاين نيست كه پيامبر دربار

گفتم  چه به ايشان مي همانا آن دانند ميخواست [بفهماند] اكنون هر آينه  مي .»ايشان نيستيد
با حس شنوايي كه در دنيا ها  آن گويم آنچه را ميكه  اين راست و درست است، يعني نه

                                           
  .466، ص2ي محمد علي صبيح، ج النّبي، ابن هشام، تصحيح محمد محيي الدين عبدالحميد، مكتبه ةسير -1
 .١٨٢, ص٢سالمّية للحاّج رياض الّشيخ, بريوت, جة اإلالسرية احللبّية, املكتب -2
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همانا تو مردگان را « ي هشنوند. سپس بر [تأييد] اين موضوع، آي [برايشان] موجود بود مي
كساني كه در قبرها قرار دارند،  ي هو تو شنوانند« ي هو آي ]٨٠[النمل: »شنواني نمي

  »...د.مذكور احتجاج واستدالل كر ي هرا تالوت كرد يعني به دو آي ]٢٢[فاطر:» نيستي
 )3(و نسائي )2(و مسلم )1(و بخاري» ظمىغزوة بدر العُ «اش در همان فصل  كثير در سيره ابن

ديد ي الحأبِ بنِاند. ا  اين ماجرا را نقل كرده »نهج البالغه«و ابن أبي الحديد شارح مشهور 
 قريش در چاه افكنده شدند، رسول خدا مقتولِ گويد هنگامي كه سران و بزرگانِ مي
نگريست] ابوبكر  را كه به خاك افتاده بودند [ميها  آن ي هزد و جناز مي  رامون چاه دورپي

خدا را [به  كرد و رسول اهللا را اعالم ميها  آن به چاه] نام يكايكها  آن [هنگام انداختن
را ها  آن گفت. سپس پيامبر بر باالي چاه ايستاد و بر آنان] حمد و سپاس مي ي هپاس غلب
ا؟«ن به نام صدا زد و فرمود: يكان يكا ِّ قَْد وََجْدُت َما  َهْل وََجْدُيْم َما َوَعَدُكْم َربُُّكْم َحقًّ

إِ
فَ

ْخرَْجتُُموىِي وَ 
َ
قَيِن اجَّاُس، َوأ ْنتُُموىِي وََصدَّ ا. بِئَْس الَقْوُم ُكنْتُْم ِجَِبيُِّكْم، َكذَّ ِّ َحقًّ ِ َر ِ وََعَد آَوا

ىِي اجَّاُس، اجَّاُس، َوقَاتَلْتُ  ً قَد ماتُوا؟ُموىِي َونرََصَ َفَقاَل: لََقْد  فَقالوا: يا رَسوَل اِهللا، أتُنادي قوما
نَّ َما وََعَدُهْم َربُُّهْم َحقٌّ َعِلُموا 

َ
ِ  أنَّ  :غازيتاب المَ يف كِ  اسحاق ابنُ  قاَل و .أ روي ت تَ اكنَ  ةَ شَ خئ

َ  لُت ما قُ  عوامِ سَ د قَ : لَ قاَل   اهللاِ  سوَل رَ  إنَّ  قولونَ يَ  ُس اّجا: فَ وُل قُ يَ وَ  رَبَ ا اخلَ هذَ   يَس لَ وَ  مهُ ل
 ِ يا آنچه را كه پروردگارتان آ« .)4(»قٌّ حَ  مْ هُ بُّ م رَ هُ دَ عَ ا وَ مَ  أنَّ  وامُ لِ عَ د قَ لَ  :ما قاَل ، إنَّ َك كذل

كه پروردگارم وعده چه را همانا من آن ]٤٤: األعراف[؟ وعده فرموده بود، حقّ يافتيد
 ان چه بد قومي بوديد، شما مرا تكذيب كرديد درتتم، براي پيامبرفرموده بود حق ياف

و كه مردم مرا تصديق كردند، مرا [از زادگاهم] اخراج كرديد و مردم مرا مأوا دادند  حالي
صحاب] گفتند: اي رسول اد و مردم مرا ياري كردند. [پذيرفتند، به جنگ با من پرداختي

                                           
  .3981تا  3978، حديث 8صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب -1
  .26ث ، حدي9باب صحيح مسلم، كتاب الجنائز، -2
  .111و  110، ص 4سنن نسائي، ج -3
 ٣٥٤, ص ٣حياء الّرتاث العريب, بريوت, جوإ يب احلديد, دار املعرفة والكاتب العريبأهنج البالغه, ابن  حرش -4

 .٣٥٥و
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چه  آن دانستنداند؟! پيغمبر فرمود: هر آينه   كني كه مرده آيا قومي را ندا مي ،خدا
[كه مؤلّف  ابن اسحاقپروردگارشان به ايشان وعده داده بود، راست و درست است. 

او تأليف كرده  ي هخود را بر اساس سير ي هپيامبر است و ابن هشام سير ي هترين سير كهن
گفت: مردم  و مي كرد عائشه اين خبر را نقل مي :گويد مي )1(است] در كتاب مغازي

نه چنين است، كه  در حالي شنيدندفرموده آنچه بديشان گفتم هر آينه  گويند پيغمبر مي
گارشان به آنان وعده داده بود، حقّ آنچه پرود دانستندهر آينه  :رمودز اين نيست كه فج

  ».است
يد كند و با ديگر را تبيين و تصحيح مياحاديث  كنيد كه اين خبر تمامي مالحظه مي

ه به نيسچون اين خبر دهان به دهان و .را در پرتو توضيح اين حديث فهميداحاديث  ساير
سينه نقل شده، دچار تغييراتي گرديده كه عائشه حقيقت ماجراي را تبيين كرده تا از اشتباه 

زيسته و پدرش نيز شاهد مستقيم واقعه  پيامبر مي ي هسايرين ممانعت شود، عائشه كه در خان
خبر شود. در اين واقعه توانست از كم و كيف حادثه با تر از سايرين مي تر و دقيقبوده به
را از پدرش يا پيامبر و يا  اند زيرا عائشه حقيقت ماجرا داشتهت موقعيت عائشه را نساير روا

 قرآن استدالل ي ههر دو شنيده بود. عالوه بر اين وي براي صحت نقل خود به عموم دو آي
  نبايد اين نكته مورد غفلت قرار گيرد.كرده است كه 

 رَ ُذكِ «نوشته است: » ظمىغزوة بدر العُ «كثير در وقايع سال دوم هجري در همان فصل  ابن
ِ  ندَ عِ  ّ  اجَّ إىَل  عَ فَ رَ  رَ مَ قُ  ابنَ  أنَّ  ةَ شَ خئ  ت:قالَ ، فَ هِ أهلِ  اكءِ بُ بِ  هِ ربِ يف قَ  ُب يُعذَّ  املّيَت  أنَّ  :يِبِ
ُعذَّ إنَّ  :اهللاِ سوُل رَ  قاَل ماإنَّ  َ َ  هُ أهلَ  إنَّ وَ  هِ ذنبِ وَ  هِ تِ طيئَ ُب خِبَ ُه   ذاكَ ت: وقالَ  .اآلنَ  يهِ لَ عَ  ونَ بكُ َ
ِ قَ  ثُل مِ  ِ َ  قاَل املرشكني فَ  نَ مِ  درٍ تىل بَ قَ  فيهِ وَ  ليِب  القَ بَلَ  قامَ  اهللا رسوَل  إنَّ  و  :قاَل  ،م ما قاَل هُ ل
َ  اآلنَ  مُ هُ إغَّ  :ما قاَل إنَّ وَ  ما أقوُل  عونَ سمَ يَ م لَ هُ إغَّ    ونَ مُ علَ َ

َ
َ  نُت أقوُل ما كُ نَّ ك  رَ . ُعمَّ قَ قٌّ م حَ هُ ل

َ
: ْت أ

ۡ ٱ ِمعُ تُسۡ  َ  إِنََّك ﴿ نَت بُِمۡسِمٖع مَّن ِف ٱۡلُقُبورِ ﴿ ]٨٠:[النمل ﴾َتٰ َموۡ ل
َ
ٓ أ نزد « ]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢َوَما

                                           
است و منظور از » قصد«در اصل به معناي » غزا«گفتند زيرا  نيز مي» مغازي«در قديم به كتاب سيره  -1

  است. كارهاي پيامبرمغازي، تصميمات و 
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مر از قول پيغمبرعائشه گفته شد كه پسر ع ت در قبرش ا ميي هز گريگويد: همانا مي 
فرمود: [ميت]  جز اين نيست كه رسول خدا :شود. عائشه گفت ب مياش معذَّ خانواده

شود.  درستش و گناهش عذاب ميگريند، به سبب كار نا ن بر او مياش اآل كه خانواده
] ي هاين مانند آن گفتار رسول خداست كه بر سر چاهي كه مقتولين [غزو :[عائشه] گفت

گويند] فرمود: همانا ايشان  گفت آنچه گفت و [ميها  آن ايستاد و بهبدر در آن بودند، 
همانا آنچه بديشان  دانند ميينه ، جز اين نيست كه فرمود: هر آوندشن ميگويم  چه مي آن
» يشنوان گان را نميهمانا تو مرد« ي هآيأييد قول خود] گفتم، حقيقت دارد. سپس [در ت مي

  ».را تالوت نمود ]٢٢[فاطر:» ساني كه در قبرها قرار دارند، نيستيك ي هتو شنوانند«و  ]٨٠[النمل:
ر و حديث و تاريخ آورديم، واضح يرباب ساكه از قول  حقيقت ماجري چنان ،بنابراين

 ي هدرباراما  ايم، موجه نيست. حاديثي بر خالف اخباري كه آوردهاگرديد و استناد به 
بخاري  3976ه متشبث شوند و في المثل به حديث ناموجاحاديث  كه اصرار دارند به كساني

  :كنند، الزم است بدانيم كه استناد مي
را » ال إله«آورند و به قول معروف  خباري را كه در باال آورديم، به روي خود نميا: والًا
  !گويند را نمي» إال اهللا«ما اگويند  مي

واضح است ـ  كرده باشد، پر به مقتولين خطاب رفرض كنيم كه پيامب رگحتّي ا: ثانياً
اند ـ هميشه خطاب به معناي آن نيست كه مخاطب، شنواي  چنانكه علماي بالغت نيز گفته

 ؛است» حديث نفس«يا » زبان حال«كالم است بلكه در موارد بسياري قول گوينده از باب 
از قومشان بر اثر زلزله از بين رفتند، كه  اين پس از ت صالح و شعيباكه حضر چنان

ه شما ابالغ كرده و براي شما ب خدا راهاي  كشتگان روي گرداندند و گفتند ما پيام
و الئق تأسف نيستند.  ريددا شما خير خواهان را دوست نمياما  خواهي نموديمخير

  .]٩٣و  ٧٩األعراف:[
ٰ ﴿قبل از سخن گفتن  اگر مقصود، شنيدن مقتولين بود كه ديگر روي گرداندنِ َفَتَولَّ

ـ  اهللاُ هظَفَالزم نبود. به قول برادر مفضال ما جناب سيد مصطفي طباطبائي ـ ح ﴾ُهۡم َوقَاَل َعنۡ 
گرا كه به بقاي روح قائل نيستند، از اين فنّ بالغي در سخنان خويش  حتّي ملحدين مادي
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ما اي لنين، آسوده باش كه «گويند:  اي مي كنند و مثالً بر سر قبر لنين در خطابه استفاده مي
ها  آن ترديد نيست كه !»دهيم زمين، ادامه مي هايي تو را در طريق حاكميت محرومينِ تالش

ه را بر اعتقاد ملتوان اين ج شنود، ندارند و نمي يرا مها  آن لنين صدايكه  اين اعتقادي به
  ل)(فتأم !لنين پس از موت، حمل كرد آنان بر سامع بودنِ

به  اي از مكّه در منطقه كرمااند پيامبر  ي نقل كردهماجه و دارم كه ترمذي و ابن چنان
زمين خداوندي و اگر مرا : به خدا كه تو بهترين سرايستاد و خطاب به مكّه فرمود» حزوه«نام 

توان دليل  بديهي است كه اين خطاب را نمي .رفتم من نيز بيرون نمي كردند خراج نمياز تو ا
فهمد كه اين  دانسته است بلكه هر منصفي مي ميشمرد كه پيامبر مكّه را سامع سخن خود 

االسود خطاب ر به حجرمروايت شده كه عچنين  هم سخن پيامبر از باب حديث نفس است.
و زيان و سودي به من دانم تو سنگي  ميكه  اين بوسم با كرد كه: به خدا من تو را مي

بوسيدم. پر  را نمي تورا بوسيده است،  تو نديده بودم كه رسول خدا اگر رساني و نمي
دانسته  األسود را سامع كالمش مين سخن نه بدان معناست كه عمر حجرواضح است كه اي

) قائل 43ه، دعاي اديسج ي هداد (صحيف است. آيا حضرت سجاد كه ماه را مخاطب قرار مي
  !بود كه ماه سامع سخن اوست؟

المُ « :گوييم ما مسلمانان، حتّي در نماز فُرادي مي بر سالم  = هكاتُ رَ بَ وَ  اهللاُِة محرَ م وَ يكُ لَ عَ  السَّ
نيست كه مسلمانان خبر ندارند كه من در  شك ]».بر شما باد[و رحمت خدا و بركاتش  شما
ا كرده و رحمت و را دعها  آن گويم و سالم ميها  آن نمازم به اتاقم و در پايانِ ي هگوش

صداي ما را ها  آن م كهيمعتقد نيست كنم. من يا شما نيز ايشان طلب ميبركات خدا را بر
شنوند و به همين سبب توقّع نداريم پاسخي بگيريم بلكه از اين فنّ بالغي به منظور  مي

ديگري استفاده شده و مقصود آن است كه مسلمان در همه حال خود را با جمع مسلمين 
 غافل نشود و برايها  آن احساس كند و حتّي در تنهايي نيز از ياد ساير مسلمين و پيوند با

غ جمع در قرائت يص ي هاين موضوع دربار .كه در كنار او هستند دعا كند گوييها  آن
قول حضرت صالح و كه  اين و دليل ما بر .رادي نيز صادق استحمد در نماز فُ ي هسور

» = پس، سپسفاء«حرف عطف  وجود عالوه بر ؛بوده» زبان حال و حديث نفس« ،شعيب
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اند ـ آن است كه  رساند پس از هالكت قوم خويش سخن گفته كه ميـ  »ّىل وَ تَ « برسرفعل
ت نوح و اخواستند مردگان سخنشان را بشنوند، مانند حضر حضرات صالح و شعيب اگر مي

نَصُح لَُكمۡ ﴿ :دـگفتن در زمان حيات قومشان به آنان مي هود
َ
بَّلُِغُكۡم رَِسَٰلِٰت َرّبِ َوأ

ُ
 ﴾أ

رسانم و برايتان خير خواهي كرده و شما را اندرز  را به شما ميپروردگارم هاي  پيام«
ِمٌي ﴿ و .»دهم مي

َ
۠ لَُكۡم نَاِصٌح أ نَا

َ
بَّلُِغُكۡم رَِسَٰلِٰت َرّبِ َوأ

ُ
ه پروردگارم را بهاي  پيام« ﴾٦٨أ

ه يـ مقايسه شود با آ ٦٨و ٦٢(األعراف /». ام مينا خواه و اندرزگوييرسانم و من برايتان خير شما مي
بگويند كه ها  آن و لزومي نداشت كه پس از مرگشان اين سخن را به اعراف) ی هسور ٩٣و ٧٩
شما  به مردگان بگويد هالكت بيعاي نداشت و نيازي نبود كه حضرت ش ايشان فائدهبر

ٰ قَۡوٖا ﴿ف نيست. بنابراين به عنوان حديث نفس، فرمود: تأس سزاور َ َ فََكۡيَف َءاَسٰ 
  .»؟پس چگونه بر گروهي كافر تأسف خورم« ]٩٣ األعراف:[ ﴾٩٣َكٰفِرِيَن 

ُ، تَْوبِيخاً «: قول قتاده را در ذيل حديث كه گفت: ثالثا51ً َ ْسَمَعُهْم قَْو
َ
َّ أ أْحيَاُهُم اُهللا، َح

ًة، َوتَْصغِ  ً رياً، َونَِقيَمًة، وََحرْسَ ر توبيخ و تحقيق و عقوبت و را به منظوها  آن خدا«» َونََدما
غالباً ذكر » دادن و پشيمان كردنشان زنده ساخت تا كالم پيامبر را به ايشان بشنواند  ت حسر
وجه به توضيح كه به قول علماي حديث حتّي اگر اين روايت را بدون ت كنند. در حالي نمي

پيامبر  و آزارِرساند كه چون آنان سران كفر و در دشمني  كثر ميعائشه بپذيريم حدا
اضافه كردن عذابشان، خدا  مري خارق العاده و به منظورااند به عنوان  كوشا بودهبسيار
مخصوص و معين، كالم پيامبر را به مقتولين رسانده است خصوصاً كه  در آن وقت ءاستثنا

ها  آن درسان را نيز گفته است كه مي» آلنَاَ«لفظ  اكرمپيامبر  )1(از أحاديث ي هدر اين دست

                                           
احاديثي كه داللت بر اطّالع اموات از جهان فاني دارند، بنا بر تحقيق، معيوب يا ضعيف السند است و يا  -1

شه تهمت زده كه وي گفته ئبه لحاظ داللت، وافي به مقصود خرافيون نيست. از جمله حديثي كه به عا
َّ َما ِمْن رَُجٍل يَُزوُر « :قال رسول اهللاست:  نََس بِِه َورَدَّ َعلَيِْه َح

ْ
خيِه َوجَيِْلُس ِعنَْدُه إِالَّ اْستَأ

َ
َقرْبَ أ

كه مقبور با او  نشيند مگر اين كند و نزد آن مي مردي نيست كه قبر برادر مؤمنش را زيارت مي« ».َفُقومَ 
يحيي بن «وات آن كه زيرا يكي از ر»! كه وي برخيزد (و برود) دهد تا اين گيرد و به او پاسخ مي أنس مي
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اين كالم احاديث  شنوند نه به طور عموم. در اين كه زمان محدودي است ـ ميـ  »آلناَ«
َ  م الهُ نَّ لكِ و =توانند جواب دهند  نمي«افتاده در چاه بدر  پيامبر كه فرمود مقتولينِ يعون طِ ستَ ي

ً جَ  ان مري خاص و استثنائي بوده است و إال اگر مردگارساند كه اين موضوع،  مي »وابا
شنيدند پس براي  خود را از دست داده بودند، مي ي هپس از مرگ، سامعكه  اين مذكور با

                                                                                                           
از نظر علماي رجال ضعيف است. و » عبداهللا بن سمعان«نام دارد غيرقابل اعتماد و راوي ديگر آن » يمان

كه مدعي است عائشه بر مردمي كه در قحط سالي به » سنن دارمي«از آن جمله است حديثي منقول در 
َّ َال يَُكوَن بَيَْنُه َوَبنْيَ فَاجْ  اْغُظروا َقرْبَ اجَّيِبِّ «او شكايت آوردند گفت:  َماِء َح ًة إِىل السَّ َعلُوا ِمنُْه ُكوَّ

َماِء َسْقٌف  ي پيامبر روزني به آسمان باز كنيد تا ميان  به قبر پيامبر بنگريد و ميان سقف مقبره« ».السَّ
گويد  كه مي »ماجه سنن ابن«و يا حديثي منقول در  .»ي آن حضرت فاصله و مانعي نباشد آسمان و مقبره

گريد... و يا خبري  عمر روزي به مسجد پيامبر رفت و ديد كه معاذ بن جبل كنار قبر پيغمبر ايستاده و مي
 ،اي رسول خدا :) آورده كه بالل بر سر قبر پيامبر آمد و گفت1374(ص » وفاء الوفاء«كه سمهودي در 

لّ دروغ و بر خالف حقائق تاريخ است براي امت خويش باران طلب كن... الخ و نظاير اين اخبار بالك
در اطاق عائشه بود كه وي  دانند كه ساليان بسيار قبر پيامبر اكرم زيرا مطّلعين از تاريخ به خوبي مي

ها پس از فوت او نيز محلّ رفت و آمد مردم نبود (ضروري است  كرد و تا مدت جا زندگي مي در همان
احدي از » تيميه ابن«به بعد) و بنا به تحقيق  16ي  ، صفحهامهزيارت و زيارتنكه مراجعه شود به كتاب 

كرد و بار سفر  ي عائشه بود، شد رحال نمي اصحاب پيغمبر براي زيارت قبر آن حضرت كه در حجره
يافتند، در مسجد پيامبر نماز خوانده و هنگام ورود به مسجد و يا  بست بلكه اگر در مدينه حضور مي نمي

فرستادند ولي داخل حجره نشده و حتّي در بيرون  سالم و درود مي ه رسول خدادر موقع خروج، ب
ي عمر براي فتح عراق و شام، يك سپاه امدادي از  كه در دوره ايستادند. زماني حجره، پشت درِ اتاق نمي

رده هالي يمن بسيار تعريف كاز ايمان ا كه حضرت ختمي مرتبت يمن به مدينه آمد ـ با توجه به اين
رفت و با  آمد، به سوي قبر پيامبر نمي كه براي اداي نماز به مسجد پيامبر مي بود ـ أحدي از آنان هنگامي

هجري عمر بن  91فرستاد. تا اينكه در سال  كرد بلكه فقط بر پيامبر درود وسالم مي آن مكالمه نمي
ي اطراف آن از جمله حجرات همسران ي بناها ي آن به اضافه عبدالعزيز مسجد النّبي را به منظور توسعه

در آن قرار داشت ـ تخريب  ها بود و قبر مطهر پيامبر ي عائشه نيز يكي از آن پيامبر را ـ كه حجره
تر تجديد بنا نمود. بنابراين قبل از اين تاريخ،  كرد و داخل مسجد ساخت و مسجد را با مساحتي بزرگ

  اند! گونه اخبار از اين موضوع غافل بوده جاعلين اينمرقد پيامبر اكرم در دسترس مردم نبوده و 
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 ي هتكلّم نداشتند و اگر بگوييم چون پس از مرگ فاقد قو ي هجواب دادن نيز نيازي به قو
، چون فاقد سامعه بودند لصاگوييم بنابراين  توانستند جواب دهند، مي نمي تكّلم شدند طبعاً

خويش هاي  منت نيدند خداوند به قدرت بينيز نبودند و اگر بر فرض ش ندر بر شنيدطبعاً قا
مرگ  بنا بر اصل، پس ازها  آن شنوانيد وخاص به همان چند تن مورد نظر،  ي هدر آن لحظ

توان به  اين واقعه را نمي هند بود و طبعاًشنوا نخواخاص نيز  ي شنوا نبودند و پس از آن لحظه
هان فاني را اموات با ج ي هصل قطع رابطا حاديث، عموميتاعميم داد و اين موارد ديگر ت

  .آيد! (فتأمل) در بحث ما به كار خرافه فروشان نمي كنند و طبعاً نقض نمي
صحاب را كه پرسيدند ابرخي از  پيامبر تعجب و انكارِاحاديث  : در اين دستهرابعاً

 رد ....گويي؟ و روح چه مي به اجساد بي گويي؟ و يا گفتند چگونه با مردگان سخن مي
مري عام و مسلّم بود كه با موات اا كه نزد مسلمين شنوا نبودنِرساند  نفرمود و اين مي

مري منحصر به فرد و اگر حديث را بپذيريم داللت بر اپيامبر تأييد گرديد و  سكوت
  استثنائي دارد و ال غير.

اما  ندهست  متعهد» روايات به قرآن كريم ي هعرض«ل صاكنند كه به  : علما ادعا ميخامساً
كنند و  د پسندشان است به قرآن عرضه نميروجا اين دسته از روايات را كه م يندر ا

انبياء  شود كه از قرآن كريم دريافته مي !آوردند خود نمي عائشه را به روياستدالل قرآني 
  !نبياءاتا چه رسد به غير  ]١١٧ :ةائدامل[پس از رحلت از اوضاع دنياي فاني خبر ندارند 

گيرد، اين  ون قرار ميخرافي ي هديگر از آياتي كه بسيار مورد سود استفاد - هفتم ي هشبه52
ۡ ﴿قرآن كريم است كه فرموده:  ي هآي ْ إَِلۡهِ ٱل َ َوٱۡبتَُغٓوا َّ ْ ٱ ْ ٱتَُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ وَِسيلََة َيٰٓ

ْ ِف َسبِيلِهِۦ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن  از  ،ايد كه ايمان آورده كسانياي«] ٣٥دة:  [املائ ﴾٣٥َوَجِٰهُدوا
و در راه او جهاد  بجوييدله وسي ]براي تقرّب به او و جلب رضايش[خدا پروا كند و  ]نافرماني[

  .)1(شود ر شرعي غالباً استناد ميغي» توسلِ«. به اين آيه براي »باشد كه رستگار گرديد ،كنيد

                                           
) نيز به اين آيه استناد 114(چاپ اول، ص » توسل يا استمداد از ارواح مقدسه«مؤلّف فريبكار كتاب  -1

  كرده است.
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خرافات حوزويان است، تحت تأثير مغالطات  ي هبه عنوان نمونه، مؤلّف جواني كه فريفت
براي نزديك شدن به چيزي، چنانكه  وسيلهتوسل يعني اتّخاذ ((ايشان نوشته است: 
َب قَ إذا تَ  :ةٍ سيلَ وَ بِ  يهِ إلَ  َل سَّ وَ تَ گويند:  دانشمندان لغت مي َل وَ ٍل. تَ مَ عَ بِ  يهِ إلَ  رَّ أو  لٍ َعمَ بِ   اهللاِ إَىل  سَّ

َب قَ تَ  الً مَ عَ ٍة = َعِمَل سيلَ وَ    در لغت به معاني زير است:» وسيله«عاىل. تَ  يهِ إلَ  هِ بِ  رَّ
  نزديك شدن -1
  مقام و منزلت در پيش سلطان -2
  درجه -3
  چاره جويي براي رسيدن به چيزي با ميل و رغبت -4
  ك شدن به ديگري ممكن باشد.هرچه كه به سبب آن، نزدي -5

خويش از هر قبيل كه  ي هانسان براي تحصيل كماالت مقصودكه  اين ترديدي نيست در
وجود خود نيازمند  ي ههست از ماديات و معنويات به غير خود يعني به خارج از محدود

با  گردد، سرمازده خنك سيراب مي تشنه با آشاميدن آبِ دانيم كه انسانِ همه مي ...است
سمي آدم  ي هگذارد و ماد ثر ميا، دارو در بهبودي بيمار شود ميحرارت زايي آتش گرم 

گردد و نادار از  نادان، به تعليم استاد، دانا مي شخصِچنين  هم افكند و سالم را به خطر مي
رو ن نيريزد و آن آب به زمي مي ؛ در بهاران از ابر، باران فروشود غني، دارا مي حسانِاطريق 

روياند، حيوان از نبات تغذّي نموده و خود نيز سبب بقاء و  بخشيده و انواع گياهان را مي
م بر آن، نظام ك.. به هر حال نظام موجود در جهان و قانون حا.گردد حيات انسان مي ي هادام

يعني نيل به هر كمال و به دست آوردن هر مطلوبي، به حكم » تسبب«است و قانون » توسل«
قرب « قرآن حكيم... ...ل سبباست و موقوف به تحصي» وسيله«بيعت، در گرو اتّخاذ أصل ط
ممكن براي انسان در مسير عبوديت و  ترين كمالِ ترين شرف و شريف [را] كه عالي» خدا

ْ ﴿فرمايد:  باشد، نشان داده و مي بندگي مي َ َوٱۡبَتُغٓوا َّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ إَِلۡهِ ٱلۡوَِسيلََة  َيٰٓ

ْ ِف َسبِيلِهِۦ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن  از  ،ايد اي كساني كه ايمان آورده« ]٣٥دة:  [املائ ﴾٣٥َوَجِٰهُدوا
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و در  بجوييدسلوك به سوي او و براي نزديك گشتن به او) وسيله در خدا پروا نموده (و 
  .)1(»دراه او مجاهده نماييد، باشد كه رستگار شوي

به بعد)  168(ص » توحيد عبادت ي هتذكّر مهم دربار«ششم فصل  ي هشبهقبالً در  ما
نامقيد و  شركي يا توسل و استعانتشركي و غير» طتوس«يا » لتوس«يا » استعانت« ي هدربار

مذكور جلب  ايم توجه خوانندگان را به توضيحات الزم توضيح داده ي همقيد به انداز
ـ برادر مفضال، جناب سيدمصطفي طباطبائي : قول والًاطالب مذكور، معالوه بر  .)2(كنيم مي

ۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفَؤاَد ﴿ آية :آوريمرا مي أيده اهللاُ تَعالي ـ َ َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ َو
ْوَلٰٓئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس 

ُ
ٗ  ُٔ ُكُّ أ و چيزي را كه بدان علم نداري پيروي « ]٣٦ اإلرساء:[ ﴾٣٦و

ي مورد گپذيرش يا رد قضايا در انسان) هم فظر= مكن، همانا گوش و چشم و قلب (
اي برايش اثبات نشده، آن  آموزد كه تا مسأله صلي را به مسلمان ميا »گيرند پرسش قرار مي

  .ل جِداً)أمتَ(فَ ».متقن نپذيرد و پيروي نكند دليلِ را بي
 پذير و قابل آزمايشِتكرار مور محسوس و ملموسِاعلمي و يا  ي هقوانين قابل مشاهد

كه مخالفي ندارد (يعني مربوط به  موريامؤمن يكسان است و طبيعت كه براي مؤمن و غير
بر م نيست) از قبيل ايجاد حرارت عالَ قإذن عام إلهي است و ناشي از ارتباطي خاص با خال

ثر اصطكاك و يا آتش و يا رفع عطش توسط آب و يا تصديق قانون جاذبه و نظاير آن كه ا
ثر نياز جسمي و اآثار خارجي در همين عالم فاني دارد و اگر شريعتي هم نبود بشر خود بر 

فهميد كه آب رافع عطش و خوراك رافع گرسنگي و سايبان مانع از  ميل به آسايش مي
فراوان و  ي هثر تجرباعم از مؤمن و غير مؤمن بر اها  فتاب است و ما انسانتند آ ي هآزار اشّع

اما  ....ا ناشي از يخ است وايم كه مثالً گرما ناشي از آتش است و سرم تكرار، ايمان آورده
دانيم يعني از آب، توقّع رفع گرسنگي و از نان  مي محدود و مقيدرا ها  آن مهم اين است كه

                                           
نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، دكتر همايون همتي، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي، ص  - 1

  .194تا  191
  .84تا  56ص ة از شر غُال شريف را نجاتچنين الزم است كه رجوع شود به كتاب  هم -2
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ش و از يخچال توقّع گرم كردن اطاق و ضبط و پخش صدا و از راديو توقّع عط انتظار رفع
ماشين توقّع عالج  كارِكه از تعمير چنان هم !وابي نداريمخ خنك كردن اطاق يا عالج بي

مور ابه همين سبب نيز اين  !بيماري و از طبيب توقّع موفّق ساختن ما در دادگاه را نداريم
هدف غائي ارسال رسل و انزال كتب نيست و خدا كتاب نازل صلي و اساسي و امورد توجه 

ي بر نفرموده تا بگويد مردم خود را با آتش گرم و با دارو درمان و با غذا سير كنيد و با كشت
بلكه بسياري از  ..ندن زمين بهره بجوييد و..نگ براي كها سير كنيد و از بيل و كل آب

  شود.  اش در عالم باقي معلوم مي يجهموضوعات قرآن، از جمله مسائلي است كه نت
توان روي آب  ي ميمن اگر با كسي در اين مسأله اختالف داشته باشم كه آيا با كشت

آن در همين  ي هتوان با تجربه و آزمايش، رفع اختالف كرد و نتيج مي؛ حركت كرد يا نه
 باشيم كه بايد ي در اين مسأله اختالف داشتهساگر با كاما  فاني قابل حصول است مِعالَ

م دبه در بيت المقدس را زيارت كرد يا كعبه را در مكّه؟ در اين دنيا يعني در عالَديوار نُ
جز به إذن و اعالم خالق و امور  گونه اين كرد لذا در هتوان نتيجه را مشاهد شهادت نمي

 ]٣٦ اإلرساء:[ني حال با توجه به اصل قرآ .توان اتّكاء داشت م باقي و سلطان او، نميمالك عالَ
ٍء ﴿ :كه قبالً گفتيم به ياد بياوريم كه قرآن از قول حضرت ابراهيم فرموده وَِسَع َرّبِ ُكَّ َشۡ

ُروَن  َ َتَتَذكَّ فَ
َ
ۚ أ ۡكُتم  ٨٠ِعۡلًما ۡشَ

َ
نَُّكۡم أ

َ
َ َتَافُوَن أ ۡكُتۡم َو ۡشَ

َ
ٓ أ َخاُف َما

َ
ِ َوَكۡيَف أ َّ َما لَۡم بِٱ

ِۡل بِهِۦ عَ  ۚ ُيَنّ ۡمِنۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  لَۡيُكۡم ُسۡلَطٰٗنا
َ
َحقُّ بِٱۡل

َ
يُّ ٱۡلَفرِيَقۡيِ أ

َ
 ,٨٠ األنعام:[ ﴾٨١ فَأ

شويد و چگونه از آنچه  علم پروردگارم همه چيز را در بر گرفته است آيا متذكّر نمي«. ]٨١
چيزي را با كه  اين از كه شما بيم نداريد ايد، بيم بدارم در حالي شريك پنداشته ]خدا[كه با 

؟ است آن بر شما نازل نفرموده ي هخداوند هيچ دليلي درباركه ايد خدا شريك پنداشته
تر است. و در مدينه با  سزاواركدام يك از ما دو گروه به ايمني  ]بگوييد[دانيد  اگر مي] پس[

ِ َما﴿: فرمايد مشركين مي ي هزنش، دربارسر َّ ِۡل بِهِۦ ُسۡلَطٰٗنا َوَما  َوَيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ لَۡم ُيَنّ
ٰلِِمَي ِمن نَِّصيٖ  و غير از خدا چيزي را عبادت « ]٧١ :[احلج ﴾٧١لَۡيَس لَُهم بِهِۦ ِعۡلٞمۗ َوَما لِلظَّ

و ستمكاران  آن نازل نفرموده و بدان علم ندارند ي ههيچ دليلي درباركنند كه خداوند  مي
م فاني م شهادت و فوق عالَي كه مربوط به عالمي فوق عالَمورابنابراين در  .»ياوري ندارند
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ملّيين و  ي هشود بنا به اتفاق هم برزخ و قيامت) آشكار مي= م باقي (است و آثارش در عالَ
طمينان بخش از خالق و امسلمين بايد إذن و إعالمي صريح و  ي هخصوصاً به اتّفاق هم

 ست قرآن كريم ما را ارشاد كند. بنابراين درعوالم، داشته باشيم يعني الزم ا ي همالك هم
توان پذيرفت و پيروي  مور، مسائلي را كه مطلبي در موردشان اثبات نشده، نمياگونه  اين

دانم كه روح فالن بزرگوار پس از ترك دنياي فاني، كجاست و امكاناتش  كرد. من چه مي
  ت؟ارتباط يافت و به او توسل جستوان با او  چيست و چگونه مي
ه توسل و بركت جويي و خواندن كنند ك كه بدون دليل قرآني ادعا مي بنابراين كساني

مانند توسل و استفاده از قُوايي است كه در جهان شهادت و  ،و اولياء ائمه وانبياء  مقيدنا
كز يا ز مرا گريز ي هعم از مؤمن و كافر ـ قرار دارد (از قبيل قوام فاني در اختيار ما ـ در عالَ

) ادعايشان دو اشكال دارد قوة جاذبه يا قانون انبساط اجسام يا استفاده از دارو و غذا و......
پذيرد و متأسفانه عدم توجه  كه قياس غائب به شاهد است كه عقل سليم آن را نمي يكي آن
ر هم د ديانت رااهل  شود و سبب ورود خرافات به دين مي ،صل قرآني كه گفتيمابه همان 

پذيرند  ديان، مسائلي را ميادهد زيرا پيروان  دنيا و هم در آخرت در معرض خطر قرار مي
شريفه  ي ههاست و مصداق اين آي كه نه علم و نه تجربه و نه كتاب آسماني مؤيد آن

َ كِ ﴿شوند كه فرموده:  مي َ ُهٗدى َو ِ بَِغۡيِ ِعۡلٖم َو َّ نِٖي َوِمَن ٱلَّاِس َمن يَُجِٰدُل ِف ٱ َتٰٖب مُّ
٢٠  ٓ ُ قَالُواْ بَۡل نَتَّبُِع َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا َّ نَزَل ٱ

َ
و « ]٢١ ,٢٠[لقامن:  ﴾َذا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

كنند و چون  خدا مجادله مي ي هبعضي از مردمان بدون علم و رهنمود و كتابي روشن دربار
چه را  د، گويند: (نه) بلكه آنينرا كه خداوند نازل نموده پيروي كه چ به ايشان گفته شود آن

  ».كنيم ايم پيروي مي بر آن يافتهكه نياكانمان را 
در بحث ما نَحنُ فيه نيز آيات قرآن نه تنها فاقد صراحت در مطلوب و مدعاي شماست 

  د ت كه بيشتر مؤيِّظهور نيز ندارد بلكه آيات بسياري در قرآن هس ،بلكه حتّي در اين موضوع
  

َحٗدا﴿قول ماست تا مدعاي شما، از قبيل: 
َ
ِ أ َّ َ تَۡدُعواْ َمَع ٱ هيچ كس را « ]١٨[اجلن:  ﴾١٨ فَ

ۡمَثالُُكمۡ ﴿و » با خدا مخوانيد
َ
ِ ِعَباٌد أ َّ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ به « ]١٩٤ األعراف:[ ﴾إِنَّ ٱلَّ
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و آيات فراوان » )1(نيد، بندگاني امثال شما هستندخوا از خدا ميراستي كساني را كه غير
پس از ترك دنيا، با جهان فاني ارتباط ندارند و از انبياء  رساند اي كه مي ديگر. از جمله آيه

 .]١١٧املائده: [ .احوال ما آگاه نيستند
يا فرشتگان متوسل شود. در اين انبياء  شود كه كسي به روح نمي اصوالً در قرآن مالحظه 

متواتر واقعي (نه متواتر ادعايي) كه كامالً شروط صحت و قبول را دارا احاديث  سألهم
  معارض قول شما نيز كم نيستند.اخبار  باشند، در دست نداريم و حتّي روايات و

 ديگر قياس كرد و توان با يك مور را نميا ي هاشكال دوم قول ايشان آن است كه هم
ان گفت چون در عالم طبيعت حصول هرچيز در گرو اتّخاذ تو را مشابه دانست و نميها  آن

طه به ما رسيده پس ما هم سوسيله است و موقوف به تحصيل سبب و يا چون وحي خدا با وا
اند  پسنديم يا بزرگان يا پيشينيان ما گفته بر همين قياس مجازيم در تقرّب به خدا هرچه را مي

كه حتّي در  است احكامد كنيم، اين كار قياس در قلمدا» وسيله«را ها  آن واسطه قرار داده و
يعني  اكرمدر ايصال وحي به پيغمبر  ي ه(فتأمل جِداً) واسط مذهب شيعه مردود است.

را خدا انتخاب كرده، واسطه در ايصال احكام به بندگان يعني پيامبر را نيز خدا  جبرئيل
اب نكرده بود و پيامبر را نيز مردم تعيين فرموده به عبارت ديگر جبرئيل را رسول خدا انتخ

انتخاب نكرده بودند. بنابراين ما حقّ نداريم وقتي صاحب شريعت يعني خداوند به ما فرمود: 
ۗ َوَوۡيٞل ّلِۡلُمۡشِكَِي ﴿ نََّمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞد فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إَِلۡهِ َوٱۡسَتۡغفُِروهُ
َ
همانا «] ٦[فصلت:  ﴾٦أ

معبودي يگانه است پس مستقيماً به سوي او برويد و واي بر مشركان (كه چنين معبودتان 
خالف دستورش براي تقرّب به درگاهش افرادي را كه قابل حصول نيستند، بر .»كنند) نمي

و طواف و حاجت طلبي و خواندن  عبادي (از قبيل نذراعمال  ها آن بخوانيم و براي» وسيله«
 ند. آري انسانتقرّب ما به خدا هست» ي هوسيل«ها  آن يم و بگوييم) به جاي آورنامقيد و.....

ي به ندن عتقرّب به خداي متعال را نبايد م ي همسألاما  گزيند لي را برمييراي هر كاري وساب
يم. توجه داشته شريعت بياموز ل يا وسائط تقرّب را ازيبايد وساقياس كرد بلكه امور  ريسا

                                           
. ت زيرا بتها ازسنگ وچوب وفلز و..توان ادعا كرد منظور قرآن بتهاس مقصود ايشان آن است كه نمي -1

  .105تا  99ي  ، صفحهكتاب حاضربودند و امثال ما نيستند همچنين رجوع كنيد به 
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م را منكر نيستيم بلكه مور عالَاصل وجود واسطه يا اتّخاذ وسيله در اوجه باشيد ما به هيچ
مختلف عالم را نبايد بدون دليل با يكديگر قياس كرد و بدون دليل شرعي امور  گوييم مي

لهي و إگوييم بنا به حكم شرع، دعا به درگاه  همه چيز را مشمول يك حكم دانست بلكه مي
سائط يا و شرع نيز بدان تصريح فرموده، و باشند ـ ول ميعبادات و اعمال خير ـ كه قابل حص

نيز مأمور به اتّخاذ ها  آن ـ كهائمه  اند. ما نيز به پيامبر و وسايل ما براي قرب به خداوند متعال
باشند و عبادات شرعي را به  مر حقّ و اجتناب از نهي پروردگار مياوسيله، يعني اطاعت 

ايد اقتدا كنيم و از تعاليم آن بزرگواران براي قرب به خدا كنند ـ ب ادا مي ترين نحو عالي
عابدانه در برابر پيشوايان و بزرگان هاي  اشكال ما به شما در اتّخاذ روشاما  استفاده كنيم.

ايشان داريد از قبيل واليت  ي هدين است و تصوراتي كه بدون دليل متقن شرعي دربار
به انتخاب خود كه  اين قدرت بر همه كار وتكويني، حضور در همه جا و علم غيب و 

ت، شفيع خويش بگيريم رحل از چه پس يشان را چه در زمان حيات وتوانيم هر يك از ا مي
گردند، حاجات  كنند، دور مرقدشان مي مردم براي بزرگان دين نذر ميو...... بسياري از

و نظاير آن امور  كه اين دارند در حالي خويش را بدون قيد و شرط به آنان عرضه مي
  ).انتهى كالم طباطبائيموقوف به خداوند متعال است. (

جوان گفته است، مطالبي را ازكتب مرجع ذكر  ي هما نيز در تأييد آنچه نويسند :ثانياً
 ريُق طَ  هِ ُسِلَك بِ  صٍ خالِ  لٍ مَ عَ  لِّ ىل كُ عَ  ُق لَ طْ يُ  ]الوسيلة[«خوانيم:  مي» برَالع سانُل«كنيم. در  مي
خالصي كه با آن طريق  عملبه هر  = عاتوُّ طَ التَّ  أنواعِ و لِ وافِ النَّ و ضِ رائِ الفَ  أداءِ بِ   اهللاِإَىل  ِب رُّ قَ التَّ 

طلبانه، داو تقرّب به سوي خدا سلوك شود، به انجام واجبات و مستحبات و كارهاي خيرِ
  .»شود وسيله اطالق مي

 لمِ العِ بِ  هِ بيلِ َس  عاىل ُمراعاةُ تَ   اهللاِ إَىل  ةُ يلَ ِس الوَ  ةُ يقَ قِ َح «در مفردات راغب اصفهاني آمده است: 
حقيقت معناي وسيله به سوي خداوند متعال  = ةِ الُقربَ كَ  َي هِ وَ  ةِ يعَ الرشَّ  مِ كارِ ي مَ رِّ َحتَ وَ  ةِ بادَ العِ وَ 

مكارم دين و اخالق و اين لغت  يعلم و عبادت و جستجو ]كسب[اهللا است با  بيلِمراعات س
  ».است ]و تقرّب[ت ربمانند قُ
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  اهللاِ َىل اِ  ةُ سيلَ الوَ وَ  ةِ غيَ  البُ ا إَىل ِهب  ُل صَّ وَ تَ يُ  ةُ لَ ْص , الوُ ةُ سيلَ وَ لْ اَ « خوانيم: در كتاب معتبري مي
ذا: إىل كَ  َل َس وَ  ;عاِيص املَ  كِ رْ تَ وَ  اعاِت الطّ  لِ عْ فِ بِ  َك ذلِ و يهِ دَ فى لَ لْ الزُّ وَ  هِ وابِ إىل ثَ  ُل وَص يُ  ما هُ حانَ بْ ُس 
َب قَ تَ  توان شد و  وسيله همان رابطي است كه با آن به مطلوب واصل مي = )1(فيهِ  َب غَ رَ و يهِ إلَ  رَّ

است كه به ثواب پروردگار و تقرّب به درگاهش  چيزيوسيله به سوي خداوند سبحان آن 
يعني به » َوَسَل إىل َكذا« ]شود ممكن مي[مر با انجام طاعات و ترك گناهان ارساند و اين  مي

  .»و راغب و مايل گرديدجست و به ا فالني تقرّب

ُب بِ قَ ُيتَ  ما ةُ سيلَ لوَ اَ «به نقل از جوهري آمده است: » العروس تاج«در  هر  = ري الغَ إَىل  هِ رَّ
در فرهنگ بزرگ جامع ». گويند نزديكي به ديگري شود، به آن وسيله مي ي هكه ماي چيزي

ل) وَ  ةٍ سيلَ وَ  ٍل أومَ عَ بِ   اهللاِ إَىل  )َل َس وَ «(تأليف أحمد سياح نيز آمده است:  كاري كرد كه  =(َوسَّ
نزديكي يافت به سبب كاري به  =  اهللاَىل إ َل سَّ وَ تَ به سبب آن نزديكي جست به سوي خداي. 

  .»سوي خداي تعالي
يت موجب و سبب موفّق چيزيشود در زبان عربي غالباً اگر  كه مالحظه مي چنان

» وسيله«به هدفي شود، آن را دركاري و يا نيل كسي به قرب مثالً پادشاهي يا وصول 
 ي همقرّب شدن من نزد پادشاه، خدمت كردن بود يا وسيل ي هگوييم وسيل نامند مثالً مي مي

مورد  ندرس خواند ي همحبوب شدن من نزد معلّم، درس خواندن بود يعني من به وسيل
اگر از اما  شود گفته نمي» وسيله«ك توجه و محبت معلّم قرار گرفتم زيرا به موجود مدرِ

انساني بخواهيم از پادشاهي عفو ما و يا ارتقاء درجه و مقام ما را  ك مثالًموجودي مدرِ
و به كسي كه تقاضاي ما را انجام داده و ما شود  گفته مي» شفاعستا«تقاضا كند، به اين كار 

 ىليدًا إزَ  عَ شفَ استَ  النٌ فُ «شود:  چنانكه گفته مي ؛»وسيله«نه شود گفته مي» شَفيع«را ياري كرده 
. به همين سبب هيچ عاقلي به »مرو شفاعت كنديد تقاضا كرد برايش نزد عفالني از ز =مروٍ عَ 
از كسي كه دست او را اما  گويد نمي س اصعود به مكاني بلند است، سپ» ي هوسيل«دبان كه نر

» ي هوسيل«ويي كه كند و يا هيچ كس از دار گرفته و به مكاني بلند، باال كشيده، تشكّر مي

                                           
  فرهنگستان زبان عربي (مصر)، انتشارات ناصر خسرو (طهران).لفاِظ القرآِن الكريم, أُمعَجُم  -1
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ورزشيِ خاص (= اعمال  طبيبي كه برايشاز اما  كند سالمت است، سپاسگزاري نمي ي هاعاد
كند. (فتأمل جِداً) حتّي مؤلّف  نموده، تشكّر ميوسيله) يا داروي مناسب (= وسيله) تجويز 

» هوسيل«) گفته است كه منظور از 196(ص» نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري«كتاب 
هرچه كه به سبب آن «مائده، معناي پنجم است، يعني  ي هسور 35 ي همخصوصاً در آي

  ».نزديك شدن به ديگري ممكن باشد
بينيم نيز هرچه در معناي  اگر به مطالبي كه مؤلّف جوان نوشته است، توجه كنيم، مي

كه اگر  لياست نه اشخاص (فتأمل) در حااعمال  شياء واذكر نموده، مناسب با » وسيله«
فرمود:  مي ]٣٥دة:  [املائ﴾ ٱۡبَتُغٓواْ إَِلۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ﴿ادعاي خرافيين درست بود قرآن كريم به جاي: 

قابل دسترسي را نيز توان گفت اشخاص غير دون دليل نمينابراين بب .)1(»يه!لَ عوا إِ شفِ ستَ اِ «
 مطلق ]٣٥: ةاملائد [ مباركه ي هدر آيوسيله  ي هكلم«بگوييم: كه  اين قرار داد و» وسيله«توان  مي

 )2(»آمده و عاري از هرگونه تقييد است طبعاً داراي معناي بسيار وسيع و گسترده و آزاد است
آيد زيرا پر واضح است كه  به هيچ وجه وافي به مقصود نيست و جز به كار فريب عوام نمي

وزي براي شمول آن خودش نبوده و م ي هرف إطالق وسيله، موجب خروج از محدودصج
» وسيله«ني يع نيز نخواهد شد» ليإِ«و حتّي موجب الغاء اثر لفظ  )3(بر اشخاص نخواهد بود
إطالق و عموميت » ليإِ«خيت و مقبوليت داشته باشد، بنابراين نسبايد با هدف تناسب و 

                                           
ي ائمه  كه در أدعيه نيز ـ چنان اشخاصبودند بلكه غير در اين تعبير نه تنها اشخاص به وضوح داخل مي - 1

ابتغاء «تر از  عام »اِستِشفاع إَِلی اهللا«شمول آن خارج نبودند. منظور ما آن است كه تعبير  خواهيم ديد ـ از
تر است. اما قرآن كريم تعبير مذكور را استعمال نكرده است.  و به مطلوب خرافه فروشان نزديك» وسيله

  (فتأمل).
  .197نقد و تحليلي پيرامون و وهابيگري، ص  -2
اطالق دارد يا مطلق است به معناي » الف«اي در كالم موجود باشد و إال اگر گفته شود  كه قرينه مگر اين -3

فهمد كه  كم و كاست شامل است و هر عاقلي مي را كامالً و تماماً و بي» الف«آن است كه كُلّ مدلول 
  شود؟! را نيز شامل مي» ب«اطالق دارد پس مدلول » الف«نه بدين معني است كه چون 
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نه هر  اهللا باش يلَاي كه مناسب تقرّب ا يعني وسيله .)1(نمايد را مشخّص و معين مي» وسيله«
ب! در واقع وسائلي نه مقرِّ هستند  دو إال بسياري از وسائل در اين مسير مبع ؛اي وسيله
  اند كه شريعت إذن داده و إعالم كرده باشد. منظور

به كه  اين ايد براي فرمايد اي كساني كه ايمان آورده مائده مي ي هسور 35 ي هبه نظر ما آي
قوي پيشه كنيد و هم به م از مناهي إلهي اجتناب نموده و ته دفالح و رستگاري نائل شوي

و  بجوييدلهي است) منزلت و يا آنچه موجب نيل به رضا و قرب إِ» (= وسيله«سوي خدا 
موري كه موجب كسب منزلت يا موجب ااهللا را به عنوان يك نمونه از  بيلِهاد في سسپس جِ
باشد، ذكر فرموده است. به عبارت  بدي ميادت اش فالح و سعا  است و نتيجهي اهللاتقرّب إلَ

  ديگر فرموده براي فالح و رستگاري هم تقوي بورزيد و هم طاعت و عبادت حقّ را به جاي
  شود. آوريد كه موجب تقرّب و در نتيجه سعادي أبدي شما مي

حال اگر اصرار بورزيد كه فالح و رستگاري، همان نيل به مقام قُرب است و به حكم 
باشد يعني وسيله بايد چيزي » قُرب«از غير وسيلهبايد » نتيجه«و » مقدمه«يرت بين غاملزوم 

باشد كه به سبب آن ممكن شود آدمي به قرب و منزلت و درجه در پيشگاه خدا كه همان 
به تحصيل وسيله، امر  دنبال» جهاد«به امر  چنين هم فالح و رستگاري است نائل گردد و

مهم ابتغاء وسيله است و چون مسلّماً خود  اد از مصاديق بسياراهر در اين است كه جهظ
 وسيله ]لفظ[قُرب است پس  ي هجهاد، تحقّق خارجي و عيني قُرب نيست بلكه سبب و مقدم

جويي (كه از معاني لغوي وسيله است)  در اين آيه به معناي قُرب و درجه و منزلت و چاره
شريفه، همان معناي پنجم يعني  ي هدر آي نخواهد بود بلكه معناي صحيح و مناسب آن

                                           
ْ َتُغوٓ بۡ ٱ﴿با » اِبَتُغوا الَوِسيَلةَ «ارت ديگر فرق است بين به عب -  1 ۡ ٱ هِ إَِلۡ  ا يعني قول شاعر باطل است كه  ﴾وَِسيلَةَ ل

  سروده:
  طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد!           در دل دوست به هر حيله رهي بايد جست

  درست نقل نكرده باشم. در اين روزهاي واپسين عمر، به حافظه اعتمادي نيست، شايد شعر را
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ان ندارد زيرا شما نفعي برايت )1(باشد به قرب خدا گردد) ميكه موجب و سبب نيل  چه(هر
  كه: هنوز دليلي متقن بر اين

   .)2(اند، ارتباط يافت توان با اشخاصي كه جهان فاني را ترك كرده مي :أوالً

                                           
  .196نقد و تحليلي پيرامون وهابيگري، ص  -1
اند،  اند از نگارنده سؤال كرده كه برخي مدعي آن» ارتباط با ارواح«ي  چون برخي از دوستان درباره -2

  جا مطالبي را به اختصار معروض دارم: الزم دانستم كه در اين
جانب اطّالع دارم از نظر علمي و تجربي اثبات  تا حدي كه اين هنوز» رواحاارتباط با «ي  أوالً: مسأله

ي روح استعمال شده و به  كه در قرآن درباره» َتَوّفی«كه اين ادعا با تعبير  تر اين نگرديده و از آن مهم
ٰ يَوِْم ُيبَْعُثونَ ﴿ده: چنين فرمو معناي أخذ كامل است و هم َ ِ  از« ]١٠٠نون: [املؤم ﴾َوِمن َوَرائِِهم بَْرَزٌخ إ

اطّالعي ارواح  و آياتي كه حاكي از بي». شوند برابرشان برزخ و حائلي است تا روزي كه برانگيخته مي
شود كه ميان عالَمِ  از عالَم دنيوي و فاني، پس از انتقال به عالَم باقي است، سازگار نيست و معلوم مي

رجعت يا اطّالع از عالم فاني و يا ارتباط با آن ئل و برزخي موجود است كه مانع از فاني و عالَم باقي حا
  (فتأمل) است.

ايم راستگو نيستند. از برادر مفضال ما  كه آزموده اند غالباً چنان»ارتباط با ارواح«كه مدعي  ثانياً: كساني
در يكي از جلسات احضار روح حاضر  ،گفت ـ حفَظَه اهللا ـ شنيدم كه مي» مصطفي طباطبائي«جناب 
ي  را احضار كند. گرداننده» ميرزا أحمد اشتياني« آية اهللاز مدعي خواستم كه روح جدم مرحوم شدم و 

م تدانس مجلس پس از مدتي گفت روح پدر بزرگت حاضر شده است. از وي چند سؤال علمي كه مي
معلوم شد ها مطّلع بوده است؛ پرسيدم، اما در جوابم سخنان فاقد معني تحويل داد!  مرحوم جدم از آن
جانب  مجلس جنّي را احضار كرده كه به دروغ مدعي است روح پدر بزرگ اين ي كه احتماالً گرداننده

ْ عۡ ٱفَ ﴿است اما اطّالع درستي از آن مرحوم نداشت!  وا ْوِل َيٰٓ  َتِبُ
ُ
 ٱ أ

َ
   .﴾رِ َصٰ بۡ ۡل

سي يا حضرت عيسي تواند روح حضرت ابراهيم يا حضرت مو ثالثاً: آيا تاكنون كسي مدعي شده كه مي
  يا حضرت رضا يا..... را احضار كند.

: فرض كنيم كه ارتباط با ارواح نامقدور نباشد اما اين كار محتاج مقدمات و تعلمات خاص و  رابعاً
ي بحث ما خارج است زيرا بحث  گذراندن مراحل و مراتب مختلف است و در نتيجه اين مسأله از حوزه

گويند به صرف خواندن و متوسل شدن به انبياء و اولياء، آنان از  له است كه ميما با خرافيين در اين مسأ
  شود! (فتأمل) شوند و ميان ايشان و ما مردم عادي، ارتباط برقرار مي ي ما مطّلع مي خواسته
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ايد و اگر بگوييد منظور آن  ب قرار داد، ارائه نكردهتقر» ي هوسيل«را ها  آن توان مي :ثانياً
ايد كه ما  منتقل كرده» شفاعت«دهيم طبعاً بحث را به ميدان  ميقرار » شفيع«را ها  آن است كه

  دهيم. به بعد) ارجاع مي 224(ص» ةراه نجات از شرُّ غُال«نيز شما را به كتاب شريف 
با خصم بود و إال ادعاي  ةتيم از باب مماشاچه در سطور باال گف آنكه  اين تر از آن مهم

فالح و كه  اين قُرب إلهي است نه ي هنتيجه و الزم» فالح و رستگاري«دليل است و شما بال
  آن. است نه خود» فالح«سبب » قرب و تقرّب«باشد. در واقع » قُرب«سعادت أبدي همان 

ي نبوده و در عين حال با قرآن قوال علماي خرافا ي هكه مانند اين مؤلّف جوان، فريفت كسي
ِ ِمن يَۡوِم ﴿داند كه خدا فرموده:  كريم آشنا باشد، مي لَٰوة ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ْ ٱۡلَۡيعَ  ِ َوَذُروا َّ ٰ ذِۡكِر ٱ َ ِ ْ إ ايد، چون  كه ايمان آورده اي كساني« ]٩[اجلمعة:  ﴾ٱۡلُُمَعِة فَٱۡسَعۡوا
. »فرو نهيد ]خويش[بشتابيد و كسب و كار  ياد خداسوي  راي نماز روز جمعه ندا كنند، بهب

ب را ذكر نموده ـ مسب)1(شود، خدا به جاي سبب ذكر خدا ـ كه نماز است چنانكه مالحظه مي
إلهي سبب فالح و سعادت است نه » رضوان«و » قُرب«دانيد كه  و سبب را مراد فرموده و مي

ۡعَراِب َمن﴿نكه فرموده: خود آن، چنا
َ
ِ َوَصلََوِٰت  ...َوِمَن ٱۡل َّ َيتَِّخُذ َما يُنفُِق قُُرَبٍٰت ِعنَد ٱ

َ َغُفوٞر رَِّحيٞم  َّ ۦٓۚ إِنَّ ٱ ُ ِف رَۡحَتِهِ َّ َُّهۡمۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱ ٓ إِنََّها قُۡرَبةٞ ل َ
َ
و از « ]٩٩[التوبة:  ﴾٩٩ٱلرَُّسوِلۚ أ

قُربت و تقرّب نزد خداوند و  ]سبب[كند  آنچه را كه انفاق مي است كه.......نان كسي يشن باديه
و تقرّب براي ايشان است،  قُربت ]سبب[شمارد. آگاه باشيد كه اينها  دعاهاي پيامبر مي ]سبب[

» ُقُربات«شود كه قرآن  مالحظه مي». سازد به زودي خدا ايشان را در رحمت خويش وارد مي
ـ بنا به ادعاي بدون » ةُقرب«نموده است، بنابراين حتّي اگر  آن را مراد و سببِفرموده » ةُقربَ «و 

بگويد و » ُقرب«بود، مانعي نداشت كه خدا  مي» فالح و رستگاري«دليل و مدرك شما ـ همان 
فرموده ولي پر واضح است كه  )2(]٧٧[القصص:  »ةرَ ِخ اآل غاء دارِ ابتِ « سبب آن را قصد كند چنان

                                           
ةَ ِلِْكرِي﴿ فرموده:زير خدا  -1 َ قِِم الصَّ

َ
  ». براي ياد كردنم بپادار نماز را« ]١٤[طه:  ﴾َوأ

َٰك  ۡبَتغِ ٱوَ ﴿ -2 ٓ َءاتَ ُ ٱفِيَما ارَ ٱ َّ ۖ ٱ لَّ َ تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  ِخَرةَ ۖ ٱَو ۡنَيا ۡحَسَن  لُّ
َ
ٓ أ ۡحِسن َكَما

َ
ُ ٱَوأ َ َتۡبِغ  َّ إَِلَۡكۖ َو

ۡرِضۖ ٱِف  ۡلَفَسادَ ٱ
َ
َ ٱإِنَّ  ۡل    .﴾٧٧ لُۡمۡفِسِدينَ ٱَ ُيِبُّ  َّ
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ح سراي آخرت را مراد كرده نه فقط خود سراي آخرت را كه خاسرين نيز در آن فوز و فال
وم:  »جه اهللاوَ  ةرادإ«شوند و يا  حاضر مي ِ ٱوَۡجهِ  بۡتَِغآءَ ٱ﴿ و )1(]٣٩[الرُّ ّب  جهِ وَ  غآءَ بتِ اِ «يا  ﴾َّ  »الرَّ

 ضوانغاء رِ بتِ اِ «يا  فرموده و رضاي خدا را مراد نموده و )2(]٢٠ :الّليل ,٢٢ :الّرعد ,٢٧٢البقره: [
ِ َورِۡضَوٰٗنا﴿فرموده، مانند: » یإهل یرضاو َّ ٗ ّمَِن ٱ ٗدا يَبۡتَُغوَن فَۡض ٗعا ُسجَّ ُٰهۡم ُركَّ  ]٢٩[الفتح:  ﴾تََر
بيني كه فضل و رضوان (خشنودي)  اصحاب پيامبر) را ركوع و سجده كنان مي= ايشان («

ْ َعۡنُهۚ َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱلَۡعِظيُم رَِّضَ ﴿و يا فرموده: » جويند خداوند را مي ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا َّ  ﴾١١٩ٱ
از خدا خشنودند، اين است  ]نيز[خداوند از آنان خشنود و راضي شده و آنان « )3(]١١٩دة:  [املائ

ُتَها ٱلَّۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنَُّة ﴿ و يا فرموده: .»توفيق و كاميابي بزرگ يَّ
َ
أ ٰ  ٢٧َيٰٓ َ ِ َرّبِِك َراِضَيٗة  ٱرِۡجِعٓ إ

ۡرِضيَّٗة  اي جان آرام يافته و « ]٣٠ − ٢٧[الفجر:  ﴾٣٠َوٱۡدُخِل َجنَِّت  ٢٩فَٱۡدُخِل ِف ِعَبِٰدي  ٢٨مَّ
[او نيز] از تو راضي و خشنودي  ]از او[كه تو  سوي پروردگارت بازگرد در حالي مطمئنّ، به

كه نتيجه  .»در بهشت من وارد شوآي و  من در [خاص]بندگان  ]ي هخشنود است پس در [زمر
بدي و فالح است، اضوان إلهي، دخول در بهشت و سعادت فوز و فضل و رِ ي هو الزم
 اري براي آنان است، نهحصول فالح و رستگ ي هكه خشنودي بندگان صالح نيز نتيج چنان
  ).ْل اهَ جَ تَ تَ ال (فَ و رضوان و قرب إلهي، همان فالح و رستگاري باشد.  رضاكه  اين

ٰبُِقوَن ﴿خدا فرموده:  ٰبُِقوَن ٱلسَّ ُبونَ  ١٠َوٱلسَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلُۡمَقرَّ
ُ
و « ]١١, ١٠[الواقعة:  ﴾١١ أ

 واضح است كه سايرين ازپر .»اند مقرّب [نزد خدا]اند، آنان اند كه  پيشتازان كه پيشي جسته

                                           
ۡمَوِٰل َوَمآ َءاتَۡيُتم مِّ ﴿ -1

َ
ُبَواْ ِفٓ أ َ يَۡرُبواْ ِعنَد  لَّاِس ٱن ّرِٗبا ّلَِيۡ ِۖ ٱفَ ِ ٱَوَمآ َءاتَۡيُتم ّمِن َزَكٰوةٖ تُرِيُدوَن وَۡجَه  َّ ْوَلٰٓئَِك  َّ

ُ
َفأ

   .﴾٣٩ لُۡمۡضعُِفونَ ٱُهُم 

ُٰهۡم َوَلِٰكنَّ ﴿ -2 َ ٱ۞لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهَد َّ  َيۡهِدي َمن يََشآُءۗ َوَما َّ ِ نُفِسُكۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إ
َ
 بۡتَِغآءَ ٱتُنفُِقواْ ِمۡن َخۡيٖ فَِل

ِۚ ٱوَۡجهِ  َ ُتۡظلَُموَن  َّ نُتۡم 
َ
ْ ِمۡن َخۡيٖ يَُوفَّ إَِلُۡكۡم َوأ ِينَ ٱوَ ﴿. ﴾٢٧٢َوَما تُنفُِقوا ْ  لَّ وا قَاُمواْ  بۡتَِغآءَ ٱَصَبُ

َ
وَۡجهِ َرّبِِهۡم َوأ

لَٰوةَ ٱ نفَ  لصَّ
َ
ِ َوأ نَِيٗة َوَيۡدرَُءوَن ب َ ا وََع ا َرزَۡقَنُٰهۡم ِسّٗ ّيَِئةَ ٱ ۡلََسَنةِٱُقواْ ِممَّ ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم ُعۡقَب  لسَّ

ُ
ارِ ٱأ َّ ﴿. ﴾٢٢ لَّ ِ  بۡتَِغآءَ ٱإ

ٰ ٱوَۡجهِ َرّبِهِ  َ ۡ
َ
  .﴾٢٠ ۡل

  .١ة: , املمتحن٨ :, احلرش٢٧ :ديد, احل٢: , املائدة١١٤ :, النّساء٢٥٦و٢٠٧ ة:البقرآيات ذيل نيزمالحظه شود:  - 3
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را » ونقُ سابِ « خداما ا اند حين و رستگارانتر دارند ـ نيز از مفل بهشت ـ كه درجاتي نازلاهل 
لَِي ﴿ايشان فرموده:  ي هكه دربار وَّ

َ
ِخرِيَن  ١٣ثُلَّةٞ ّمَِن ٱۡل  ]١٤ ,١٣[الواقعة:  ﴾١٤َوقَلِيٞل ّمَِن ٱ

ُبونُمقَ «به اين صفت  .»اند و اندكي از پسينيان گروهي از پيشينيان« ممتاز فرموده است،  »رَّ
  .نيست» فالح«همان » قُرب«معلوم ميشود كه 

 ي هفيه يعني معناي آي حنُدر بحث ما نَ» لزوم مغايرت بين مقدمه و نتيجه«صل ا ،بنابراين
به معناي تقرّب و منزلت باشد زيرا  وسيلهلفظ كه  اين مائده، مانع نيست براي ي هسور 35

شريفه فرموده براي سعادت أبدي و فالح و رستگاري، بايد دو  ي هشبهه نيست كه آي
  :مانع) مقتضي و فُقدانِ د. (وجودموضوع حاصل باش

براي تقرّب به پيشگاه  مانع نِفُقداناهي را كه موجب ول التزام به تقوي و اجتناب از ما
باشد، بيان فرموده، دوم، ابتغاء الوسيله يا ابتغاء القُربه يعني تقرّب جستن به پيشگاه  إلهي مي

ري و سعادت أبدي است. علّت و سبب إلهي را بيان نموده كه سبب و مقتضاي نيل به رستگا
ي اي از آن جهاد ف باشد كه نمونه خالف، عمل به مطلوبات و أوامر شرع مي نيز بي» تقرّب«
فرموده و سبب  »ُقربة«و  »ُقُربات«كه در سطور فوق ديديم قرآن،  اهللا است و چنان بيلِس

 )1(»ةربَ غاء القُ إبتِ «سيلة غاء الوَ بتِ اِ  كريم به تقرّب را مراد نموده در نتيجه اشكالي ندارد كه قرآنِ
و موجبات آن يعني  اسبابكند و موجب و سبب آن را قصد نمايد و سپس يكي از امر 

جهاد فاهللا را به عنوان نموده ذكر فرمايد. بيلِي س  
باشند، در » وسيله«دليل شما، پيغمبر و امام نيز مشمول داللت  اگر بنا به ادعاي بي :ثالثاً

ها را تمثال و  با مشركين كه از روح بزرگانشان كه بت صورت چرا رسول خدا اين
استمداد كرده  ـ )127تا  92ايم (ص شمردند ـ چنانكه قبالً نيز به تفصيل گفته مييادآور آنان 
نموده و حاجات خود را به آنان عرضه  را طواف ها آن ها قرباني و نذر كرده و و براي بت

تقرّب به خدا » ي هوسيل«ب يا به قول شما را واسطه و شفيع و مقَرِّها  آن د وداشتن مي

                                           
  و قول راغب اصفهاني مراجعه شود.  كتاب حاضر 219ي  به صفحه -1
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 را مشرك شمرد؟! آيا جز اين بود كه اسالم اينها  آن دانستند، مخالفت و مبارزه كرد و مي
  خدا جائز نيست؟غير ت برايه اجماع مسلمين، عباددانسته و ب» عبادت«را اعمال 

ك نيز را شامل موجود مدرِ» وسيله«اگر بنا به قرائني در كالم، لفظ  ،عالوه بر اين53
شود زيرا حضرت  خرافات گشوده نمياهل  بدانيم، در اين صورت نيز گرهي از كار

ُت عْ فَ شْ تَ سْ اِ «كند:  رض ميبه خداوند عرشة س عَ َمخ از مناجات اول  در مناجات سجاد
َ وَ  كَ جِبُودِ  ِ  ،)1(َك نابِ جِبَ  ُت لْ سَّ وَ تَ و َك َكَرِمَك إ يَْك فَاْستَِجْب ُدَخ َ َ َك  ِ (پروردگارا) از  =َوتَرمَحُّ

و  يا به رأفت و عطوفت تو]ه آستانت [سوي تو شفاعت خواستم و نزد تو ب مت بهرَجود و كَ
. و در مناجات هفتم عرض »پس دعايم را مستجاب فرما ل جستم،سوتَ ترحم تو [بر من]

ْ َجَ  ةَ لَ يْ سِ وَ  ال«كند:  مي َ   إالَّ  َك ا إ
َ
و عرض  .»اي جز تو نداريم وسوي تو، هيچ وسيله به =َت نْ أ

ً «كند:  مي رْشِْك بَِك َشيْئا
ُ
ِّ لَْم أ َ

َْك احكَّوِْحيُد وََذِريَعيِت ك َ
 (خدايا) در پيشگاهت = وَِسيليَِت إِ

كند:  و عرض مي .)2(»ام چيزي را با تو شريك قرار ندادهكه  اين ام توحيد است و وسيله
يِل « لم را به دعاي به درگاه سواستغاثه به پيشگاه تو و تَ =َجَعلُْت بَِك اْسِتَغاثيَِت َوبُِدَخئَِك تَوَسُّ

  .)3(»تو قرار دادم
َك يلَ سِ إليه وَ «كند:  عرض مي رسول خدا ام  اي معبود من، وسيله = َك بِ  مانُ اإلي يت إ

  ئُت د جِ قَ «كند:  عرض مي حضرت علي .»سوي تو، ايمانم به توست به
َ
 كَ وَ فْ قَ  ُب لُ طْ أ

َك يِت سيلَ وَ و ام به سوي تو فضل و  ام كه طلب عفو كنم و وسيله (خداوندا) آمده = َك مُ رَ كَ   إ
َْك وَِسيليَِت َفَقْد َجَعلُْت اْإلِقْرَ «كرد:  و عرض مي .)4(»م توسترَكَ َ

نِْب إِ َّ ٌل وَ تَ مُ  ....اَر بِا ِسّ
ْ إِ  َك مِ رَ كَ بِ  و در پيشگاهت به  به درگاهت قرار دادم...... خود ي هاقرار به گناه را وسيل = َك َ

                                           
َك آمده كه با معطوف آن يعتي » به رأفت عطوفت توجِبَنانَِك = «در بعضي از نُسخ  -1 ِ تر است و  مناسب تَرمَحُّ

  رافاتيان نيست.در اين صورت نيز مؤيد ادعاي خ
جاِدّية, ُدعاُؤُه يف دفاع َكيد األعداء. -2 ِحيَفُة السَّ  الصَّ
 .١٨٥, ص ثمالي ةدعاي ابوحمزمفاتيح اجلنان,  -3

ة,ُدعاُؤهُ  -4 ِحيَفُة الَعَلِويَّ  الفجر. يب َركَعتَ ستغفار يف َسَحِر كلِّ ليلٍة عقيف اال الصَّ
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َْك بِتَوِْحيِدَك َوَيْهِليِلَك َوَيْمِجيِدَك َوتَكْ « و .)1(»شوم ل ميم تو متوسّرَكَ َ
ُل إِ تَوَسَّ

َ
ِّ أ

إِ
ِبرِيَك فَ

پس همانا من در پيشگاهت به يگانه دانستن و تهليل و تمجيد و تكبير و تعظيم  = َوَيْعِظيِمك
َ «و  .)2(»جويم سل ميوو بزرگداشت تو، تَ ّ  مَّ للّهُ ا َك إ إىل  َك ِفُع بِ تَشْ أسْ و ذكركَ بِ   أتقرَُّب إ

 وَ  .....َك سِ فْ غَ 
َ
ُل وَ تَ أ َك سَّ همانا من با ذكر تو به سويت تقرّب ا، پروردگار =بُِرُبوبِيَِّتَك إ

 .)3(»شود ل ميسّوتَو به ربوبيت تو م دهم....... ع قرار ميجويم و تو را در برابر خودت شفي مي

َّ «در معناي  حضرت علي ْي قُوُموا إِىَل ُمنَاَجاِة َربُِّكْم أَ «يد: فرما مي» الة الصَّ بَلَ  َ
ِْه بَِكَالِمهِ ُكْم وََعْرِض َحاَجاتُِكْم بَلَ َربِّ  َ

لُوا إِ ُعوا بِه َوتَوَسَّ ِْه  َوتََشفَّ َ
.... َواْرَفُعوا إِ

و با نيازهايتان به پروردگارتان اقدام كنيد  ي هبه مناجات با پروردگارتان و عرض =َحَواجِئَُكم
و حوائج خود  .....ع قرار دهيدخودش را شفي ول جوييد قرآن) به سوي او توس =كالمش (

  .)فتأمَّل ِجّداً ( .)4(»به سوي او ببريد و ارجاع دهيدرا 
َْك بَِفْقِري «كند:  مي عرض و حضرت سيد الشهداء حسين بن علي َ

ُل إِ تَوَسَّ
َ
نَا أ

َ
َها أ

ْك َ
  .)5(»شوم ل ميسّوبا فقر و نيازم به تو، به درگاهت متَ ،پروردگارا= إِ

 ......:رفت و نشست و گفت نبر باالبر م«در روزهاي آخر عمر با بركتش  رسول خدا
اي كه به سبب آن خيري بيابد يا  نيست ميان خدا و ميان أحدي وسيله ،اي گروه مردم

  .)6(»داشرّي از او دور گردد، مگر عمل به طاعت خ

                                           
ة,ُدعاُؤهُ  -1 ِحيَفُة الَعَلِويَّ  .١٥٥و ١٥٤شعبانّية, ص املناجاة يف شهرشعبان, ومفاتيح اجلنان, ُمناجاة يف  الصَّ
ة, -2 ِحيَفُة الَعَلِويَّ دائد. ُدعاُؤهُ  الصَّ  يف الشَّ
ة, 65و  62دعاي كميل، ص مفاتيح اجلنان,  -3 ِحيَفُة الَعَلِويَّ دعاؤه يف ليلة و ُدعاُؤُه املعروف بدعاء ُكَميل و الصَّ

 اجلمعة.
  .257، ص 1سائل، چاپ سنگي، جمستدرك الو -4

  .274مفاتيح الجنان، دعاي عرَفه، ص  -5
  .102، ص 1منهتي اآلمال، شيخ عباس قمي، ج - 6
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توانند بود و  نمي» وسيله«شود كه اشخاص  معلوم مي اكرماز اين قول صريح پييامبر 
 ي هو در تفسير آي ز گويي در تأييد قول رسول خداني به همين سبب حضرت علي

يَماُن بِِه «مائده، فرموده:  ي هسور 35 لُوَن إِىَل اِهللا ُسبَْحانَُه: اْإلِ َل بِِه الُْمتَوَسِّ فَْضَل َما تَوَسَّ
َ
إِنَّ أ

إِنَُّه ِذْرَوُة اْإلِْسَالِم َولَكَِمُة اْإلِ 
َهاُد يِف َسِبيِلِه فَ ِ، َواجْلِ ِ َالةِ َوبِرُُسو ْخَالِص فَإِغََّها الِْفْطَرُة َوإِقَاَمُة الصَّ

إِنَُّه ُجنٌَّة ِمَن ا
اَكِة فَإِغََّها فَِريَضٌة َواِجبٌَة وََصْوُم َشْهِر َرَمَضاَن فَ لِعَقاب، وَِحجُّ فَإِغََّها الِْملَُّة َوإِيتَاُء الزَّ

ل سوب به پروردگار به آن تَين براي تقرّلسّواي كه متَ برترين وسيله =اْكَيِْت...... وَِصلَُة الرَِّحمِ 
رفيع اسالم و  ي هدر راه خداست كه آن قُلّ ايمان به خداوند و رسولش و جهاد ،اند جسته
دين اسالم  نماز كه [عالمت] ي هقتضاي فطرت است و إقامباشد كه آن م توحيد مي ي هكلم

و مجازات است  ه سپري از عقابماه رمضان ك ي هو روزو پرداخت زكات كه از واجبات 
  .)1(».. الخ...رحم ي ه. و صل....خدا ي هو حج نمودن خان

مت و إرشاد احتّي به منظور تعليم ائمه  و ساير شد، حضرت علي كه مالحظه  چنان
سابقين از جمله انبياء  و يا ساير مقرّبين و كرمامأمومين، در دعاهاي خويش به پيامبر 

اند و  ل نجستهتوس و يا حضرت اسماعيل بواألنبياء ابراهيماحمان و حضرت خليل الرّ
» وسيله«را ها  آن اند و ل شدهسّوتَجهاد و عمل صالح م به ايمان و اسالم و صفات إلهي و همواره

فَتِك«اند:  اند، و حتّي فرموده معرّفي كرده
ْ
َْك إِالَّ َعَواِطُف رَأ َ

روردگارا) به (پ =  لَيَْس يِل وَِسيلٌَة إِ
يلََة َجَا ا بَِك َولََك َوَال وَسِ نَ أفَ «اند:  و يا فرموده .)2(»اي جز عواطف رأفت تو ندارم سوي تو وسيله

َْك إِالَّ  َ
اي به  تو مالك مني) و هيچ وسيله= توام ( پس همانا من وجودم از توست و از آنِ=  َك بِ  إِ

َْك « اند: فرموده و يا .)3(»سوي تو جز تو نداريم َ
َ ِمْن قَْصِدي إِ ْو

َ
 (خداوندا) جز=  َفَما يِل وَِسيلٌَة أ

  .)4(»ماي كار سازتر ندار ام، وسيله ردهبه پيشگاهت روي آوكه  اين

                                           
  .110 ي خطبه ،نهج البالغه -1
  .149، ص 94، جبحار األنوار -2
  .147، ص 94 ج بحار األنوار، -3
  .295، ص 100، ج بحار األنوار -4
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را ها  آن در دسترس نيستند تاائمه  واخر قرن دوم هجري به بعد، ديگر پيغمبر وااز  :رابعاً
ما قابل جستن و قابل حصول نيست! زيرا به  مِدر عالَ آنان نيز ي هرواح طيبا !بجوييم و بيابيم

 موجود اند، چگونه ممكن است پروردگار كريم ما را به ابتغاء م ديگري انتقال يافتهعالَ
  مر فرمايد. (فتأمل)اقابل حصول غير

كنند حتّي در  همان است كه خرافيين ادعا مي» وسيله«منظور،  ي ه: اگر در آيخامساً
 كوفه و.... كه در مدينه يا بزرگوار نيز جز براي كساني ةئماكرم يا ات دنيوي پيامبر زمان حيا

 م يا خراسان و...يمن يا شا مقيمِ اند، قابل عمل نبوده است. چگونه ممكن بود مؤمنِ زيسته مي
ي همه برساند، اين كار نيز براائمه  بار سفر بسته و خود را به مقرّكه  اين را بجويد؟! مگرائمه 

نند زيرا اد يا به قول شما بخورا بجوينائمه  ميسر نبود و از راه دورهم امكان نداشت پيامبر يا
 )353(ص» رجال كشّي«شمردند. چنانكه در  كارها را ناپسند ميگونه  اين الً پيشوايان ديناصو

اي در  هشد كه عد كه مقيم مدينه بود، خبر داده  آمده است، هنگامي كه به امام صادق
بسيار منفعل و پريشان شد و به درگاه إلهي سجده كرد و سينه » رَ عفَ َج  يَك بَّ لَ «اند  كوفه گوفته

». خدا و مملوكي خوار و سست هستم ي هبلكه بند«بر زمين نهاد و گريست و بارها فرموده: 
تا چه رسد كه ش بر ريش آن بزرگوار جاري بود. (هاي كه اشك سپس سر برآورد، در حالي

  از رحلت آن بزرگواران چنين كنيم؟!). پس
» واغُ بتَ اِ « بلكه فرموده:» وسيله را بخوانيد=  سيلةوا الوَ ُادعُ «شريفه نفرموده:  ي ه: آيسادساً

و ) َفال َتَتَجاَهْل (است. » و دعاء» دعوت«غير از  »جستن = غاءبتا«بجوييد، و بديهي است 
باقي و واولياء را كه به جهان انبياء  توانيم نميكه گفتيم ما كه در دنياي فاني هستيم  چنان

  !اند بجوييم انتقال يافته 
توجه كنيم معلوم  ي هشريف ي هبا توجه به آنچه در بند ثاني گفتيم اگر به خود آي :سابعاً

ْ ﴿خواهد شد چنانكه ظاهر است، آيه با  ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱلَّ يُّ
َ
أ كه  اي كساني« ]٢٨٢[البقرة: ﴾ َيٰٓ

 قرآن ي هآغاز شده و خطاب به عموم مؤمنين است و بنا به فرمود .»ايد يمان آوردها
نيز ائمه  خود يكي از مؤمنين و داخل در خطاب آيه است و طبعاً كرمپيامبر ا )٢٨٥ة:الَبَقر(
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نيستند » وسيله«د پس خودشان نرا بجوي» وسيله«باشند و خود نيز بايد  مشمول خطاب آيه مي
به سوي خداوند متعال جز ائمه  پيامبر و ي هوسيل :پرسيم د! اكنون مينود را بجوييعني نبايد خ

سوه و امام و هم مأمومين بايد آن ااي كه هم  ايمان و تقوي و عمل صالح چيست؟ آيا وسيله
امام با مأموم فرق  حكام دينِااهللا است؟ آيا  في اهللا و جهاد في سبيلِ از جهاد غير بجويندرا 

چه را كه  در مورد اين آيه نبايد مأمومين از امام و مقتداي خود پيروي كنند و هر آندارد و 
  !بگيرند؟» وسيله«گيرد، آنان نيز همان را  مي» وسيله«او 

مر به تقوي و اجتناب از مناهي اكريمه، پس از  ي هشود كه آي ل در آيه معلوم ميبا تأم
كه  هجويي را نيز ذكر نموده و فرمان داد اي از وسيله مر فرموده و نمونهاوسليه  إلهي، به ابتغاء

ْ َوَجٰ « وسيله را توضيح داده و  و بدين ترتيب بال فاصله منظور از ابتغاء» جهاد كنيد = ِهُدوا
ست از نزد خود مطلبي ببافيم. شايد به همين سبب است كه اكثر نيتبيين كرده است و الزم 

و غالباً مقطع كنند  ذكر نمي ب خود، تا انتهاب و كُتُفوق را در خُطَ ي همدافعين خرافات آي
  آورند! آيه را نمي

ِ ﴿ :عالوه بر اين، آيات ّ َ َيۡملُِكوَن َكۡشَف ٱلضُّ ِيَن زََعۡمُتم ّمِن ُدونِهِۦ فَ ْ ٱلَّ قُِل ٱۡدُعوا
 ً َ َتۡوِي ِ  ٥٦َعنُكۡم َو ٰ َرّب

َ ِ ِيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن أ

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِهُم ٱلۡوَِسيلََة أ

ۥٓ  از خدا كساني را كه  (اي پيامبر) بگو غير« ]٥٧ ,٥٦ اإلرساء:[ ﴾رَۡحََتُهۥ َوَيَخافُوَن َعَذابَُه
بخوانيد، آنان  ايد] تان ساخته است وآنها را معبود گرفتهبرايها  آن كاري ازپندارند [ مي

را ها  آن كه ايشان تغيير دهند، كساني [چيزي را]كه  اين دارند و يارا از شما باز نتوانند زيان
(با  جويند منزلت) مي= نزد پروردگارشان وسيله (ند هست تر خوانند، هر يك كه مقرّب مي

حقّ اميدوار و از عذابش  به رحمت ) وشوند او نزديك ميعبادت و اطاعت حقّ به
كند و  قرآن روشن ساخته و مراد از آن را تبيين ميرا در » وسيله«معناي  .».....اند بيمناك

منزلت و » وسيله«مقصود از كه  اين اي است بر شريفه، قرينه ي هدر آي »بأقرَ «لفظ 
كساني كه در پيشگاه  شود و به أوامر و نواهي شرع حاصل مي جويي است كه با التزام تقرّب
ت حقّ، نزد خدا منزلت و تقرّب ند، با رعايت تقوي و عبادت و طاعهست تر بمقَرَّ إلهي
خوايند  فرمايد آنان كه شما مي جويند و نه چيز ديگر. در واقع آيه به صورت ضمني مي مي
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كه خود به دنبال وسيله است بايد ببينيم هر آنچه را كه  اند و طبعاً كسي وسيله ي هخود جويند
او » منزلت«رچه باعث كسب دهد، ما نيز همان را وسيله قرار دهيم و يا ه او وسيله قرار مي

  .خود قرار دهيم. (فتأمل) ها را موجب ارتقاي منزلت شود، ما نيز همان مي
به عنوا ن مترادف و براي تأكيد، به » ةلَ نزِ مَ «در زبان عربي در بسياري از موارد لفظ  :ثامناً

مام كه شيخ عباس در مفاتيح براي ا شود. از جمله در زيارتي عطف مي» وسيله«لفظ 
 :شود طاوس آورده، اين جمله ديده مي سيد بن» مصباح الزّائرين«به نقل از  حسين

» َ لََة اجْلَِليلَةا او را به وسيله و منزلت با جالل و شكوه  پروردگارا...... = مهلل.... بَلِّْغُه الْوَِسيلََة َوالَْمزْنِ
آن حضرت عرض  ي هدربار پس از رحلت رسول خدا المؤمنينو يا أمير .)1(»برسان
ُ  .....امهلل« :كند مي َ ُ َورَشِّْف ِعنَْدَك َمزْنِ َ يَْك نُُز َ َ ْكِرْم 

َ
نَاَء  ،أ ْعِطِه السَّ

َ
َوآتِِه الْوَِسيلََة َوأ

م و مقارا در ضيافت [إلهيِ] خويش گرامي دار و بر شرافت [ . او...پروردگارا = َوالَْفِضيلَةَ 
[وسيله«و او را او در حضرت خويش بيفزاي  منزلت «مرحمت نما و رفعت تبت) و (ر

  .)2(»فضيلت عطا فرما

 «فرمود:  در روايتي آمده است كه رسول خدا
َ
ُ ِاسأ يف  درجةٌ ها إنَّ الوسيلة فَ يل بِ  وا اهللاَ ل

برايم از خداوند وسيله (= درجه و  = وَ ا هُ أنَ  و أن أكونَ أرجُ  دٌ واحِ  بدٌ ا إال عَ يناهلُ  ة النَّ اجلَ 
هست كه جز يك بنده بدان نائل نشود  [و مرتبتي] اي درجهخواهيد زيرا در بهشت منزلت) ب
و يا در دعايي كه هنگام شنيدن أذان خوانده  .»دارم كه من همان بنده باشم مي  و اميد

ً دمَّ حُمَ  آِت «گوييم:  شود، مي مي ً مَ  مَّ هُ اللّ  ثهُ الوسيلة والفضيلة وابعَ  ا ) پروردگارا( =)3(قاماً حممودا
در مرتبتي  او را [در روز ستاخيز]پروردگارا، عطا فرما و  ت]رتب[ د وسيله و فضيلته محمب

  ها كم نيستند. و از اين نمونه .»محمود و پسنديده مبعوث فرما

                                           
  در اعمال روزهاي ماه رمضان. 207ز ص و ني 420مفاتيح الجنان، ص  -1
  .106ي  نهج البالغه، خطبه -2
  آمده است.» وسيله«همين سوره، لفظ  57ي  ي إسراء كه در آيه سوره 79ي  اشاره است به آيه -3
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 ي هگيرد دو آي خرافيون قرار مي ي هكه كراراً مورد سوء استفاد از آياتي -هشتم ي هشبه
  :زير است

رَۡسلۡ ﴿الف) 
َ
ٓ أ نُفَسُهۡم َجآُءوَك َوَما

َ
ْ أ لَُمٓوا ُهۡم إِذ ظَّ نَّ

َ
ِۚ َولَۡو أ َّ َّ ِلَُطاَع بِإِۡذِن ٱ ِ َنا ِمن رَُّسوٍل إ

اٗبا رَِّحيٗما  َ تَوَّ َّ ْ ٱ َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل لَوََجُدوا َّ ْ ٱ و ما هيچ « ]٦٤ :[النساء ﴾٦٤فَٱۡسَتۡغَفُروا
به إذن و فرمان خداوند اطاعت شود و اگر آنان (= كه  اين يپيامبري نفرستاديم مگر برا

ميت ديگري را بر داوري پيامبر ترجيح كَكه به خويشتن ستم كردند (و ح منافقين) هنگامي
آمرزش  ز خداوند آمرزش خواسته و پيامبر [نيز] برايشان [از خدا]و ا نزد تو آمدهدادند) 

  ».و مهربان يافته بودندخواست هر آينه خداوند را توبه پذير  مي
بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر َلَا ُذنُوَبَنآ إِنَّا ُكنَّا َخِٰط ﴿ ب)

َ
أ (برادران يوسف « ]٩٦[يوسف:  ﴾٩٧َي  ِٔقَالُواْ َيٰٓ

كار انمان [ازخدا] آمرزش بخواه كه ما خطابه يعقوب) گفتند: اي پدرما، براي گناه
  ».ايم بوده

اند دعوت نموده كه از  ه شدهمرتكب خطا و گناكه  گويند خداوند از كساني غالباً مي
از حضرت  ايشان از خدا آمرزش بخواهد و يا برادران يوسفخدا بخواهند بررسول
را به ها  آن حضرت يعقوباما  ايشان مغفرت طلب كند،خواستند كه از خدا بر يعقوب

ضرت رضا يا ما از حضرت علي يا حكه  اين زي متّهم نكرد بنابراين چرا شما ازشرك ور
د الشهداءسي  بخواهيم كه براي ما نزد خدا وساطت فرموده و آمرزش ما را از پروردگار

  !آوريد؟ كنيد و سخن از شرك به ميان مي مخالفت مي ؛بخواهند
اين آيه و نظاير آن، علماي ما  ي هگرامي بايد بداند كه در هنگام بحث دربار ي هخوانند

(و يا ساعات بسياري از وقت مردم را براي اثبات بقاي روح  كنند وراق بسياري را سياه ميا
قائل به ها  آن مستقيم به مردم تلقين كنند كه مخالفينيرِن غَگيرند) تا م پس از فناي جسم، مي

كه اين كار جز مغالطه نيست و نوعي هوچيگري براي انحراف  در حالي !دنبقاي روح نيست
  .عظيم هتانٌ هذا بُ  ذهن عوام و افتراء به موحدين است.

 بنابراين بحث ؛كدام مؤمن است ـ تا چه رسد به مسلمان ـ كه به بقاي روح معتقد نباشد
رواح كه پس از مفارقت از ابا  ارتباطسر بقا يا فناي روح نيست بلكه بحث ما اين است بر 
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بين زنده اند، براي ما ميسر نيست، خصوصاً كه قرآن كريم نيز  جسم به عالم برزخ منتقل شده
كه روح به جسم خويش تعلّق و ارتباط دارد با مرده كه روح از جسم دنيوي قطع تعلّق 

ِيَن ﴿ :كرده و به عالم ديگري يعني عالم برزخ انتقال يافته، تفاوت قائل شده و فرموده َوٱلَّ
 ِ َّ يَّ  ...يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ

َ
ۡحَيآٖءۖ َوَما يَۡشُعُروَن أ

َ
ۡمَوٌٰت َغۡيُ أ

َ
 ]٢١ ,٢٠[النحل:  ﴾٢١اَن ُيۡبَعُثوَن أ

دانند چه  اند و نمي مردگاني غير زنده خوانند...... و كساني جز خدا را كه [مشركين] مي«
َ يُۡسِمُع ﴿و نيز فرموده:  .»شوند مي  زماني بر انگيخته َّ ۡمَوُٰتۚ إِنَّ ٱ

َ
َ ٱۡل ۡحَيآُء َو

َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱۡل

 ٓ ۖ َوَما نَت بُِمۡسِمٖع مَّن ِف ٱۡلُقُبورِ  َمن يََشآُء
َ
رابر زندگان و مردگان يكسان و ب« ]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢أ

 اند] واند و تو كساني را كه در قبرها [خفتهشن كه بخواهد مينيستند، همانا خداوند به هر
َ يَۡسمَ ﴿مدعوين و معبودين مشركين فرموده:  ي هو دربار .»ننده نيستياشنو ُعواْ إِن تَۡدُعوُهۡم 

  .»شنوند شان، خواندن شما را نمي اگر بخوانيد« ]١٤[فاطر:  ﴾ُدَعَٓءُكمۡ 
 ين به اين اعتبار بوده كه معبودينِها توسط مشرك اين آيات داللت دارند كه خواندن بت

آور آن  صنام ايشان نمايانگر و يادااند كه تماثيل و  بزرگان و صلحاي گذشته بوده ها آن
كه در صفحات گذشته به تفصيل بيان شد صرف چوب و  چنانها  آن اند و بزرگان بوده

اند و زنده نيستند و از نظر  مردهها  آن فرمايد و قرآن كريم مي )1(خواندند سنگ و فلز را نمي
 قبور ازاهل  قبور با زندگان به طور كُلّي فرق دارند گرچه مردگان واهل  قرآن مردگان و

و أولياء پس از مرگ، حيات أُخروي دارند و انبياء  زيرا اگر و صلحاء و أوصياء باشندانبياء 
حيات دنيوي ندارند يعني ديگر در دنياي فاني نيستند و با جهان اما  اند داراي حيات برزخي
 ،عالوه براين .)2(را نداريمها  آن اند و ما امكان دستيابي و ارتباط با ما قطع رابطه كرده

صفحات گذشته مفصالً بيان  كه در م از زنده يا مرده ـ چنانعاخواندنِ نامقيد غيرخدا ـ 
عاي پردازيم به اد قبول اسالم نيست. (فتأمل) با توجه به تذكّر مهم فوق، ميمورد  ؛)3(گرديد

  :ها آن آيات مورد استناد ي هخرافيين دربار
                                           

  .99ر.ك. كتاب حاضر ص  -1
  .160ر.ك. كتاب حاضر، ص  -2
  .168ـ ر.ك. كتاب حاضر، ص  3
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) كه عمر جناب عباس 192تا  188ايم (ص  ر گفتهكه در موضوع استسقاي عم چنان :والًا
كنيم كه برادران يوسف  جا نيز همان سخن را تكرار مي اي متعارف خواند در اين را از فاصله

اي  كه از فاصله پدرشان با او سخن گفتند نه پس از رحلتش، ديگر آن تن حيادر زما
اي كه  يعني از فاصله !چند كيلومتري ي همطرح كردند نه از فاصل خود را ي همتعارف خواست

در  را اميدوار ساخته وها  آن نيز توانستند با هم گفتگو كنند و حضرت يعقوب مي
ۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيُم ﴿ :جوابشان فرمود ٓ ُكۡم َرّبِ

ۡسَتۡغفُِر لَ
َ
به « ]٩٧[يوسف:  ﴾٩٨قَاَل َسوَۡف أ

  ».خواهم همان او بسيار آمرزگار و مهربان است ي شما از پروردگارم آمرزش ميزودي برا
كه اسالم به ما تعليم داده اگر مسلماني مرتكب گناه شود بايد از خدا آمرزش  چنان :ثانيا54ً

ردي را يا فشود و اگر حقّي از كسي ضايع نموده  تعبير مي» قّ اهللاح«بخواهد كه از آن به 
خواهي از خدا بايد از فرد مذكور نيز ـ در صورت در دسترس آزرده است عالوه بر آمرزش

شود.  تعبير مي» قّ النّاسح«بودن ـ حالليت طلبيده و از او نيز بخشايش بخواهد كه از آن به 
مورد  شود خدا هر دو مورد را بيان فرموده در نساء مالحظه مي ي هسور 64 ي هكه در آي چنان

»فرموده:» ّق اهللاح ﴿ َ َّ ْ ٱ م نيز و در مورد دو .»خواستند از خدا آمرزش مي« ﴾فَٱۡسَتۡغَفُروا
  ».خواست آمرزش مي پيامبر [نيز] برايشان [از خدا]« ﴾َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل ﴿ :فرموده

كَبايد بدانيم كه منافقين عمالً با ترجيح حتمي ت وكَديگري بر حقضاوت پيامبر مي، 
مستقيم به آن حضرت و ته بودند و غيرسندا پيامبر تر از تر و منصف ديگري را عادل

بودند لذا الزم بود براي جبران عمل خويش از   آيينش اهانت كرده و آن بزرگوار را آزرده
خواهي آن است كه از كردند و بهترين حالت عذر واهي ميخذرآن حضرت نيز ع خود

واهيم نه تنها ما را ببخشايد بلكه براي ما از خدا نيز آمرزش بخواهد در اين صاحب حقّ بخ
گذشت و رضايت خود را  ي هفهماند كه باالترين مرتب صورت صاحب حقّ نه تنها به ما مي

ما روا داشته است و از حقّ خود گذشته بلكه از خدا نيز خواسته است كه از ما  ي هدربار
صاحب حقّ از خدا آمرزش ما را بخواهد  فتأمل) زيرا وقتي خود( .درگذرد و ما را بيامرزد

 پذيرد. اين كار به فرد آمرزش خواه اطمينان و آرامشِ طبعاً خداوند رؤوف غفّار رحيم مي
  دهد. خاطر بيشتري مي
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ساليان متمادي او را در فرزندان يعقوب نيز چون عزيزترين فرزندش را درچاه انداخته و 
كار و گمراه خوانده  ده و سبب نابينايي وي شده و او را اشتباهنسوزا اش گوشهفراق جگر

شان اين بود كه بروند از  خواستند و هم وظيفه بايد هم از خدا آمرزش مي ]٩٥[يوسف: بودند 
حضرت يعقوب عذر خواهي كرده و از او حالليت طلبيده و از او خواهش كنند كه وي 

گفته بود تا  رشد حضرت يعقوبكه قبالً نيز پسر ا آمرزش آنان را از خدا بخواهد چنان
قبول عذر  ي هپدرم نشان ي هيعني اجاز ]٨٠يوسف: [ شوم نميپدرم اجازه ندهد نزد او حاضر 

ماست و در برابر حضرت يوسف نيز به خطاي خود اقرار كردند كه به منظور عذر خواهي 
. آمرزد ند شما را مينيز در جوابشان فرمود: خداو شود و حضرت يوسف انجام مي

  ].٩٢يوسف: [
و از ) ْل اهَ جَ تَ تَ  (فالپدرشان و نه پس از وفاتش  حيات بنابراين فرزندان يعقوب در زمانِ

ايشان آمرزش بخواهد و اين نحوه خواندن و متعارف، از وي خواستند از خدا براي  فاصله
تباطي به بحث ما درخواست كردن، خواندن و درخواست كردن متعارفي و مقيد است كه ار

اي  ي حاضر شده و يا از فاصلهاي بياوريد كه كساني بر مرقد پيامبر ندارد. شما بايد آيه
 متعارف از او چيزي خواسته باشند و إال استناد به اين آيه در مسأله مورد اختالف، قياسغير

حاضر به غائب و مرده به زنده يعني قياس مبحث ما  الفارق است كه قطعاً صحيح نيست. ع
خي اين است كه رسول و امامي را كه حاضر و زنده به حيات دنيوي نيست و در بهشت برز

ما ـ چنانكه گفته  توان خواند يا نه؟ دنيا آسوده است، آيا مي جا از هم و غمِّ ساكن بوده و آن
دانيم قبور را با افراد زنده يكسان نمياهل  ت از قرآن، مردگان وشد ـ به تبعي!  

َ ٱلرَُّسولِ ﴿: قرآن فرموده: ثالثاً  ُ َّ نَزَل ٱ
َ
ٓ أ ٰ َما َ ِ ْ إ چه  به سوي آن« ]٦١ :[النساء ﴾َتَعالَۡوا

نزد تو « ]٦٤[النساء:  ﴾َجآُءوكَ ﴿ و فرموده: .»قرآن) و به سوي پيامبر بياييد= خدا نازل فرموده (
نزد قبر آمده «» كَ ربَ وا قَ جاؤُ «موده: و نفر» سولالرَّ  ربِ وا إىل قَ عالَ تَ «و نفرموده: ». آمده بودند

روند.  آن حضرت ميروند بلكه نزد قبر نمي خرافات نزد رسول خدااهل  امروز ،»بودند
ٰ ﴿عبارت ) ْل اهَ جَ تَ تَ  (فال َ ِ ْ إ كثر احد ]٦٢ :[النساء ﴾َجآُءوكَ ﴿ ]٦١ :[النساء ﴾ٱلرَُّسولِ  ...َتَعالَۡوا
التماس  ساطت وتوان براي طلب و پيامبر مي دنيويرساند كه در زمان حضور و حيات  مي
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ما   دعا نزد آن حضرت رفت و اين ربطي به پس از رحلت آن حضرت ندارد. كه مردم
امروز فثَي الميا «گويند:  و يا مي» اهللا ندَ ا عِ ع َج اشفَ  !اهللاِ  سوَل يا رَ «گويند:  خس ميرَل از س

اين نحوه  .....و» نانوبَ ا ذُ َج  رْ غفِ استَ  !دُ مَّ يا حُمَ «گويند:  و يا مي » اهللاىَل إِ  َك لنا بِ سَّ وَ ا تَ إنّ  !اهللا يِبَّ نَ 
نامقيد است كه موضوع اختالف ما با خرافيين است. عالوه بر اين بايد  خواندن، خواندنِ

در زمان را  رسول اكرمنساء مربوط به كساني است كه  ي هسور 64 ي هكه آي  بدانيم
اند و به ساير مسلمين كه  آيه بوده افقيني كه اولين مخاطبينِآزرده باشند مانند منحياتش 

معاصر آن حضرت نيستند، ربطي ندارد و خدا نفرموده: اي مسلمانان اگر گناهي مرتكب 
شديد بر سر قبر آن حضرت برويد و از آن حضرت طلب كنيد كه براي شما از ما آمرزش 

 تعميم داد. خصوصاً رحلت رسول خداتوان اين آيه را به پس از  بنابراين نمي !بخواهد
 .)1(است تفاوت قائل شده  دانيم أميرالمؤمنين نيز بين حضور و غياب رسول خدا كه مي

  ).88 ي ه(نهج البالغه، حكمت شمار
ما قبل از پايان اين بند، الزم است به حديثي اشاره كنيم كه غالباً در كتب مروجين ا

شود، حديث مذكور را سمهودي در جلد دوم  ناد ميخرافات براي فريب عوام به آن است
وانيقي امام مدينه بود، به آورده و مدعي است: مالك كه در زمان منصور د» وفاء الوفاء«

صدايت را در اين مسجد  = دسجِ مَ ـا الْ يف هذَ  َك وتَ ع َص رفَ تَ ال«عباسي گفته است:  ي هخليف
ِيَن َءاَمُنواْ ﴿رمايد: ف تناد كرده كه ميقرآن اس ي هو به آي .»پيامبر) بلند مكن (مسجد َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۡصَوٰتَُكۡم فَۡوَق َصوِۡت ٱلَِّبِّ 
َ
ْ أ  ،ايد كه ايمان آورده اي كساني« ]٢[احلجرات:  ﴾َ تَۡرَفُعٓوا

 وَ هُ وَ  نهُ عَ  َك جهَ ترَصُِف وَ  مَ ـلِ «و نيز به او گفته: ». تر مكنيدداهايتان را از صداي پيامبر بلندص
گرداني؟  مي بر چرا رويت را از او [= مرقد پيامبر]=  الخ .....مآدَ  أبيَك  ةُ سيلَ وَ وَ  َك تُ سيلَ وَ 

و در اين مورد  .»الخ.... .است نياي تو حضرت آدم ي هتو و وسيل ي هكه او وسيل در حالي
  !نساء استناد كرده است ي هسور 64 ي هبه آي

                                           
  . 240و  239و نيز ر.ك زيارت و زيارتنامه، ص  425تا  423و  191و  189، ص ر.ك. كتاب حاضر -1
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ايم و خواننده  در سطور باال توضيح داده الزم نساء به قدر ي هسور 64 ي هدر مورد آي
توان فهميد كه تقريباً محال است كه فردي  داند كه ارتباطي به بحث ما ندارد و مي خود مي

 ي هسور دومِ ي هآي ي هدرباراما  چون مالك در موضوع مورد بحث ما به اين آيه استناد كند.
حلي اندك در آيه معلوم ميجاستناد به آن در زمان منصور دوانيقي سازد كه  رات نيز تأم

ۡصَوٰتَُكۡم َفۡوَق ﴿: كند. قرآن فرموده غلط است و طبعاً مالك چنين كاري نمي
َ
ْ أ َ تَۡرَفُعٓوا

آيه مربوط  ،بنابراين ]٢[احلجرات:  .»بلندتر مكنيد صداي پيامبرصدايتان را از «  ﴾َصوِۡت ٱلَِّبِّ 
ه صداي حضرتش براي سايرين قابل شنيدن است ك به زمان حيات دنيوي رسول خدا

ممكن بوده صداي آن حضرت را بشنوند و نسبت به صداي آن بزرگوار، ها  آن بود و براي
حضرت  آن صدايي از فهمد كه پس از رحلت پيامبر تر سخن بگويند. هر عاقلي مي آرام

ي بگويد نبايد عباس ي هبه خليف يك قرن پس از رحلت پيامبر» مالك«شود تا  شنيده نمي
مصطفي «برادر مفاضل ما آقاي  بر مرقد آن حضرت به صداي بلند سخن بگوييم. به قول

وعاظ و مدرسين كه در مسجد  ي هاين قول آن است كه بگوييم هم ي هالزم» يطباطباي
مستمعين بشنوند به صداي بلند سخن كه  اين اند و براي كرده ، وعظ و يا تدريس ميالنّبي
َ يََكاُدوَن َيۡفَقُهوَن ﴿ !اند هانت روا داشتهاكرم ابه پيامبر  گفتند، مي ٓءِ ٱۡلَقۡوِم  َ ُؤ َفَماِل َهٰٓ

  .]٧٨ :[النساء﴾ ٧٨َحِديٗثا 
م امحترم مطّلع باشد اين است كه اگر عو ي هدانيم خوانند تري كه الزم مي مهم ي هما نكتا

نند كه ناقل آن يعني دا كنند، مي يغلب به اين حديث استناد ماندانند قطعاً آخوندها كه 
را درك نكرده تا اين حديث را » مالك«در زمان منصور دوانيقي، » حميد الرّازيمحمد بن «

كرد باز هم حديثش اعتبار نداشت زيرا  مستقيماً از او نقل كند، فرضاً كه او را درك مي
عيف كرده، و غير موثوق او را تض ....ن شيبه و ابوزرعه وعلماي رجال از قبيل نسائي و اب

  .أمل)تَ(فَ !كنند؟ به چنين حديثي استناد ميچرا علماي ما  :بايد پرسيد !اند ستهندا
***  

يام پيري و فرتوتي و ضعف بينايي، بيش از اين امكان تفصيل ندارم و بيم آن دارم كه ادر اين 
ر كافي باشد تا اصالح و تهذيب اين كتاب به سر انجام نرسد، اميدوارم كه همين مقدا
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شود،  عرضه ميها  آن چه در زمان ما به عنوان اسالم به خوانندگان محترم بيدار شوند و در آن
و بدون تدبر در  اش معمم باشد بدون تفكّر لو گويندهكنند و هر چيزي را و تحقيق و تأمل

ِ  إِنَّ ﴿را از ياد نبرند كه فرموده:  ي هشريف ي هقرآن كريم، نپذيرد و اين آي َّ َوآّبِ ِعنَد ٱ َشَّ ٱلَّ
َ َيۡعقِلُوَن  ِيَن  مُّ ٱۡلُۡكُم ٱلَّ نزد خداوند كران و همانا بدترين جنبدگان « ]٢٢ األنفال:[ ﴾٢٢ٱلصُّ

  مطالب مفاتيح الجنان.  ي هپردازيم به بقّي اينك مي .»انديشند اند كه نمي انگنگ

   :فصل هفتم
آورده است كه اسم أعظم خداي » ي خان شيرازيسيد عل«ف از قول در اين فصل مؤلّ

تا  الخ ....است و حروفش نقطه ندارد» وه«و اختتام او » هللاَ«تعالي آن است كه افتتاح او 
دليل و مدرك سيد  :قرآن آمده است. حال بايد پرسيد ي هاسم أعظم در پنج آي :ه گويدآنك

 ي همدرك شرعي، مطالبي دربارعلي خان چه بوده است؟ او و شيخ مغربي هر دو بدون 
اند. ما آيات قرآن كريم را قبول داريم ولي آنچه ايشان بدون  آياتي از قرآن به هم بافته

  پذيريم. دانيم و بدون دليل و مدرك نمي اند حجت نمي مدرك گفته
اما  .أصل و نسب كه ارتباطي به پيشوايان دين ندارد كامالً بي دعايي است :دعاي توسل

فرموده در بعضي از كتب معتبره(؟!) نقل  (ره) مجلسي ي هعالم :گويد باس ميشيخ ع
ن نموده و نه است ولي نه نام كتاب را معيائمه  كه اين دعا از» محمد بن بابويه«اند از  كرده

دعاي مذكور در كتب مشهور شيعه كه  !راوي آن را و نه امامي كه دعا از او نقل شده است
و » رياض السالكين«و شرح آن موسوم به » سجاديه ي هصحيف«ده از قبيل در أدعيه تأليف ش

  شيخ بهائي نيامده است.» مفتاح الفالح«ابن فهد حلّي و » الداعي ةعد«كتاب 
پرواست و چنانكه صاحب مفاتيح  سازان بي اين دعاي توسل از جعليات مذهب ،آري

امام خواجه نصير همين دعاي توسل است  الجنان اشاره كرده دعاي معروف به دعاي دوازده
مذكور را در  ي هخطب» كغعمي«كه تقرير يكي از علماست و  اي اند با خطبه كه تركيب كرده

ح را در اي از دعاي توسل مفاتي خالصه» البلد األمين«آورده و در » مصباح«اواخر كتاب 
عالمي بود كه نان به نرخ » خواجه نصير«داده است. مخفي نماند كه  قرار» فرج«آخر دعاي 
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امثال او  وخورد و مدتي در خدمت اسماعيليان هفت امامي بود! به هر حال خواجه  روز مي
  حقّ تشريع ندارند و خدا قول آنان را حجت قرار نداده است. 

اند! مثالً  در دعايشان به خود متوسل نشدهائمه  متن دعا نيز معيوب است زيرا هيچ كس از
ِهيُد، يَا اْنَن «هيچگاه نگفته است:  امام حسين َها الشَّ فُّ

َ
، ك ٍّ بَا َقبِْد اِهللا يَا ُحَسنْيَ بِْن يلَعِ

َ
يَا أ

َة اِهللا بَلَ َخلِْقِه، يَا َسيَِّدنَا َوَمْوَالنَا لْنَا بَِك إىَِل اِهللا  ،رَُسوِل اِهللا، يَا ُحجَّ ْهنَا َواْستَْشَفْعنَا َوتَوَسَّ إِنَّا تَوَجَّ
مْ  اهللا، اي حسين بن بداي أبا ع = نَاَك َننْيَ يََدْي َحاَجاتِنَا يَا وَِجيهاً ِعنَْد اِهللا اْشَفْع َجَا ِعنَْد اهللاِ َوقَدَّ

، اي حجت خدا بر بندگانش، اي آقاي ما، اي سرور ما، خداعلي، اي شهيد، اي پسر رسول 
و تو را پيش  سوي خدا همانا ما روي آورديم و شفاعت خواستيم و توسل جستيم به تو، به

يعني خود  »!ايم اي آبرومند نزد خدا. براي ما نزد خدا شفاعت كن دادهروي حاجات خود قرار
ش والدت نيافته خود را كه هنوز جد ي هرا نخوانده و خود را شفيع خود قرار نداده يا مثالً نبير

  عقل است.دعاها مضحك و دليل فقدان گونه  اين جعل !بود شفيع خود قرار نداده
لُْت بُِكْم إىَِل  ....« بنا به روايتي ديگر پس از دعاي فوق بگويد: :گويد شيخ عباس مي تَوَسَّ

ِ ِعنَْد اهللاِ   ..... مرا نزد.به شما توسل جستم به سوي خدا=  الخ ...اِهللا... َواْستَنِْقُذوىِي ِمْن ُذنُو
اي كه خدا با  آيا قرآن نخوانده :يمپرس از شيخ عباس مي !»...خدا از گناهانم نجات دهيد

نَت تُنقُِذ َمن ِف ٱلَّارِ ﴿استفهام انكاري به رسول خود فرموده: 
َ
فَأ
َ
(اي « ]١٩[الزمر:  ﴾١٩أ

َوَمن ﴿: و يا فرموده !؟»بخشي پيامبر) آيا تو كسي را كه در آتش دوزخ است، نجات مي
 ُ َّ َّ ٱ ِ نُوَب إ و آيا » و جز خدا كيست كه گناهان را بيامرزد؟« ]١٣٥ :عمران آل[﴾ َيۡغفُِر ٱلُّ

ياسين و آياتي را كه فرموده نجات از گناهان و عذاب گناهان به دست  ي هسور 23 ي هآي
تواند بندگان را از عذاب خدا  اي؟! پس وقتي رسول خدا نمي ه خداست نه غير او، نخواند

  !توانند؟ نجات دهد چگونه امامان مي
و با انجام ] ١٣٥ :عمران آل[ند خواه اگر گناه كنند از خدا آمرزش ميخدا فرموده مؤمنين 

و صالحين انبياء  و نفرموده كه  ]١١٤هود: [ كنند اعمال نيك سعي بر جبران گناه خويش مي
ْسَتْغِفُرَك « :كند نيز عرض مي دهند! حضرت علي اند واسطه قرار مي را كه از دنيا رفته

َ
أ
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 ِ نُو ُ آمرزد  را نميها  آن پروردگارا) براي گناهانم كه جز تو كسي(« »ْغِفُرَها َلرْيُكالَّيِت َال فَ ِ
لَيَْس حِلَاَجيِت َمْطلٌَب «كند:  نيز عرض مي و حضرت سجاد .)1(»طلبم از تو آمرزش مي

نيِْب ذَلفٌِر َلرْيُكَ ِسَواَك،  َ ِ پروردگارا) حاجتم را جز درگاهت جاي درخواستي و «(» َوَال 
  .)2(»اي نيست م را جز تو آمرزندهگناه

طالن اين قول را در صفحات خوانده كه ما ب» وسيله«را ائمه  كه رسول خدا و ديگر آن
  كنيم. جا تكرار نمي در اين )3(گذشته بيان كرديم

كار  خوانند و به اين خدا را در دعاهايشان مياند و غير مردم به شرك مبتال شدهمتأسفانه 
دارند و حالشان  كار دست نمياند و هرچه دليل بياوري از اين ردهبه شدت عادت ك

ُ وَۡحَدهُۥ َكَفۡرُتۡم ﴿فرموده: ها  آن كه قرآن با تهديد به شباهت نيست به كساني بي َّ إَِذا ُدِعَ ٱ
ِ ٱۡلَكبِيِ  ِ ٱۡلَعِلّ َّ ِ ٱۡلُۡكُم 

ْۚ فَ خدا به تنهايي خوانده  چون« ]١٢[غافر:  ﴾١٢ن يُۡشَۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا
كه  گرويد [بدانيد] نچه به شريكي قرين شود ميورزيد و چنا شود، انكار كرده و كفر مي مي

  .)4(»داوري از آن خداوند واالي بزرگ است
مرا  مقرَّب عبادت و از آن جمله دعا بايد طبق دستور خدا باشد، خدا كجا فرموده بندگانِ

بندگان كامالً آگاه است و طبعاً با  ميرِي الضَّو از ما ف بخوانيد؟ خدا همه جا حاضر و ناظر
نيست. رسول خدا كجا فرموده هر كه مشكلي دارد مرا يا  هچنين خدايي نيازي به واسط

  !نوادگانم را بخواند و واسطه قرار دهد؟
اي كه فرموده شفاعت به اختيار  آيا قرآن نخوانده :پرسيم دعاي توسل مي ي هاز خوانند

برخالف فرمان ائمه  وانبياء  داني كه يست بلكه فقط به إذن و اختيار خداست. آيا نميكسي ن
كنند؟! پس اگر تو واقعاً خواهان شفاعتي بايد خدا را بخواني و خدا هر كه  خدا كاري نمي

اند،  يكي از بزرگان دين را كه از دنيا رفتهندي ن عِ مِ تو قرار دهد نه   را صالح بداند شفيع
                                           

حيفة العلوّية, من دعائه  -1  .٢٣٨باهللا, ص ارة يف االستج الصَّ
  ي سجاديه، دعاي دوازدهم.  صحيفه -2
    .248تا  219ي  صفحه ر.ك. كتاب حاضر -3
  ».ز«بند  116ي  صفحه ر.ك. كتاب حاضر -4
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خواهي از  يا امامي كه مي رسول اكرمآيا  )1(كني و او را شفيع خود قرار دهي؟!انتخاب 
داند و از حال و خيال و سرائر و أفكار تو مطّلع است؟  تو شفاعت كند، گناهان تو را مي

قرآن نيز فرموده جز خدا هيچ كس از  ،)2(پنهاني معاصرين خود با خبر نبوداعمال  پيامبر از
َوَكَفٰ بَِرّبَِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبَِيۢا ﴿لع نيست چنانكه فرموده: ن او مطّحال بنده و گناها

 .»و بس است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بيناست« ]١٧ اإلرساء:[ ﴾بَِصٗيا
كه  اين رفاي، به ص داند تو چه گناهاني مرتكب شده پس چگونه توقّع داري امامي كه نمي

يا  اهاي توسل را پيغمبر خوانده استبيايد و شفيع تو شود؟ آيا اين دع اي گفتهتملّق او را 
  !اند؟  فقط كفعمي و مجلسي و أمثال ايشان خوانده

ل ديگري نيشيخ عبمه آن را كه دروغ » قبس المصباح«ز ز ااس دعاي توسنقل كرده كه مقد
تا  32، ص 91به آن در بحار األنوار (جدعا و أكاذيب مربوط اما  بارد، نياورده و از سراسر آن مي

است. براي اطّالع از » مهور العميحسن بن محمد بن ج«) مسطور است. راوي دعاي مذكور 36
  ) مراجعه شود.322(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«حال او به كتاب 

است. در كتاب مذكور نيز فاقد سند آورده كه » بلد األمين«دعايي از  108 ي هدر صفح
  متن دعا، اشكالي ندارد و مشمول إذن عام الهي به دعا است.

» بن طاووسسيد «به نام  كي از علماي خرافي: يحرز حضرت امام زمان زين العابدين
دروغ و آن حضرت از دروغ بيزار است.  يقيناً نقل كرده كه حرزي از حضرت سجاد

مگر ذات  يمحرز و پناهي براخدايا، گفته » سجاديه ي هصحيف«حضرت سجاد مكرّراً در 
َك  وٍب.....بُ رْ  مَ بٌّ بَل إليه إال رَ  ري ياجُيِ ال«كند:  عرض مينيست. مثالً  مقدس تو  رُّ فَ المَ  إ

رار و گريز (از امورنا دهد..... ف بنده را پناه نمي ز پروردگار كسين جعبود مم = ُب رَ هْ المَ و
  .)3(»مطلوب فقط) به سوي توست

                                           
  ي بقره. سوره 254ي  به بعد و تابشي از قرآن ذيل آيه 231ي  ي صفحه ر.ك زيارت و زيارتنامه، حاشيه -1
  . 129و  125ر.ك عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول،  -2

  .21ي سجاديه، دعاي  صحيفه -3
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 = َواْجَعليِْن..... ِمَن الُْمْصِلِحنَي بُِسَؤايِل إِيَّاَك،...... الُْمَعوَِّديَن بِاحكََّعوُِّذ بَِك «كند:  يا عرض مي
اصالح كنندگان (اعتقاد و اعمال)  ي هدرخواستم از تو مرا در زمر ي ه(پروردگارا) به وسيل

  .)1(»اند گرفتهناه بردن به تو خو كساني قرار ده كه به پ ي ه. و از جمل...قرار ده
َْت «كند:  يا عرض مي َ ...... َفتََعا ِ َحٌد َمَعَك يِف ُدَخ

َ
، َوَال َفتَِّفُق أ ِ َحٌد يِف رََجا

َ
ُكَك أ َال يرَْشَ

نْت
َ
َ إِالَّ أ َ نَْداِد، فَُسبَْحانََك َال إِ

َ
ْمثَاِل َواْأل

َ
َْت َعِن اْأل ْضَداِد، َوتََكربَّ

َ
ْشبَاهِ َواْأل

َ
 =َعِن اْأل
دعا و خواندنم كسي با تو همراه ت و در سيدگارا) كسي در اميد داشتم با تو شريك ن(پرور
از آنكه همسان و  پس تو از شبيه و يا معارض داشتن واالتر و برتري و بزرگتري ....باشدنمي

  .)2(»نيست همتا داشته باشي، پاك و منزّهي و جز تو معبودي به حقّ
ِفرُّ « :كند يا عرض مي

َ
َْك أ َ

إِ
ْدُعو، فَ

َ
رُْجو، َولََك أ

َ
ْستَِغيُث، َوإِيَّاَك أ

َ
َخاُف، َوبَِك أ

َ
، َوِمنَْك أ

جْلَأ 
َ
َْك أ َ

خواهم به  گريزيم و فقط از تو بيمناكم و فقط از تو مي سوي تو مي پس فقط به =َوإِ
 كنم) و خوانم (يا فقط به درگاه تو دعا مي فريادم رسي و فقط به تو اميدوارم و فقط تو را مي

  .)3(»برم سوي تو پناه مي فقط به
اد چنانامعاي  ا سجعرض امامت منصوصه نداشت (ر.ك. كه در تاريخ مذكور است اد

در اين دعاي ما ا د)به بع 730وص 12باب  685، صاخبار اصول بر قرآن و عقول
السند حضرت سجاد فقط درود خدا را براي همان دوازه امام خيالي خواسته و خودش فاقد
را دعا نكرده است؟  ديگرش جناب زيد چرا پسر :پرسيم مي !خوانده» زين العابدين«ا ر

شود راوي مجهولي كه خواسته  را دعا نكرده است؟ معلوم مي چرا جناب نفس زكيه
كه » سيد بن طاووس«براي حضرت سجاد مذهب بسازد اين حرز را جعل كرده است و 

راويان بين خود و آن كه  اين داشته بدون فاصله شش قرن با حضرت زين العابدين

                                           
  .25ي سجاديه، دعاي  صحيفه -1
  .28ي سجاديه، دعاي  صحيفه -2
  .52ي، دعاي  ي سجاديه صحيفه -3
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در  !واسطه، اين دعاي مجعول را از حضرت سجاد نقل كرده است حضرت را ذكر كند بي
  !مد را خواسته ولي دعاي او مستجاب نشده استدعا حضرت سجاد زيارت قائم آل مح اين

ه متن آن ك خرافي دعايي نقل كرده از حضرت باقر» سيد طاووسِ« 110 ي هحفدر ص
و او  )2(»علي بن الحكم«براي أحمقي به نام   )1(عيبي ندارد ولي آن را كذّابي به نام ابوجميله

كه حديث صحيح از » حسن صفّار محمد بن«واقفي مذهب نقل كرده و » ابن فضّالِ«براي 
  )3(!داده در كتابش ثبت كرده است صحيح را تشخيص نميغير

نسبت داده  ذكر راوي دعايي را به حضرت كاظم نكفعمي بدو :بةدعای رسيع اإلجا
 وَ يا ُقل هُ «گويد:  سواد بوده است! در اين دعا مي شود جاعل آن بي كه از متن دعا معلوم مي

حال اگر كسي از اين جاعل بپرسد منادي و مخاطب در اين جمله كيست؟ در  !»دأحَ  اهللاُ 
يا صاحب مفاتيح متوجه اين  چگونه آقاي كفعمي :پرسيم جواب عاجز خواهد ماند. مي

  !اند؟! آيا اين از كثرت علم و زهد ايشان بوده است؟ خطاي واضح نشده
ِ  سمِ االبِ وَ «گويد:  در اين دعا مي َّ َ  نَك ُرج مِ لِقَك فَلَم خَي ن خَ ُه عَ بتَ جَ ي حَ ا و به  = َك إال إ

آيا » !شود؟ ارج نميسوي تو از تو خ داشتي و جز به  كه آن را از مخلوقات خود پوشيده نامي
حتّي اگر بگوييم مقصود چيز ديگري  !شود؟ از حقّ تعالي چيزي خارج شده يا داخل مي

شبهه اين تعبير عاري از فصاحت و بالغت است و  بوده و براي آن معناي ديگري ببافيم بي
بايد داراي چنين  ما  گويد. چرا كتب مذهبي چنين سخني نمي قطعاً حضرت كاظم

  شد؟مهمالتي با
 بِ يا مَ «: ي هي نقل كرده با جمليدعا 111 ي هدر صفح

 .شود شروع مي »هِ ُقَقُد املاكرِ  هِ ن حُتَلُّ
اين دعا را براي ايمني از سلطان و بالء و ظهور اعداء و » سيد بن طاووس« :و كفعمي فرموده

                                           
 زيارت و زيارتنامهو  852و 827ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولبراي شناخت او رجوع كنيد به  -1

  .37ي  شماره 86ص 
  .4ي  ي شماره ، حاشيه13حاضر، صكتاب ي او رجوع كنيد به  درباره -2
  .268ص ، 91، ج بحار األنوارر.ك.  -3
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 حجت شرعي نيست.» ابن طاووس«قول  :گوييم . مياست خوف فقر و تنگي سينه ذكر كرده
اين  سجاديه است و معلوم نيست كه حضرت سجاد ي هدعاي مذكور، دعاي هفتم صحيف

  خوانده است. دعا را براي موارد مذكور مي
ايم.  آن سخن گفته ي هدعايي از كفعمي نقل كرده كه قبالً دربار 112 ي هدر صفح

  ).كتاب حاضر 48مراجعه شود. (ص 
اي خطاب به صاحب الزّمان آورده  سيد علي خان شيرازي استعاثه نامه 113 ي هفدر صح

گويند فردي در خواب اين دعا را  بلكه مي !رسد است كه سند ندارد و به پيشوايان دين نمي
د و، آيا صاحب الزّمان غائب وجبايد پرسيد بنا به مدارك متقن شرعي )1(!شينده است

باشد؟! مدرك  يمني يثِ غِ ستَ املُ  ياُث غِ  خدا همي است؟ آيا غيررؤيا هم حجت شرع آيا )2(؟دارد
  رس باشد، چيست؟ مقيد فريادناتواند به صورت  هم مي از خدا غيركه  اين شما بر

صاحب الزّمان را حجت قرار داده و گويد طول و عرض زمين را از كفر  در اين دعا
» سوالن إلهي كسي حجت نيستپس از ر«كه أوالً خدا فرموده  كند! در صورتي پاك مي

: بنا به فرمود مياهللا  ةُ جَّ ُح شما به چه دليل صاحب الزمان را  ]165النِّساء: [  ي هشماريد؟! ثانياً
نصاري و يهود  ي هقرآن كفر و عداوت تا قيامت باقي خواهد بود، چنانكه خدا دربار

ۡغَرۡيَنا﴿ فرموده:
َ
ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيَٰمةِ بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَداَوةَ وَ  (وألقَينا) فَأ َ ِ ميان « ]٦٤و  ١٤دة:  [املائ ﴾ٱۡلَۡغَضآَء إ

هب اق و مذرَطبق اين آيات تا روز قيامت ف .»ايشان تا روز ستاخيز دشمني و كينه افكنديم
ه يهود و نصاري موجود بوده و بينشان عداوت و كينه باقي خواهد بود و كفر و جملباطله از

  محو نخواهد شد. عداوت از طول و عرض زمين
َ ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱۡلَغِّ ﴿خدا فرموده:  ٓ إِۡكَراهَ ِف ٱّلِيِنۖ قَد تَّبَيَّ در دين هيچ « ]٢٥٦[البقرة:  ﴾َ

اكراه و اجباري نيست به تحقيق كه راه رشد و هدايت از ضاللت و گمراهي روشن و متمايز 

                                           
  .32و  31، ص 91، جبحار األنوارر.ك.  -1
و كتاب بررسي علمي در احاديث  728تا  709، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولر.ك.  -2

  مهدي تأليف نگارنده است.
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زور مسلمان كند. بلكه    جهان را بههاي  فرستد تا ملّت بنابراين خدا كسي را نمي .»شده است
ها بايد بيدار شده و خود راه هدايت را بجويند. اصوالً جايز نيست كه مردم را به اكراه  ملّت

فرمود ولي  مردم را دعوت مي كه قرآن قرموده رسول خدا و زور مسلمان كنيم و چنان
ش همه را مسلمان نكرد با دعوت كرماكرد. پس وقتي پيامبر  نمي كسي را به اسالم مجبور

  !تواند؟ چگونه يكي از پيروانش مي
عصمت بايد بدانيم  ي هاست؟ دربار  إلهي و معصوم خواندههاي  را حجتائمه  در اين دعا

بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ﴿ فرمايد: كه خداي تعالي به رسول خود مي  :[حممد ﴾َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ
عقالً و نقالً  ،آري». آمرزش خواه [از خدا]مردان و زنان مؤمن  ت و [گناه]و براي گناه« ]١٩

در رساندن آيات و احكام شريعت از اشتباه و نسيان مصون  ترديد نيست كه رسول خدا
بنابراين  بوده است ولي دليل قرآني نداريم كه در ساير امور از خطا مصون بوده است

 انبياء بهكه قياس غيراست تر اين ازآن مهماما  اردنبياء، مدرك قرآني ندا» عصمت مطلق«
حضرت و وحي به آمدن آنشود  مي وحي از جمله رسول خداانبياء  غلط است. بهانبياء 

 نَانبياء به هيچ وجه مشود. بنابراين عصمت غير وحي نمي خاتمه يافته و پس از او به كساني
  الوجوه دليل شرعي ندارد. (فتأمل)

قصص را كه راجع به بني اسرائيل و فرعون و هامان  ي هپنجم سور ي هآي در اين دعا
خان شيرازي يا ديگري حقّ  آيا سيد علي !صاحب الزّمان قلمداد كرده است ي هاست دربار

خواه خود يا بنابه روايات ضعيف و بدون اعتنا به سياق آيات،  دارد آيات قرآن را به دل
   !معني كند؟

گويد در حقّ من شفاعت كن كه  داند كجاست مي الزّمان كه نمي صاحببه در اين دعا 
آيا شفاعت به  :پرسيم بار ديگر مي !دانم قرار داده و شفاعت تو را مقبول مي عمن تو را شفي

كار است كه هر كس را خواست شفيع  إذن و اخيتار خداست يا به اراده و انتخاب فرد گناه
تواند با تملّق و چاپلوسي و تمجيد و تبجيل يكي از  ياي م قرار دهد؟! آيا واقعاً هر بنده

با بندگان است و اين انتخاب به ايشان  عبزرگان را شفيع خود سازد؟ آيا نصب و تعيين شفي
 ‘و حضرت مريم واگذار شده؟ اگر چنين باشد مسيحيان ميل دارند حضرت مسيح
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ز ايشان شفاعت كند و شيعيان شفيعشان باشد و صوفيان ميل دارند مثالً عبدالقادر گيالني ا
اي به طور دسته  ميل دارند حضرت ابوالفضل عباس يا حضرت معصومه يا هر امام و امامزاده

بردگان است؟ آيا در كتابش  جمعي يا تك تك از ايشان شفاعت كنند؟ آيا خدا مطيع نام
؟ آيا پذيريم مي را حتماًها  آن ي هام و خواست داده  ها را شفيع شما قرار فرموده كه من اين

صالح  ي هخود يك پيامبر يا بند هبه دلخوا دتوان كس گناه و جنايتي كرد ميدرنظام إلهي هر
  !را كه درگذشته، با تملّق و تمجيد وادار به شفاعت كند و خدا هم وظيفه دارد بپذيرد؟

ٰ ﴿خدا در قرآن فرموده:  َمَٰو ُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ ۖ لَّ َفَٰعُة َجِيٗعا ِ ٱلشَّ َّ ِ ۡرِض ّ
َ
 ]٤٤[الزمر:  ﴾ِت َوٱۡل

در اين آيه  .»اوست ها و زمين از آنِ روايي آسمان خداست كه فرمان تمامي شفاعت از آنِ«
ِ «از تقديم  َّ ِ َفَٰعةُ «بر  »ّ اختيار شفاعت فقط و فقط با  شود ميمعلوم  »َجِيٗعا« ي هو از كلم »ٱلشَّ

ها  رواي آسمان كه مالك و فرمان كسي فرمايد خداست و به ديگري واگذار نشده و خدا مي
نه، كه خدا ساند با اعمال ح و زمين است زمام شفاعت را به دست دارد پس مردم مكلّف

ّيِ ﴿: فرموده ٰكِرِيَن  َٔ إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ
همانا « ]١١٤[هود:  ﴾١١٤اِتۚ َذٰلَِك ذِۡكَرٰى لِلذَّ

ه و با دعا به و با توب .»ري است براي ياد آورانبرد اين تذكّ يها را از بين م نيكو، بدي [اعمال]
درگاه خدا، رضاي خداوند را كسب نمايند تا خدا خود عفو نمايد يا شفيعي براي ايشان 

َما ِمن ﴿فرمايد: خدا فرموده:  معين كند و مقصري كه قابل شفاعت باشد خدا خود تعيين مي
َّ ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهِ  ِ در سوره  .»هيچ شفيعي نيست مگر پس از رخصت او« ]٣ :[يونس ﴾ۦَشفِيٍع إ

تعيين و  شود كه نيز شفاعت منوط به إذن إلهي است. از اين آيات مسلّم مي 26 ي هنجم آي
  .)1(نصب شفيع با خداست

  

                                           
ي بقره و  هسور 254ي  ، ذيل آيهتابشي از قرآنو خصوصاً كتاب » ب«بند  85ر.ك. كتاب حاضر، ص - 1

. البتّه مخفي نماند تعدادي از مسائلي 1822تا  1802و أحكام القرآن مسأله  231، ص زيارت و زيارتنامه
ام، امروز مورد قبول اينجانب نيست و كتاب مذكور بايد تصحيح و اصالح  را كه در احكام القرآن آورده

   گردد.
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  :فصل هشتم     
شود و در مناجات و مشتمل  محسوب ميالجنان مفاتيح اول  اين فصل آخرين بخش باب

  .است ر پانزده مناجات و مناجاتي منظوم منسوب به حضرت علياست ب
ها از حضرت سجاد است كه وي آن را در  مجلسي مدعي است كه اين مناجات ي هعالم

و نه راويان آن  ف را ذكر نمودهكتب بعضي از اصحاب يافته است! ولي نه نام كتاب نه نام مؤلّ
سجاديه نيز مذكور  ي ها سند ندارند و حتّي در صحيفه بنابراين اين مناجات !را معلوم كرده است

اند يا نه،  فاسق، غالي بوده ند يااهاند يا نه، عادل بود وات آن مؤمن بودهدانيم كه ر نيستند. ما نمي
  ....هكذا مقيد به قرآن و مسلمانِ اند يا اند يا نه، صوفي بوده ستهدان را قابل رؤيت مي خدا

ها نظر كرد تا الفاظ و تعابير نابجا و غير الئقي نسبت به  مناجاتحال بايد در متن اين 
ها تعابير صوفيانه و  مناجات ايناكثر  ذات أقدس پروردگار در آن نباشد. به نظر ما در

 پيداست آن جناب»  هسجادي ي هصحيف«كه از  كه چنان شود در حالي مي  پسند ديدهصوفي
ل در ثَي المكه ف دانسته است. و حال آن قابل رؤيت نمي تعابير نداشته است و خدا راگونه  اين

 يلِ ىل مَج اِ  رِ ظَ اجَّ  ِن عَ  يَك ُجب ُمشتاقِ حَت  الو«گويد:  ) به خدا مياخلائفني ةمناجامناجات سوم (
 .»نظر كردن به ديدار زيبايت محجوب و مستور مگذار مشتاقان خود را از (خدايا) = َك تِ ؤيَ رُ 

.....ىن نَ مُ  َك صلُ وَ «ويد: گ و در مناجات هشتم مي وصال تو آرزوي  = يتحاجَ  َك تُ ؤيَ رُ و ف
 .....نمَّ مِ  )1(انَ لْ عَ اجْ فَ « :گويد مناجات نهم مي و در .»... و ديدار تو حاجت من است.من است

 وَ .... َك هِ جْ ىل وَ اِ  رِ ظَ اجَّ بِ  هُ تَ حْ نَ مَ 
َ
ِ  هُ يتَ بَ تَ اجْ وَ  ....كَ رِ جْ ن هَ مِ  هُ تَ ذْ عَ أ كساني قرار را از ما=  َك تِ دَ اهَ شَ مُ ل

و او را  ....و او را از هجران خويش پناه دادي .....يت را عطا فرموديوده كه به او ديدن ر
 ها إالَّ دُ رَبِّ فُ  ال ُعلَّيت«گويد:  و در مناجات يازدهم مي .»برگزيديخود  ي هبراي مشاهد

َ شَ وَ  ....كلُ ْص وَ  حرارت عطش مرا جز وصال تو سرد =  َك هِ جْ إىل وَ  رُ ظَ إال اجَّ  لُّهُ بُ فَ  ال َك و إ
و در مناجات دوازدهم  .»سازد ر به رويت سيراب نميظكند و شوق مرا به سوي تو جز ن نمي

                                           
1- بگويد: » انَ َعلْ فَاجْ «ده است بهتر بود كه به جاي ها ضمير مفرد آور ه به جمالت بعد كه در آنبا توج

  .»يِنْ َعلْ فَاجْ «
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ِ  نَ ا مِ نَ لْ عَ اجْ فَ «گويد:  مي َّ  هِ وبِ بُ إىل حَم  رِ َظ اجَّ بِ  رَّْت قَ  ....ينَ ا
َ
ما را از كساني قرار  پس=  مهُ يُنُ قْ م أ

. و در مناجات پانزدهم »كردن به محبوبشان روشن گشته استرشان به نظكه چشمان .....ده
  رْ رِ أقْ وَ «گويد:  مي

َ
ما اين چند جمله را  !»را به ديدارت روشن فرماچشمان ما =  َك تِ يَ ؤْ رُ نا بِ يُنَ قْ أ

  الحات و تعابير صوفيانه بسيار است.طها اص از باب نمونه آورديم وگرنه در اين مناجات
مسلك خرافي يافته و به حضرت را فرد يا افرادي صوفي ها مناجات به نظر ما اين

تعابير  ي هاند. دربار در دعاهايشان تعابير صوفيانه نداشتهائمه  اند و إال نسبت داده سجاد
  كنيم. نميجا تكرار  در اين ) و70تا  64ايم (ص  سخن گفتهصوفيانه قبالً 

صاحب  ي هها جمالتي هست كه مخالف عقيد مخفي نماند در برخي از اين مناجات
 َجا ةَ يلَ سِ وَ ال«كند:  مي عرض  )ِبِّ  نيَ يعِ الُمطِ  ناجاةُ (مُ مفاتيح است از جمله در مناجات هفتم 

 َ مؤلّف از ». اي نيست (پروردگارا) براي ما به سوي تو جز خودت، هيچ وسيله = إال أنَت  َك إ
» وسيله«را ائمه  ي غيرو حتّائمه  را قبول داري پس چرا اتناجاگر اين م :پرسيم مفاتيح مي

  داني؟ مي
اما  ها را بدون دليل و مدرك به شرع نسبت ندهيم البتّه بايد توجه داشت كه اين مناجات

به عنوان مثال ها ممنوع نيست.  بنا به إذن عام إلهي به دعا، خواندن برخي از اين مناجات
بدين شرط كه آن را وارد از شرع ندانيم، ايرادي  ني)اجِ الرّ  ناجاةُ (مُ خواندن مناجات چهارم 
  آوريم. اين مناجات را مي ي هندارد. ما در اينجا ترجم

  »مهربان ي هبه نام خداوند بخشند«
چه دارد،  وي عطا فرمايد و هرگاه بدانبه  بخواهد ]چيزياي از او [ اي آن كه هرگاه بنده

د، وي به او روي آور ]بنده[رساند و هرگاه  اش مي اميد و آرزو داشته باشد، وي را به خواسته
ماند ـ  سازد و چنانچه نافرماني كند ـ كه از او پنهان نمي و مقرّب و نزديك مي را [پذيرفته]

به او  و خود را[و هرگاه بر او توكّل كند  گناهش را پرده پوشي كند [و رسوايش نسازد]
وي را بسندگي و كفايت فرمايد. ]دسپار  

به طلب مهماني وارد شد و تو مهمان نوازي  ]به پيشگاهت[اي معبود من، كيست كه 
و به او نكويي  نفرمودي؟ و كيست كه به اميد بزرگواريت به درگاهت روي آورد
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و ياوري جر تكه  اميد بازگردم در حالي نفرمودي؟ آيا سزاوار است كه از درگاهت نا
به جز تو اميدوار باشم چگونه  ؟حسان باشداشناسم كه [بالذّات] موصوف به بخشش و  نمي

بدارم   اميد  كه خير و نيكي به تمامي در دست توست؟! و چگونه به جز تو به كسي در حالي
 از آنِ ]همه[كه آفرينش و فرمان  در حالي ]ام را بر آورده سازد كه خواسته[يا آرزو كنم 

از فضل و بخشش خويش ـ بي  ]تاكنون[ كه ويشتن از تو برگيرم در حاليست؟ آيا اميد ختو
ام  آويخته] تو درآيين[كه به ريسمان  اي؟! آيا در حالي كه طلب كنم ـ به من نكويي كرده آن

  )1(!سازي؟ چونان خودم مي ]مخلوقي[مرا نيازمند 
آمرزش بخت سازد وروزرا به رحمت خويش في ]به درگاهش[آوران كه روي اي آن

را از ياد ببرم در عقوبتش نگون بخت نشوند. چگونه تو به  ]آنانآمرزد و را مي[جويان 
  !مرا در نظر داري؟ ]پيوسته[كه  كه تو هماره به ياد مني و چسان از تو غافل شوم در حالي حالي

و  ام و براي برخورداري از بخشش به دامان بزرگواريت دست آويخته ،اي معبود من
، پاك و خالص بساز و مرا آاليش توحيد ناب و بيام پس مرا با  د گسترده] اميتورِ[عطايت 

  ات مقرّر بفرما. از بندگان برگزيده
اي فقط به او اميد  ندهجويبرد و هر ] به او پناه مياز ناماليمات[اي  گريزندهكه هر  اي آن

[از نيازمند  ستارِاكه خوي آنا ترين خوانده و واي بخشندهاي واالترين اميد دارد.  مي
نا اميد نگردد، اي آنكه  ]از بارگاهش[اميدوار  نيايد و آرزومند] بازاهش تهي دستدرگ

  كنار است.اش براي فرد اميدوار، برفراز و بر ت و پردهدرگاهش براي خواننده، گشاده اس
روشي  ي همايچه  خواهم به كرامت خويش بر من منّت نهي و از آن از تو مي ]پروردگارا[
ايمان [آرام و قرار جان و دلم باشد و از  ي هچه را كه ماي ات آن ام باشد و از اميد بخشي ه ديد

                                           
ٓ  قُۡل ﴿ گويد: امر خدا ميكه به است خدا، رسول اكرمافضل برگزيدگان  -1 َما ۠  إِنَّ نَا

َ
 يُوَحٰٓ  لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  أ

 َّ َ ِ ٓ  إ َما نَّ
َ
ٰ  أ ٰ  ُهُكمۡ إَِل ٰ  هٞ إَِل ْ يَرۡ  َكنَ  َفَمن ِحٞدۖ َو ٓ  ُجوا ٗ  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّبِهِ  ءَ لَِقا َ  الِحٗ َصٰ  َعَم ِ  كۡ يُۡشِ  َو  ۦٓ َرّبِهِ  بِعَِباَدة
َحدَۢ 
َ
شود معبودتان معبودي  همانا من انساني چون شما هستم كه به من وحي مي« ]١١٠: الكهف[ ﴾١١٠ اأ

ه يگانه است، پس هركه به مالقات پروردگارش [در روز رستاخيز] اميد دارد بايد كرداري شايسته ب
  ».جاي آرد و احدي را در عبادت پروردگارش شريك و انباز نشمارد
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كور هاي   پرده ]ا چنين يقيني[بدنيا را آسان و ناچيز سازد و هاي  يقين آنچه را كه ناگواري] و
  مهربانترين مهربانان. از بصيرت و بينشم بركنار افتد، مرا عطا فرمايي. به رحمتت اي ]باطني[

  

   :المؤمنينميراحضرت  ي همناجات منظوم
ناموجه است. از جمله ن ات آاين مناجات مشتمل است بر سي بيت شعر كه بعضي از ابي

حضرت أميرالمؤمنين نيست  از شعارا سازد اين مناجات و م كه معلوم ميهفت بيت بيست و
دانست  قدر عزيز نميند نبود و خود را آنپسدخو مغرور و بوده و حضرت متواضع آن زيرا

  :كه خداوند متعال را قسم بدهد به خودش و در پيشگاه خالق سبحان بگويد
َ أبراٍر هُ  ةِ رمَ حُ وَ  هِ مِّ عَ  ابِن ىف وَ الُمصطَ  ةِ رمَ ليه حِبُ إ   عُ  َك م ل   ُخشَّ

  شعمپسر من، به حرمت حضرت مصطفي و وداي معب
  دـان شعخا كه در پيشگاهت و به حرمت پاكاني

اند. از آن جمله در نماز و تسبيح  اين اشتباه را جاعلين حديث چند بار مرتكب شده
)  41و  40) نقل كرده و در مفاتيح (ص 258سندي كه شيخ طوسي (مصباح المتهجد، ص بي

 !شود گناهانش آمرزيده مي ي هكه اين نماز و تسبيح را بخواند همآمده است و ادعا شده هر
َ «گويد:  مي جا نيز در آن دهم  تو را سوگند ميپروردگارا، =  يِيّ لِ وَ  يِلٍّ عَ بِ وَ  دييِّ ٍد سَ مَّ حَ مُ بِ  مَّ هُ للّ ا

خدا را قسم داده به علي  چگونه علي» !به محمد كه سرورم و به علي كه ولي من است
دهم به  تو را قسم ميخدايا، اوست؟! آيا ممكن است يك فرد عامي عرض كند  كه وليِّ
 ي هعرص كه شهسوار تا چه رسد به حضرت علي !باشم ه ولي خودم ميخودم ك

  !سخنوري است؟
ما بِ  ةَ قَ اخِكّ وَ  َك سِ فْ نَ بِ  اإلعجاَب وَ  اكَ يّ إِ «كسي است كه خود فرموده:  حضرت علي

(نهج  .»پسندي و اتّكاء به چيزي كه تو را به خود پسندي وادارد بپرهيزاز خود=  نهامِ  َك بُ جِ ُفعْ 

  مْ لَ عْ اِ «و فرموده:  )53 ي هامالبالغه، ن
َ
 فَ آوَ  واِب دُّ الصَّ ِض  نَّ اإلعجاَب أ

َ
جب بدان كه ع=  اِب ْكَ ُة األ

آن حضرت  ). 31 ي ه(نهج البالغه، نام» استه عقلدرستي و آفت و خودپسندي ضد صواب و
 ىف  كَ إليِه «كند:  ف مفاتيح، عرض ميداند و بنا به نقل مؤلّ عزّت خود را بندگي خدا مي



245 

 »عبادت ديتوح« ی تذّكر مهّم درباره

   

 
 

  

 

ً أن زّ عِ  َ  كونَ أا ً عَ  َك ل ً ىف  فَ كَ وَ  بدا   خرا
َ
ً يل رَ  كونَ تَ  نْ أ عزّت بسنده  ناي معبودم مرا همي = ّبا

  ).127(مفاتيح، ص». ات باشم و همين افتخار مرا بس كه تو پروردگارم باشي است كه بنده
ن بيت از اي 24 ،بودم» علويه ي هصحيف« ي هها قبل كه مشغول ترجم جانب سال اين

  :گذارم جا ابيات مذكور را به يادگار مي م كه در اينناجات را به نظم فارسي در آوردم
  

  الـي عتو را حمد باشد كه داري تو مجد و  -1
  

 هركس عطـا  مبارك تو، هركس كني منع و
  

  قي و حرز و هم پشت مـن تو خَالّخدايا،  -2
  

 بـه يســـر و رضــا    به سـوي تو نالم به عسر و
  

ود گر خطايـم بـزرگ و كـالن   خدايا، -3 بـ  
  

ـود عفـــوِ تــــو برتــر و بيشتـــر از خطـــا      بـ 
  

  خدايا بدادم به نفسم اگرهرچـه خواسـت   -4
  

 مـــن اكنـــون دچـــار پشيمانيـــــم اي خـــــدا
  

  خدايــا تو بيني مـرا حـال و فقــر و نيــاز    -5
  

 سميعــــي تـــــو رازِ نهــــــانِ مــــرا در دعــــا
  

  ايا اميــدم مكـن قطـع و دل را سيـــاه    خد -6
  

 كه مــن در عطايـت طمــع دارمـي جودهــا     
  

  خدايـا اگـر نااميـدم كنـي يـا كـه طـــرد       -7
  

ــا؟     ــود در كج ــفيعم ب ــا ش ــه؟ ي ــه ك ــدم ب  امي
  

  خدايا پنــاه از عذابــت بـده زانكـه مــن      -8
  

ــا     ــد دوت ـــده ق ــت ش ــيلم، زِ خوف ــير و ذل  اس
  

ت أنيســ    -9 م تـو بـاش  خدايا به تلقـين حجـ  
  

ـــرا   ـــزل مـ ـــأوي و منـ ــر مـ ـــد قب ـــو شـــ  چـ
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  هــا گـر هـزار    خدايـا عذابم كنـي سـال   -10
  

 نگـــردد جــــــدا  اميــدم ز تــو اي خــدا، مــي
  

  دمـي خدايا چشان طعم عفـوت مـرا آن   -11
  

 جـزا  مال نافع، نه فرزند باشد، بـه روز   كه ني
  

  خدايا مراعـات كـن ورنـه ضـايع شـوم      -12
  

 نگــردم رعايــت كنـــي گــر مـــرا كــه ضــايع
  

  نگـذري  محسن تو مـي  جز زِ خدايا اگر -13
  

ـــوي؟ كــه بخشـــــد گناهــانِ بــدكارِ اهــل هـ 
  

  خدايا گَرَم قصر دركسـب تقـوي شـده    -14
  

ــي   ـــي م ـــوت هم ـــال عف ــه دنب ـــا ب  دوم باره
  

ــرده   -15 ــا ك ــم خط ــدايا زِ جهل ـــاً خ   ام دائم
  

 رااميدم به تـو بـوده تـا گفتـه شــد پـس چــ       
  

  كــوه مــن بيشــتر شــد زِ خــدايا گناهــان -16
  

ــو    ـــو ت ـــود عفـ ـــن ب ــر  و ليك ـــرااكث  و برتـ
  

ــاد جــودت ز  -17 ــرَد ي ــرس خــدايا ب ــندل ت   م
  

 هــا زِ يــاد خطاهــا ببــارد مــرا اشــك از ديـــده
  

  ش، ببخشـم گنـاه  زخدايا تو بگذر ز لغـ  -18
  

 دعـا  كنم منخوف و به زاريكه اقراردارم به 
  

  راحت مـرا  خودت روح و رسان از ياخدا -19
  

 آورم التجـا  فضلت نمي به درهاي جزكه من 
  

  خدايا اگـر دور سـازي و خـوارم كنـي     -20
  

 اي يــا چــه ســازم چهــا؟ چــه باشــد مــرا حيلــه
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  خدايـــا بــه شــب دوســت بيــدار هســت  -21
  

ــا دوســت، غافــل بخوابــد بــه جــا   كنــد راز ب
  

ــ   -22 ــع زي ــد و جم ــق بخوابن   ادخــدايا خالئ
  

ـــا    ــه ج ـــا ب ـــه پ ـــب در تضـــرّع هم ـــه شــ  ب
  

ـــد    -23 ـــا كنـ ــالمت تمنّ ـــدم س ــدايا اميـ   خ
  

 هــــا خطاهـــاي زشتـــم زنــد مرمــرا طعنــه    
  

  بگــذري عفــوت آرد رهــا خــدايا اگــر -24
  

ــم بـــال     ــالك آورد، هـ ــان، هـ  و إال گناهـ
  

  





249 

 باب دّوم

   

 
 

  

 

  باب دوم

لفصل او  
عمال ماه رجب است. در ابتداي اين فصل به نقل از وسائل ا اين فصل در فضيلت و55
هُر اِهللا شَ  أال إنَّ رجَب « :نقل كرده كه آن حضرت فرمود افترايي را به پيامبر )1(يعهالشّ

ْ  هُ بُ قارِ يُ .... ال.ظيمعَ  هرٌ شَ  وَ هُ و األصمّ   هُر اهللاِ شَ  جَب .... أال إنَّ ر.الً ْض فَ و ةً مَ ُحرْ  هورِ الشُّ  نَ مِ  ءٌ َ
  هرُ شَ  انَ َض مَ رَ وَ  يْ هرِ شَ  انَ بَ عْ شَ وَ 

ُ
و ماهي در حرمت و  ماه رجب ماه بزرگ خداست« »يت.....مَّ أ

. رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه أمت ....رسد نمي فضيلت به آن
 :نقل شده كه فرمود از حضرت علي» وسائل«كه كه در همين  در حالي .»من است.....

رجب ماه من و شعبان ماه رسول «» اهللا هرُ ضان شَ مَ رَ وَ  اهللاِ  هر رسولِ عبان شَ شَ و هريرجب شَ «
 )170(صاس در فصل سوم خود شيخ عب ،عالوه بر اين .)2(؟!»خدا و رمضان ماه خداست

اين سطور را  آيا هنگامي كه شيخ عباس !ها را ماه رمضان ذكر نموده است فضل ماها
از طر أشرف الشّهور و هم» رجب«ن است چگونه ممكنكرد كه  نوشت با خود فكر مي

كه قرآن كريم در ماه رمضان نازل شده و شب قدر در اين ماه قرار  رمضان باشد در حالي
اين ماه واجب  ي هكرد و روز رفت و عبادت مي گرفته و پيامبر در اين ماه به غار حراء مي

عيد بزرگ مسلمين به مناسبت و در گرديده و تنها نام اين ماه در قرآن آمده و يكي از دو 
بركت است و حتّي مردم ما غالباً در مساجد در اين ماه پس از رتباط با پايان يافتن اين ماه پرا

                                           
  .26، ص 92، ج بحار األنوارو  352، ص 7وسائل الشيعه، ج -1
  .356، ص7وسائل الشيعه، ج -2
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هٌر هذا شَ «كنند:  خوانند كه در آن خطاب به خداي متعال عرض مي نمازها اين دعا را مي
مْ قَ  مْ كَ وَ  هُ تَ ظَّ فْ وَ  هُ تَ رَّ لْ وَ  هُ تَ رشَّ (پروردگارا) اين ماهي است كه آن را بزرگ «» هور الشُّ بَلَ تَُه فَضَّ

خود شيخ ». اي ها فضيلت و برتري داده ماه ]ي هرامي داشته و شرافت بخشيده و بر [همو گ
آورده  ) 175(ص » ماه رمضان ي هاعمال مشترك«عباس نيز اين دعا را در مفاتيح در بخش 

نقل كرده از  )169(ص ماه رمضان اول  باست. و نيز دعايي مربوط به شب آخر شعبان و ش
وثوق او بسيار مورد  =ثقة ثقة «او فرموده:  ي هدربار» نجاشي«كه » نضري ي هحارث بن مغير«

َ «در دعاي مذكور نيز آمده است: ». است هرَ إنَّ هذَ  مَّ هُ للّ ا َّ  كَ بارَ المُ  ا الشَّ نزِ ا
ُ
 رآنُ القُ  فيهِ  َل ي أ

ِ  ديً هُ  َل عِ جُ و همانا اين ماه  ،پروردگارا = رَضَ حَ  قَد رقانِ الفُ ى وَ الُهدَ  نَ ناٍت مِ َبِيّ وَ  اِس لنّ ل
هاي روشني از  هدايت و نشانه ي همبارك كه قرآن در آن نازل گرديده و براي مردم ماي

  ».حق از باطل قرار داده شده، حاضر گرديده است ي ههدايت و جدا كنند
عجيب و غريب براي روزه در ماه رجب ذكر نموده كه جعل ي ها در اين فصل ثواب56

طوسي در مصباح [نويسد: شيخ  مي 130 ي هنيست. در صفحائمه  ي هغاليان است و گفت
جعفر محمد  مقدسه بر دست شيخ كبير أبي ي هروايت كرده كه بيرون آمده از ناحي ]المتهجد

د بن عثمان بوده و بهتر بود راويان بن عثمان بن سعد! شيخ طوسي دويست سال پس از محم
به هر حال يكي از روات اين توقيع اما  كرد را معرّفي مي» محمد بن عثمان«ميان خود و 

در كتاب  76 ي هاست كه او را با شمار )1(»احمد بن محمد بن عبيداهللا العياش الجوهري«
ايم و در  قيع را نيز ذكر كردهمعرّفي كرده و اشكاالت اين تو )164(ص» و زيارتنامه  زيارت«

اس از كسي اين مناجات و دو كنيم. (مراجعه شود) عجبا كه شيخ عب جا تكرار نمي اين
 مناجات بعدي را نقل كرده كه علماي رجال از جمله نجاشي و شيخ طوسي و ابن داود و

كه  اند! آيا شيخ عباس هنگامي او را ضعيف شمرده .....حلّي و صاحب وجيزه و ي هعالم
واليان) نيست = (ها  آن هيچ فرقي بين تو بين = باُدكَ م عِ ها إال كغَّهُ ينَ بَ وَ  َك ينَ بَ  رَق فَ  ال« :ي هجمل

                                           
. نيز رجوع كنيد به كتاب 259و  69، ص ر.ك. كتاب حاضرناقل دعاي سمات نيز همين راوي است.  -1

  .93و  92ص  درسي از واليت
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ت، با خود فكر نكرده كه چگونه فرقي بين نوش را مي !»تندآنان بندگان تو هسكه  اين جز
ت و خدا و بندگانش نيست در حالي كه خدا واجب الوجود و قديم و غني بالذّات اس

فكور اين جاعلين  ي هند؟! اي خوانندن الوجود و حادث و فقير و محدود هستبندگانش ممك
اند كه مانند خودش را خلق كرده و با بعضي از  جاهل به ما خدايي را معرّفي كرده

  !مخلوقاتش فرقي ندارد
 كه در قرآن كريم براي در حالي !قائل شده» مقامات«در اين مناجات براي خداي متعال 

, الّرمحن: ١٤ إبراهيم:[به صورت جمع ذكر نشده و هميشه مفرد آمده است » مقام«گاه  خدا، هيچ
است كه نه تنزّل و تعطيل دار  و جالل و كبرياييزيرا خدا يك مقام عظمت ] ٤٠, النازعات: ٤٦

ست و دارد نه ترقّي، زيرا خدا واالترين و باالترين مقام را حائز است كه برتر از آن متصور ني
قائل » مقامات«در صفات إلهي تغييري نيست بنابراين دعاي خرافي رجبيه كه براي خدا 

  شده، صحيح نيست.
گاني كه به چنين  صادر شده، واي به حال فريب خورد» ناحيه«اگر واقعاً اين دعا از 

م را مرعوب اند و عوا اند صادر كرده هرچه خواسته» ناحيه«اند! متأسفانه به نام  اي معتقد ناحيه
اند كه كسي بپرسد ما كه از شما  اند و اجازه نداده و دهان علماي عوام ترس را بسته  ساخته

كنيد واقعاً از امام است، ماكه  ايم، از كجا بدانيم مطالبي كه ارائه مي جز ادعا چيزي نديده
مقايسه كنيم، پس  خطّ امام مقابله و مطالب شما را با دست ايم تا خطّ خطّ امام را نديده دست

كنيد غالباً با قرآن  چه عرضه مي به چه دليل بايد ادعاهاي شما را بپذيريم خصوصاً كه آن
  !موافق نيست؟
ذكر » ناحيه«از  روبا ادعاي صد» ابوالقاسم حسين بن روح«دو نامه از  131 ي هدر صفح

مردي » بن روححسين «است. مخفي نماند كه » أحمد بن عياش«نيز ها  آن شده كه راوي
با مخالفين حسن سلوك داشت كه چنان : «چند رنگ بود وبه قول شيخ عباس بسيار سياس و

اي به  نمودند هر طائفه ربعه مدعي بودند كه او از ماست و افتخار ميايك از مذاهب هر
صل تو خود حديث مف .)1(»نمودند .... أموال را تسليم او مي..... و شيعيان.نسبت او به ايشان

                                           
  .508و  507، ص 2منتهي اآلمال، ج - 1
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الزم نبود كه به يكايك اما  داشت قصد تقيه مي» ابن روح«بخوان از اين مجمل! گيرم كه 
يا شافعي يا اوزاعي  توانست يكي از مذاهب مثالً مذهب مالكي مذاهب تظاهر نمايد بلكه مي

  ه او نشود. (فتأمل)را انتخاب نمايد تا خطري متوج يا.....
 ي ههاي فرق توحيد و اسالم ندارد و پيداست كه از بافته هفتم نيز ربطي به ي همتن زيارتنام

ا أنَ «گويد:  است در قسمتي از اين زيارت شرك آميز مي )2(»مفوضه«منحرف  و )1(ملعون
َ م فِ كُ لُ آمِ وَ  مكُ لُ سائِ  ُ وَ  هيُض المَ  رَبُ م جُي ِبكُ يُض فَ وِ احكَّع مُ يكُ لَ عَ وَ  يُض وِ فْ احكَّ  مُ كُ يما إ  شىَف ي
 تفويضچه به شما  من از شما خواستارم و در آن=  غيُض ما تَ و األرحامُ  دادُ زما تَ وَ  ريُض المَ 

شماست، با شماست كه استخوان شكسته  ي هگرديده به شما اميد دارم عوض دادن بر عهد
  !»كاهد افزايد و مي  مي ]مادران[يابد و آنچه زهدان  ترميم گشته و بيمار شفا مي

نَثٰ َوَما تَغِيُض ﴿ :رمودهخود ف ي هگرامي خدا دربار ي هخوانند
ُ
ُ َيۡعَلُم َما َتِۡمُل ُكُّ أ َّ ٱ

ٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَداٍر  ۚ َوُكُّ َشۡ رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُد
َ
ِ ٱۡلَكبُِي ٱلُۡمَتَعاِل  ٨ٱۡل َهَٰدة  ﴾٩َعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

ها  هدانچه ز آنشود و  مي ه هر زني باردارچه را ك داند آن خداوند است كه مي« ]٩ ,٨[الرعد: 
است. داناي پنهان و آشكار  ]معين[اي  و هر چيز نزد او به اندازه افزايد چه مي كاهد و آن مي
  ». واالتر و برتر است بزرگو

دَ ما عَ وَ  ةِ الّساعَ  لمُ عِ  يِب الغَ  لمُ إنَّما عِ نيز فرموده:  حضرت علي ِ قَ بِ  هُ بحانَ ُه اهللا سُ دَّ ِ : و
﴿ َ َّ اَذا إِنَّ ٱ رَۡحاِمۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفٞس مَّ

َ
ُِل ٱۡلَغۡيَث َوَيۡعلَُم َما ِف ٱۡل اَعةِ َوُيَنّ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّ

ۡرٖض َتُموُتۚ 
َ
ّيِ أ
َ
ما يف  هُ بحانَ سُ  اهللاُ  مُ علَ يَ فَ  ]٣٤[لقامن:  ﴾...تَۡكِسُب َغٗداۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسۢ بِأ

..... فَ كَ ن ذَ مِ  األرحامِ  ن
ُ
َّ  يِب الغَ  لمُ هذا عِ ٍر أو أ  همانا علم = الخ.... اهللاُ أحٌد إال  هُ مُ علَ يَ ي الا

همانا « :ه استدشمراش بر داوند سبحان با اين فرمودهچه خ غيب علم قيامت است و آن
 داند آنچه در خداوند دانش هنگام رستاخيز را داراست و باران فرو فرستد و مي

                                           
  .63و  62، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولكرده است. ر.ك. شيخ صدوق ايشان را لعنت  -1
عرض اخبار اصول بر به بعد و  121، ص كتاب حاضررجوع كنيد به » مفَوِّضه«و » تفويض«ي  درباره -2

  .625و ص  266تا  251و ص  141، ص قرآن و عقول
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داند در كدام  خواهد كرد و هيچ كس نمي داند فردا چه زهدانهاست و هيچ كس نمي
هاست از پسر يا دختر،  پس خداي سبحان است كه آنچه در زهدان .»زمين خواهد مرد

  .)1(الخداند......  داند..... اين علم غيبي است كه جز خدا هيچ كس نمي مي
ب علي، اين خصوصيات إلهي را براي ما متأسفانه جاعلين اين دعا با ادعاي دروغين حا57

تن اين زيارتنامه در كتابش، با خود فكر آيا شيخ عباس هنگام نوش !اند دهبندگانش قائل ش
, يونس: ١٨٨ األعراف:[ مالك نفع و ضرر نيستند اكرماز جمله پيامبر انبياء  كه نكرد در حالي

ا نوادگانش واگذارده شده باشد؟ آيا چگونه ممكن است اين امور به پيغمبر ي ]٢١و اجلّن:  ٤٩
را ها  آنائمه  دانسته اطّالع بوده و نمي بي» مفوضه«منحرف  ي هشيخ عباس از عقايد باطل فرق

مخفي نماند كه راوي اين زيارت نيز مانند زيارت پنجم و ششم  )2(اند؟ دشمن خدا شمرده
  !رود هتر از اين انتظار نمياست و البتّه از او، ارمغاني ب» ابن عياش جوهري«رجبيه 
را به حاجت خواهي از  ام كه آخوندها مردم شينده تأسفانه بارها خود شاهد بوده يام

خواهيد يا حلّ هر مشكلي كه داريد، از اين  گويند هرچه مي كنند و مي دعوت مي ئمها
آميز  شرك و زيارت» مفاتيح الجنان«بخواهيد! و مردم را به  ربيت پيغمباهل  خاندان، از

كه بسياري از مطالب مفاتيح الجنان به هيچ وجه اعتبار  در حالي !دهند رجبيه ارجاع مي
  شرعي ندارد.
محمد بن «خرافي نقل كرده كه او از » ابن طاووس«دعايي را از  132 ي هدر صفح

قالً پانصد سال فاصله است و ا» ابن ذكوان«و » ابن طاووس«روايت كرده است! بين » ذكوان
اعتبار است. بنا به نقل رجال  روات ميان اين دو معلوم نيستند و چنين روايتي مرفوع و بي

بوده  ةالاست كه از غُ» محمد بن علي البرسي«يكي از روات اين دعا  )116، ص 3(ج» ممقاني«
  !است )3(»محمد بن سنان«كذّاب مشهور » محمد بن ذكوان«و راوي متّصل به 

                                           
  .128ي  نهج البالغه، خطبه -1
را مشرك شمرده » مفَوِّضه«نيز  ـ امام رضا  141ر.ك. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص  -2

  ).198ص  2سان، جاست. (االحتجاج طبرسي، چاپ نجف با تعليقات محمد باقر خر
  ايم. ) معرّفي كرده 309(ص  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولاو را در  -3
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ّ رَشٍّ  ندَ عِ  هُ طَ خَ سَ  نُ ن....آمَ يا مَ « :گويد مي تن روايت كه بپردازيم به م كاين
اي = ... .لُكِ

و اين قول بر خالف قرآن است كه  !»باشم .... نزد هر شرّي از غضب او ايمن مي.كه آن
وَن ﴿فرمايد:  مي َّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَخِٰسُ ِ ِ إ َّ َمُن َمۡكَر ٱ

ۡ
َ يَأ ِۚ فَ َّ ْ َمۡكَر ٱ ِمُنوا

َ
َفأ
َ
 .]٩٩ األعراف:[ ﴾٩٩أ

اند؟ پس [بدانيد] كه جز مردمان زيانكار،  [و عقاب] خداوند ايمن مكراز  [اينان]پس آيا «
 :خدا به رسول خود فرموده .»پندارد و عقاب) خداوند ايمن نمي ([كسي خود را] از مكر 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّبِ َعَذاَب يَۡوٍا َعِظيٖم ﴿
َ
ٓ أ چه  بگو چنان« ]١٥ نعام:األ[ ﴾١٥قُۡل إِّنِ

  ».من از عذاب روزي بزرگ بيم دارم ،پروردگارم را نافرماني كنم
گويد هركه  مدركي جمع كرده، از جمله مي آور بي خبرهاي غرور 134 ي هدر صفح

 ،قعده اند از: رجب، ذي حرام عبارتهاي  يك ماه حرام (ماه ي هپنجشنبه و جمعه و شنب
يعني  )1(!دارد حق تعالي براي او ثواب نهصد سال عبادت بنويسدحجه و محرّم) را روزه ب ذي

  !ثواب آن از ثواب عبادت در شب قدر هم بيشتر است
اقبال «مدرك را از كتاب  و يا در عمل نوزدهم قسمتي از يك حديث خرافي و بي

ابن طاووس ضعيف العقل، نقل كرده ولي شايد خجالت كشيده و حديث را به » األعمال
ل نياورده است! در حديث مذكور نمازي به نام نماز سلمان آمده بدين كيفيت صورت كام

رجب ده ركعت نماز كند و بخواند در هر ركعتي حمد هاي  كه هر كه در يك شب از شب
َهاَيٰٓ  قُۡل ﴿ و يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ يك مرتبه و توحيد سه مرتبه، بيامرزد حق تعالي هر گناهي كه  ﴾فُِرونَ َك

نمازش ثواب عبادت شصت سال را بنويسد و بابت هر سوره كه كرده و براي هر ركعت 
خوانده قصري از مرواريد در بهشت به او عطا فرمايد و او را پاداش كسي دهد كه در آن 
 سال روزه داشته و نماز گزارده و حج و عمره بجاي آورده و جهاد كرده است و براي او تا

نويسد و هنوز از نمازش فارغ نشده  ميسال آينده در هر روز ثواب يك حج و يك عمره 

                                           
اه هزار نماز جي خبر كه شيخ عباس نقل نكرده چنين است: و خدا براي هر ركعت نماز، ثواب پن ادامه -1

در بهشت  شود و قبل از خروج از دنيا، جايگاه خود را نويسد و با صديقين در بهشت ساكن مي مي
  ).347، ص7بيند! (وسائل الشّيعه، ج مي
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دهد  اي از زير عرش او را ندا مي فرشتهفارغ شود آمرزد و چون از نمازش  كه خدا او را مي
) كه خداي تعالي تو را از آتش دوزخ آزاد !كه اي دوست خدا كار خود را از سر گير(؟

ه و اگر در همان سال گزاران قرار دادنماز ي هدا در آن سال او را در زمزداشته است و خ
عمالش اَ ي هد و نامبميرد شهيد مرده و خدا دعايش را مستجاب سازد و حاجاتش را بر آور

دهد و ميان وي و آتش جهنّم هفت خندق فاصله قرار  را در روز قيامت به دست راستش مي
وسوم رجب نيز نمازي ماول  مخفي نماند كه شيخ عباس به عنوان عمل پنجم روز )1(!دهد مي

عجيب و غريب براي آن نيز ذكر شده هاي  به نماز سلمان ذكر كرده كه مشابه همين ثواب
آيا شيخ  )2(!صرف نظر يا حفظ آبرو كرده استها  آن جا نيز مؤلف مفاتيح از ذكر كه در آن
توان ـ به  و بدون دليل متقن شرعي نمي عبادات در اسالم توقيفي استداند كه  عباس نمي

اند ـ كاري را به  نقل كرده ها آن كه كفعمي يا مجلسي يا ابن طاووس و امثال آن ي هبهان
  !دانم تقواي شيخ عباس چگونه تقوايي بوده است نمي !عنوان عبادت به مردم معرّفي كرد؟

خوانند! در اين صورت الزم بود كه پيامبر اين  در اين خبر آمده اين نماز را منافقين نمي
سند به  به صورت يك روايت بيكه  اين داد تا از نفاق نجات يابند نه مينماز را به همه تعليم 

  !دست ما برسد
كس فالن عمل اي آورده كه هر فريبندهاخبار  خشكه گفتيم در اين ب باري چنان

گويد هر كس  مي 136آمرزد! مثالً در ص  مستجب را بجا آورد خدا تمام گناهانش را مي
ا رجب، بيرون آيد از گناهان خود مانند روزي كه از و وسط و آخر ماول  غسل كند در

از امام صادق  139 ي هو يا در صفح )3(!كه اين خبر سند ندارد در حالي !د شدهمادر متولّ
رجب نماز مذكور را بخواند تمام  15و  14و  13نمازي نقل كرده كه هر كس شب 

                                           
، 630)، ص الباب الّثامن فيام نذكره ممّا خيتّص بشهر رجب وبركاته( ةسالميّ دار الكتب اإل، قبال األعاملإ -1

  .380، ص 95، جبحار األنوارو  230، ص 5وسائل الشيعه، ج
وسي به اهتمام انصاري زنجاني، ص براي ديدن حديث مذكور رجوع كنيد به مصباح المتهجد شيخ ط -2

  .232و  231، ص 5، وسائل الشيعه، ج753و  752
  .959، ص 2، وسائل الشيعه، ج628عمال، ص اقبال األ -3
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تواند هر گناهي  كاري مي اگر چنين باشد هر گناه .)1(شود مگر شرك گناهانش آمرزيده مي
  !ك شوديا نماز بخواند تا از گناهان پا مرتكب شود و سپس در ماه رجب غسل كند

 )7بند 70(ص» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«كه در  چناناحاديث  گونه اين
ي توبه كند وگرنه بدون توبه، كار رور عاصيان است. بايد هر گناهگفتيم مردود و موجب غ

ُ ِمَن ٱلُۡمتَّقَِي ﴿ :ل نيست زيرا خدا فرمودهعمل او قبو َّ ز اين ج« ]٢٧دة:  [املائ ﴾٢٧إِنََّما َيَتَقبَُّل ٱ
  ».پذيرد نيست كه خدا از تقواي پيشگان مي

َ «به عنوان  135 ي هصفحدر مجاهيل حديثي را به پيامبر  اي از عده» الرَّذلئب ةُ لَ عمل 
» موسي بن أشيم«رجب دعايي از اول  و در اعمال شب .)2(اند كه فاقد اعتبار است داده نسبت

عرض اخبار «. ما اين راوي را در كتاب بوده است )3(نقل كرده كه از طرفداران ابوالخطّاب
نيز خبري از خبيثي  136 ي هدر صفح .)251ايم (ص  في كردهمعرّ» اصول بر قرآن و عقول

» زيارت و زيارتنامه«ما او را در كتاب  نقل كرده است!» ابوالبختري وهب بن وهب«به نام 
  ).62 ي هشمار 161(ص ايم.  معرّفي كرده

ها  آن اند و در ها در علم رجال نوشته مثال او كتاباعلماي ما از قبيل شيخ طوسي و 
در كتب اما  اند شمرده ب و غالي و مجهول الحال و.....بسياري از راويان را ضعيف و كذّا

اند و خرافات و  اي از همان راويان ضعيف و كذّاب نقل كرده أدعيه     و احاديث  ديگرشان
اينان مانند طبيبي  به قول برادر فاضل ما جناب قلمدران !اند را نشر دادهها  آن أباطيل

دهند ولي خودشان همان  پرهيز ميها  آن ها را معرّفي كرده و مردم را از هستند كه ميكروب
 را آلوده وضعاف، ديناحاديث  علماي ما با نقل !كنند ميها را به مردم تزريق  ميكروب

  !اند كردهمسلمين را گرفتار

                                           
اين روايت را گفته، مهمل است و حال او معلوم  )655(ص قبال األعمال إالعينا كه بنا به نقل  احمد بن أبي -1

  نيست.
  به بعد. 395، ص 95، ج بحار األنوارمذكور رجوع كنيد به  براي اطّالع از سند حديث -2

  .87و  37، ص زيارت و زيارتنامهبه او منسوب است. ر.ك. » خَطّابيه«ي  فرقه - 3
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ما خوانندگان را  اشاره كرده كه به والدت حضرت أمير المؤمنين 139 ي هدر صفح
  دهيم. ) ارجاع مي383تا  276(ص » زيارت و زيارتنامه«به كتاب 

اقبال «چه در  كه بنا بر آن رجب نمازي ذكر كرده ي هبراي شب نيم هدر همين صفح
اند و  است كه نجاشي و كشّي او را تضعيف كرده» حريز«آمده راوي آن  )655(ص » االعمال

است و بنا به قول كشّي   نشنيده نجاشي فرموده وي بيش از دو حديث از حضرت صادق
م از سال در اين نماز بعد :گويد وي مي .)1(پذيرفت او را به حضور نمي حضرت صادق

ً « :چهار مرتبه گفته شود ّا ِ ُذ ِمْن ُدونِِه َو ِ
ختَّ
َ
ً َوَال ك رْشُِك بِِه َشيْئا

ُ
ِّ َال أ اهللا اهللا «» اُهللا اُهللا َر

شمارم و جز او سرپرستي  پروردگار من است كه هيچ چيز را شريك و انباز او نمي
را دعاها و زياراتي نقل ايد پس چ اگر اين كالم را قبول داريد و نوشته :پرسيم مي .»گيرم نمي
از ايد؟! آيا غير مطلق ـ ولي گرفتهاي را براي خود ـ به صورت  كنيد كه هر امام و امامزاده مي

َما لَُكم ّمِن ُدوِن ﴿ :قرآن نيست كه بارها فرموده ي هها آي خدا ولي مطلق گرفتن ضد ده
َ نَِصيٍ  ٖ َو ِ ِمن َوِلّ َّ اين  :بايد گفت .]٣١الشوری ,٢٢العنكبوت ,١١٦التوبة ,١٠٧[البقرة:  ﴾ٱ

و ادعيه و زيارات نموده و احاديث  خبر همت خود را صرف نقل و ثبت از قرآن بي محدثينِ
ه نكردهها  آن به تضادنقل كرده كه » داود اُمِّ«دعايي به نام  141 ي ه. در صفحاند با قرآن توج

  !اند ي ذكر نكردهشيخ طوسي و سيد بن طاووس و مجلسي براي آن سند
ذكر كرده كه خود معترف است  27سند براي شب  دعايي بدون 146 ي هدر صفح 58

 !اند؟ رجب آورده 27رجب و ابن طاووس آن را براي روز  27كفعمي آن را براي شب 
بن طاووس پرسيم اگر اين دعا از شرع وارد شده بود الزم نبود وقت آن را كفعمي يا ا مي

  معلوم كنند.
» عياد عظيمه استا ي هاز جمل«گويد:  رجب مي 27روز  ي هدربار 148 ي هدر صفح

داشت مانند عيد فطر و عيد قربان در  بود حتماً نماز مي گوييم اگر اين روز عيد مي مي
توان آن را عيد قلمداد كرد تا چه رسد  كه چنين نيست بنابراين بدون دليل شرعي نمي حالي

                                           
  .553ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«براي آشنايي با او رجوع كنيد به  -1
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در آن روز به رسالت  روزي است كه حضرت رسول«ديگر آنكه گويد:  !عيد عظيم به
اين قول موافق با قرآن نيست  !»مبعوث گرديد و جبرئيل به پيغمبري بر آن حضرت نازل شد

فرمايد:  را در ماه رمضان و شب قدر ذكر نموده و مي زيرا قرآن كريم بعثت رسول خدا
﴿ 

ُ
ِٓي أ ماه رمضان كه قرآن در آن نازل « ]١٨٥[البقرة:  ﴾نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءانُ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ﴿فرمايد:  و مي .»گرديده است
َ
قرآن) = همانا ما آن (« ]١[القدر:  ﴾١إِنَّآ أ

  ».را در شب قدر نازل كرديم
اند با انواع  مجبور شده متأسفانه به سبب وجود روايات مخالف قرآن، علماي خرافي
ائل شوند و بگويند قرآن مغالطات و يا بنا به احتماالت ضعيف، براي قرآن كريم دو نزول ق

 سال، هر 23گر نزول تدريجي كه طي دي نازل گرديده، يك بار نزول دفعي وپيامبر  دوبار بر
  !ابالغ فرمود بار قسمتي از آيات قرآن كنوني، بر پيامبر نازل گرديد و آن حضرت به مردم

گويند بلكه نميمستند به دالئل متقن سخن  ابهام و بي نزول دفعي نيز واضح و ي هدربار
گويند چون  . مينزيلتَو  إنزالكنند بر تفاوت  غالباً تكيه مياما  گويد، كس چيزي ميهر

ه ، اشاره بانزال كتابپس هرگاه فرموده  نزيلتَبكار برده و هم  انزالخدا براي قرآن هم 
   !، اشاره به نزول تدريجي قرآن استتنزيل كتابنزول دفعي قرآن است و هرجا فرموده 

يك است كه أبواب ثالثي مزِيد فيه هراي بيش نيست زيرا درست  ما اين قول، مغالطها
هيچ وجه، هيچ فعلي به اين سخن نه بدان معني است كه اما  داللتي مخصوص به خود دارند

بواب نقل شود، دو فعل مذكور با هم متشابه ات كه اگر به دو باب از اين فعال مجرّد نيسااز 
يابيم كه فعلي  هاي بسياري مي المعني يا مترادف نباشد! اگر به كتب لغت مراجعه شود نمونه

از افعال مجرّد به دو باب از أبواب مزيد فيه نقل شده كه هر دو داراي يك معني هستند، به 
ها فراوان است و منحصر  باشند. از اين مثال داراي يك معني مي» فَرَّغَ«و » أفرَغَ«عنوان مثال 

  به يك يا دو نمونه نيست.
بارد يعني قطره قطره و تدريجي  واضح است كه باران همواره به يك صورت مي :ثانياً
گاه مانند سطلي كه آن را  شود و هيچ ناميده مي» ر = بارانطَم«شود و به همين سبب  نازل مي

آيد! در قرآن  واژگون كنند و آب داخل سطل يكباره سرازير شود، از آسمان فرود نمي
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خرف: ٦٣[العنكبوت  آمده است» تنزيل ماء«كريم نيز براي باران  إنزال «براي باران اما  ]١١: و الزُّ
خود  و اين، ]و آيات بسيار ديگر ٣٢براهيم إ, ٩٩ األنعام:, ٢٢: ة[البقر هم استعمال شده است »ءما

ها  آن توان متفاوت است و نمي» تنزيل«و » نزالإ«مانع از آن است كه بگوييم همواره معناي 
بكار » نزالإ«و » تنزيل«ز كه براي خوان آسماني ني جاي يكديگر استعمال كرد، چنان را به
َِل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة  إِۡذ قَاَل ٱۡلََوارِيُّوَن َيٰعِيَس ٱۡبَن َمۡرَيَم َهۡل يَۡسَتِطيعُ ﴿ :فرموده برده و ن ُيَنّ

َ
َربَُّك أ

َمآءِۖ  َمآءِ  ...ّمَِن ٱلسَّ نزِۡل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة ّمَِن ٱلسَّ
َ
ُ إِّنِ  ...قَاَل ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَم ٱللَُّهمَّ َربََّنآ أ َّ قَاَل ٱ

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖ  ]اصحاب  ون [وحواريگاه كه  آن [ياد آر]« ]١١٥ −١١٢دة:  [املائ﴾ ...ُمَنّ خاص 
طعامي از آسمان نازل  ي هتواند بر ما سفر آيا پروردگارت مي ،گفتند اي عيسي پسر مريم

امي از طع ي هخداوندا، اي پروردگار ما، بر ما سفر :..... عيسي پسر مريم گفت.گرداند؟
واضح است كه پر  .»كنم خدا فرموده همانا من آن را بر شما نازل مي ......آسمان نازل فرما

آيد. يا براي نزول كتابي كه بر كاغذي  شود بلكه يكباره فرود مي جزء جزء نازل نمي ،خوان
 اإلرساء:و  ٧ األنعام:, و ١٥٣[النّساء: بكار برده است » تنزيل«نوشته باشد و از آسمان فرود آيد 

  .)1(]٩٥:اإلرساء[استعمال فرموده » تنزيل«و براي نزول يك فرشته، ] ٩٣
كه فرموده:  چنان» تنزيل«بكار برده و هم » إنزال«ي قرآن براي يك سوره، هم حتّ

َۡكَمةٞ ﴿ ٞ مُّ نزِلَۡت ُسوَرة
ُ
ٓ أ ۖٞ فَإَِذا َ نُّزِلَۡت ُسوَرة ْ لَۡو ِيَن َءاَمُنوا كه  و كساني« ]٢٠ :[حممد ﴾َوَيُقوُل ٱلَّ

؟ پس چون است نازل نگشته ]جهاد ي هدربار[اي  گويند چرا سوره اند مي ايمان آورده
 .آورده است» تنزيل«توبه نيز براي يك سوره،  ي هو در سور .»محكمي نازل گشت ي هسور
 ]٢٦: بة[التو

ِيَن ﴿تعمال كرده و فرموده: اس» تنزيل«قرآن نيز  ي هي نزول يكبارحتّي برا َوقَاَل ٱلَّ
ۚ كَ  َ نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُجۡلَٗة َوِٰحَدٗة ْ لَۡو ٗ َكَفُروا  ﴾٣٢َذٰلَِك ِلُثَّبَِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۖ َوَرتَّۡلَنُٰه تَۡرتِي

؟ است باره بر او نازل نگرديده كه كافر شدند، گفتند: چرا قرآن يك و كساني« ]٣٢[الفرقان: 

                                           
پي   ه نه فرشتگان، تا بگوييم منظور نزول پي دراستعمال شد» تنزيل«توجه كنيد كه براي نزول يك فرشته  -1

  و تدريجيِ فرشتگان است. (فتأمل)



   

مفاتيح الجنان و قرآن      260 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

260 

 ]بر تو[در پي   ثبات و استوار بداريم و آن را پي لت را بدان با] تا دنازل گرديد[گونه  بدين
قرآن، دليل آورده و علّت  دفعيِ شود قرآن براي عدم نزولِ ه مالحظه ميچنانك». خوانديم

واحده نازل گرديده ولي شما  فعةً نگفته آري، قرآن يك بار ديگر داما  آن را تبيين فرموده
  .)1(دانيد نمي

در ] ٩١و ٣ :عمران آل[. استعمال فرموده» تنزيل«و هم » انزال«هم  قرآن براي تورات، :ثالثاً
  ه كسي براي تورات دو نزول قائل نيست.ك حالي

ماه رمضان  نازل گرديده بود، در اين صورت در شب قدرِباره  به يكاگر قرآن  :رابعاً
ِي َخلَقَ ﴿ ةآي كه جبرئيل براي پيامبر  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ

ۡ
پيامبر غافلگير  ،را آورد ﴾ٱۡقَرأ

آمد  به خانه نمي »علَق« ي هر سورپرسيد چه بخوانم؟ و پس از نزول آيات صد شد و نمي نمي
لُ زَ «و  مزَّمّل  ي هتفسير سور .خوابيد (ر.ك گفت و يا نمي نمي» وشانيداي بپ = مرا در جامهوىي ِمّ

ّر در مثدو مجمالب آنچه يان) ع و يا هنگام نزول تدريجيِ قرآن، زبان خود را به قراءت
و يا قبل از سورة قيامت در مجمع البيان)  داد (ر.ك. تفسيرآورد، حركت نميجبرئيل مي

چه را كه نبايد،  و يا آن] ٤٣: ةالتَّوب[پذيرفت  تحقيق، تقاضاي رخصت بعضي از مردم را نمي
و يا  ]٣و  ١التحريم:[گذاشت  فرمود و يا راز خود را با همسرش درميان نمي بر خود حرام نمي

فرمود (ر.ك تفسير  كسي مشورت نمي إفك عائشه، در مورد او تحقيق و يا با ي هدر واقع
امور گونه  اين دانست و از ماجرا را مي نور در مجمع البيان) زيرا آخرِ ي هسور 15تا  11 ي هآي

در قرآن بسيار است. عالوه بر اين در قرآن آياتي هست كه با فرض نزول دفعي، با واقعيت 
ُكُم ﴿از قبيل  خارجي موافق نخواهد بود، ُ بَِبۡدرٖ َولََقۡد نََصَ َّ هر آينه « ]١٢٣ :عمران آل[ ﴾ٱ

ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف ﴿و يا » بدر ياري فرمود [جنگ]خداوند شما را در  َّ قَۡد َسِمَع ٱ
شوهرش گفتگو و مجادله  ي ههمانا خداوند گفتار زني را كه با تو دربار« ]١[املجادلة:  ﴾َزوِۡجَها
ٰٓ َعبََس وَ ﴿يا » كرد، شنيد مي ۡعَمٰ  ١تََولَّ

َ
ن َجآَءهُ ٱۡل

َ
رو تُرُش كرد و رخ « ]٢ ,١ :[عبس ﴾٢أ
در چنين مواردي كه با فعل ماضي بيان شده و هنوز » برتافت كه نابينا نزدش آمده است

                                           
  تأليف نگارنده.» تابشي از قرآن«ي مذكور رجوع كنيد به تفسير  ي آيه درباره -1
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به اخبار  دانند آمد و همه مي وقايع مذكور در خارج تحقّق نيافته بود، خالف واقع الزم مي
  فعل در خارج، درست نيست.  فعل ماضي قبل از وقوع

 نزولِ شود و لذا مانعي ندارد كه به آغازِ گفته مي» قرآن«: به جزئي از قرآن نيز خامساً
  سمتي از قرآن نيز انزال قرآن گفته شود.ق

(آيات  نقرآ  ي هيامبر همان آغاز نزول آيات كريمتوجه داشت كه مبعث پ بايد
ز نزول آيات إلهي در ماه رمضان بوده، بنابراين بر آن حضرت است و آغا علَق) ي هسورصدر

در آن روز  روزي است كه حضرت رسول اهللا«رجب  27گويد  قول شيخ عباس كه مي
  )2(.درست نيست )1(!»به رسالت مبعوث گرديد و جبرئيل به پيغمبري بر آن حضرت نازل شد

 )386تا  381(ص » زيارت شب و روز مبعث« ي هچه در باب سوم دربار بنابراين آن
  گفته، خرافه است و مدرك شرعي ندارد زيرا معلوم شد كه مبعث در ماره رجب نيست.

دعاي خوبي در آخر فصل مربوط به ماه شعبان آورده كه در آن  شيخ عباسكه  اين با
جا مبعث را در رجب دانسته است!  ولي در اين )3(آمده است قرآن در ماه رمضان نازل شده

َ «كند:  عرض مي مام صادقدر دعاي مزبور ا هَر الُمبارَ إِنَّ هذَ  مَّ للّهُ ا ُ ا الشَّ ي ا َّ َل فيِه نزِ َك ا
ِ وَ  الُقرآنُ  همانا اين ماه پروردگارا، «» د َحرَضَ الُهدى والُفرقان قَ  نَ ناٍت مِ بَِيّ وَ  لّناِس ُجِعَل ُهدي ل

هنمايي [به ااز رهاي روشني  هدايت مردم و نشانه ي همايمبارك كه قرآن در آن فرود آمده و
  ».حقّ از باطل قرار داده شده، فرا رسيده است ي هو جدا سازند راه حقّ و حقيقت]

گوني موجود است، از آن جمله گونااحاديث  ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ي هدربار59
ه يك روز از ماه ك مختلّ العقل از قول پيامبر روايت كرده كسي )4(»ابن عياش جوهري«

                                           
  .148مفاتيح الجنان، ص  -1
  به بعد.  135، ص زيارت و زيارتنامهر.ك. كتاب  -2
  .170و  169مفاتيح الجنان، ص  -3
  .1ي  ، پاورقي شماره248، ص ر.ك. كتاب حاضر -4
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  و اگر دو روز روزه بگيرد، ثواب دو هزار سال روزه لرجب را روزه بگيرد، ثواب هزار سا
  )1(!شود داري، برايش نوشته مي

رجب را روزه بدارد، ثواب  27هر كه «اند كه رسول خدا فرموده:  چنين روايت كرده هم
  )2(!شود پنج سال) روزه داري برايش نوشته مي= شصت ماه (

رجب را روزه  27اند هر كه  فرموده اند كه امام صادق و امام رضا و روايت كرده
  )3(!بدارد، ثواب هفتاد سال روزه داري را خواهد داشت

حاديث، روايت هفتاد سال را انتخاب كرده و در ادسته از   شيخ عباس از ميان اين سه
سفانه فكر و متأ !»هفتاد سال ي هبرابر است با روز«رجب  27 ي هنوشته روز )148(ص كتابش 

َمن َجآَء بِٱۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُ ﴿ن رحيم داراي فضل عظيم، فرموده: نكرده كه خداوند رحما
ۡمَثالَِها

َ
 .»دارد ]و ثواب[آرد، ده چندان پاداش  ]به جاي[كه كار نيكي  كسي« ]١٦٠ األنعام:[ ﴾أ

 برابر أجر و ثواب خواهد داشت. بنابراينيعني اگر كار خيري از جانب خدا قبول شود، ده 
افسوس كه شيخ عباس با قرآن اما  .حساب و كتاب، قابل اعتماد نيست روايات بيگونه  اين

  انس كافي نداشت.
عمال ا ي هيام طاقت و توان بررسي سند يكايك مطالبي را كه شيخ عباس دربارادر اين 

مطالب مفاتيح را  ي هه بر اين اگر بخواهيم همندارم، عالو  ها آورده ماه رجب يا ساير ماه
يك به يك مورد تحقيق قرار دهيم موجب خواهد شد كتاب ما بسيار مفصل و طوالني و 

شياري مردم از هر فصل و باب وبراي بسياري از خوانندگان مالل آور شود لذا براي ه
نيم و البتّه بايد بدانيم ك خروار، ذكر مي ي همفاتيح، بعضي از مطالب را به عنوان مشتي نمون

ايم ندارد! أفراد محقّق خود  ايم، وضعي بهتر از آنچه ذكر كرده چه كه ذكر نكرده كثر آنا
  جا نيامده، تحقيق كرده و سايرين را آگاه سازند. توانند در مطالبي كه در اين مي

                                           
  .55و  54، ص 94، جبحار األنوار -1
  .330ص  7ـ وسائل الشّيعه، ج 35، ص 94بحار االنور، ج -2
  .35، ص 94، جبحار األنوار -3
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دانم  د ميخو ي هكه به مطالب فصل مربوط به ماه شعبان بپردازيم، بر ذم ما پيش از آنا
گفته است (اعمال شب بيست » ابن بطوطه« ي هچه شيخ عباس با اشاره به سفر نام آن ي هدربار

باب سوم نيز از  قبل از آغاز فصل پنجمِ 386 ي هبه بعد. در صفح 145و هفتم رجب، ص 
  :ابن بطوطه ياد كرده است.) سخن بگويم ي هسفر نام

اهل  عبداهللا محمد بن بطوطه كه يكي از علماي بدان كه ابو«نوشته است:  شيخ عباس60
خود كه معروف است به  ي هنامسال پيش از اين زمان بوده در سفرسنّت است و در ششصد 

اين اهل  گفته .....يمان امير المؤمنين  مبارك موال قبر . روضه ودر بيان.... وطهطُ ة ابن بَ حلَ رِ 
كه  مباركه كراماتي ظاهر شده از جمله آن ي هتند و از براي اين روضشهر تمامي رافضي هس

آورند از  است، مي حياُة املَ يلَ لَ آنجا اهل  در شب بيست و هفتم ماه رجب كه نام آن شب نزد
عراقين و خراسان و بالد فارس و روم، هر شل و مفلوج و زمينگري كه هست و جمع 

آورند اين  عشاء مي ]نماز[از  جا پس بعد رآنو چهل نفر د  قريب سيها  آن د ازشو مي
ها  آن شوند و منتظرند خوب شدن و برخاستن مبتاليان را نزد ضريح مقدس و مردم جمع مي

گويند و بعضي قرآن تالوت  خوانند و بعضي ذكر مي را و اين جماعت مردم بعضي نماز مي
دو ثلث از شب، آن وقت كنند تا آنكه بگذرد نضف يا  كنند و بعضي تماشاي روضه مي مي

كه  در حالي خيزند توانستند بكنند، برمي كه حركت نمي راني) اين مبتاليان و زمينگ!(؟جميع
 ..... اين امري است مشهور.نيستها  آن باشند و علّتي (= بيماري) در صحيح و تندرست مي

ماد بر لكن از مردمان ثقه كه اعت جا درك نكردم من خودم آن شب را در آنمستفيض و و
شوند و بازار  و از براي اين شب مردم زياد از شهرها جمع مي .....شنيدمبود ها  آن قول

. فقير گويد مبادا استبعاد كني اين مطلب را، همانا شود تا مدت ده روز بزرگي اقامه مي
، زياده از آن است به تواتر رسيدهكه از اين مشاهد مشرّفه بروز كرده و  معجزات و كراماتي

حرم سه[قمري] در چهل و و هزار و سيصد ي هه شوال گذشته سنما احصاء شود و در كه
الحسن علي بن موسي  ) موالنا ابو!(؟صاةالعُ  ةِ ُن األُمَّ مِ ضاو ة اهلُداةمَّ ئِ األَ  نُ ثامِ مطهرّ حضرت 

ودند آن زمينگير ب كه هر كدام به سبب مرض فلج و نحوسه نفر زن  ـيه لَاهللا ع واتلَصـ الرّضا 
دكترهايي كه  نقل شد.... .عاجز شده بودند، شفا يافتندها  آن ي هو أطباء و دكترها از معالج
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د را بر تصديق خوها  آن . بلكه بعضي از..ها بودند تصديق نمودند هاي آن زن مطّلع بر مرض
  .)1(»الخ ...نوشتندها  آن شفاي
د آن حضرت مشهور است، جا كه به مرق در اين معلوم نيست كه حضرت علي :والًا

  .)2( مدفون باشد
 اگر چه در سلك فقها و قضات بود،«ابن بطوطه، به قول مترجم فاضل سفرنامه:  :ثانياً

اب قولي به او موجب اعتبار بنابراين انتس .)3(»دقائق علوم نبود مشكالت نظر و توغّل دراهل 
  شود. كالم نمي
هاي  كتاب ابن بطوطه از دو جهت بر سفرنامه« :كه مترجم سفرنامه گفته است چنان :ثالثاً

..... دوم از جهت صداقت او در بيان اوضاع و أحوال ممالكي كه .ديگر اسالمي، برتري دارد
ديده است و ثبت و ضبط و تصوير رسوم و آداب و عادات مللي كه در اين خطّ سير مطول 

تمام نمايي است كه  ي هآيين.... كتاب ابن بطوطه به حقيقت .اند كرده و ممتد زندگي مي
رسوم و آداب معمول زمان، شامل  ي همعاصرين او را با تمام مظاهر نيك و بد و هم زندگيِ

بنابراين او مشهورات (يا بگو شايعاتي) را كه ميان مردم رائج بوده نقل كرده  .)4(»شود مي
يك از شفا چيافتن كسي نبوده و يا با هي تصريح كرده خودش شاهد شفاكه  است و چنان

  يافتگان مستقيماً سخن نگفته است.
سال يم. درهست آشنا !گذرد مي استفاضه نيز حد كه گاهي حتّي ازگونه مشهورات اين ما با

شود و كسي  اهللا خميني در ماه ديده مي آيت ي هش. ميان مردم شايع بود كه ساي.هـ 1357
مان كه ميان مردم شيراز و آباده شهرت امام ز ي هكرد! و يا خبري دربار انكار و استبعاد نمي
 عاتشايگونه  اين ايم. ) بيان كرده65(ص» سوانح أيام«كتاب مسأله را در  يافت و ما حقيقت

رسند. لذا نبايد  ) مي!به حد استفاضه بلكه تواتر (؟توسط عوام سريعاً پذيرفته وپخش شده و
                                           

  .146و  145مفاتيح الجنان، ص  -1
  .113تا  107ص » زيارت و زيارتنامه«به كتاب  در اين مورد ضروري است كه مراجعه شود -2
  .10ي ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص  سفرنامه -3
  .10و 9ي ابن بطوطه، ص  سفرنامه -4



265 

 باب دّوم

   

 
 

  

 

ه واقع تواتر نيستند بلك فت زيرا دررا پذير )1(بدون تأمل و تحقيق اين تواترات خالف شرع
  )2((فتأمل) .ندهست  شبه تواتر
دم اي است كه مر بخشي مرقد مشهور در نجف، مشابه عقيدهمردم به شفا ي هعقيد :رابعاً

هفت مناره دارد  مسجد علي«اند. ابن بطوطه نوشته است:  جنبان بصره داشتهنسبت به منار
 هنگام ذكر نام علي فقطمزبور  ي هاند كه منار معتقد مردممتحرّك است. ها  آن كه يكي از

هالي، از آن مناره باال رفتم. در يكي از ا. من از بام مسجد با جمعي از آيد به حركت در مي
ميخي فرو كوفته بودند و چنان  ي هاي چوبي بود كه آن را به وسيل هاي آن دستگيره ركن
مردي كه همراه من بود دستگيره را گرفت  نمود كه گويي از جاي خود كنده شده است. مي

حركت كن و آن را تكان داد. مناره تكان خورد.  المؤمنين عليتو را به سر أمير :و گفت
حركت كن و چون  رسول اهللا ي همن دستگيره را گرفتم و گفتم: تو را به سر ابوبكر خليف

  اضرين گرديد.ب حسباب تعجامناره به جنبش در آمد و  ي هآن را حركت دادم هم
چون مردم بصره مذهب سنّت و جماعت دارند اين عمل من در آن شهر خطري 

ليكن اگر كسي چنين كاري را در مشهد علي (= نجف) يا مشهد حسين  ت داشتستوان نمي
را در كاشان و ساوه و آوه و طوس انجام دهد جان خود يا در حلّه و بحرين و قم و (= كربال)

  .)3(باشند مي ةهاي مزبور شيعه مذهب و از غُال ست زيرا أهالي شهرمعرض هالك انداخته ا
نقل كرده، خوانندگان  مطالبي كه شيخ عباس از حرم حضرت رضا ي هدربار :خامساً

جا  به بعد) و در اين 357(ص » زيارت و زيارتنامه«دهيم به كتاب  محترم را ارجاع مي
، منافع و فوايد مادي و مالي فراواني مترتّب أخبارگونه  اين ي هكنيم كه بر اشاع تأكيد مي
  منقوالت و مشهورات، غالباً قابل اعتماد نيست.گونه  اين است لذا

                                           
  .268اقوال رجوع كنيد به بند تاسع همين بخش، ص ي خالف شرع بودن اين  درباره -1
  نيز مفيد است.  كتاب حاضر 155تا  151ي  مطالعه صفحه -2
  .177ابن بطوطه، ص  ي سفر نامه -3
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ابريشمين و  هاي ه انواع فرشداخل حرم ب« :بارگاه نجف نوشته است ي هابن بطوطه دربار
ر . داست هاي بزرگ و كوچك از طال و نقره در آن آويخته غيره مفروش است و قنديل

صطَوسط حرم مرد و بر روي صندوق صحفات چارگوشي است كه صندوقي چوبين دا ي هب
هاي  اند با ميخ مهارت را بكار برده ار كه در ساختن آن كمال استادي ونقش و نگطالي پر
 ه كمتربكه از هيچ جهت چيزي از چوب نمودار نيست. ارتفاع مصطَ اند چنان كوفتهنقره فرو

و  آدم نِيكي از آگويند  مي است و در آن سه قبر هست كه مياز ارتفاع قامت آد
هاي زرين  و بين اين سه قبر در طشت باشد مي علي نِو سومي از آ نوح نِديگري از آ

خود را در آن اند كه زوار دست و سيمين، گالب و مشك و أنواع عطريات ديگر گذاشته
  !كشند د ميفرو برده و به عنوان تبرّك بر سر و روي خو

هاي ابريشمين ألوان دارد به سوي مسجد باز  اي و پرده نقره ي هديگر حرم كه آستان درِ
هاي ابريشم  هاي نقره و پرده شود كه آن خود چهار در دارد و هر چهار در داراي آستانه مي
ر هاي حري اند و ديوارها و سقف آن با پرده هاي عالي انداخته باشد. داخل مسجد نيز فرش مي

  مستور است.
منشأ شود كه  ها ظاهر مي اند و از اين روضه كرامت مردم اين شهر رافضي مذهب ي ههم
سپس مطالبي  .)1(باشد ها مي در آن است همان كرامت قبر عليكه  اين بر مردم ي هعقيد

رهاي همردم از ش ]ليلة املحيا[گويد: در اين شب  آورد و مي كه شيخ عباس نقل كرده مي
ده روز  شود كه تا مدت پا ميشوند و بازار بزرگي در آن شهر بر ر نجف جمع ميمختلف د
 علي ي هشود نذري براي روض كس كه بيمار ميهاي عراق هرهراز ش .....ماند برقرار مي

طال يا نقره عالمتي به  زشوند ا سر دچار مرضي مي ي هكند. بيشتر اشخاص كه مثالً از ناحي مي
 ي هآورند و نقيب، اين نذرها را در خزان مي علي ي هد و به روضسازن شكل سرِ آدمي مي

عضاي بدنشان آسيبي ديده، اكه دست يا پا يا يكي ديگر از ها  آنچنين  هم .گذارد مي حرم

                                           
 ي حرم در كار باشد، مشابه همان كه در هاي نقباء و مسؤولين اداره بعيد نيست كه در پشت پرده، دست -1

  ايم. آورده كتاب حاضر 18ي  و صفحه» زيارت و زيارتنامه«كتاب  359و  358ي  صفحه
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مزبور بسيار  ي هخزان كنند.عالمتي به شكل همان عضو به عنوان نذر به خزانه هديه مي
بنابراين  .)1(»باشد نميه قابل ضبط به قدري هنگفت است ك بزرگ و موجودي آن

ها  گاهي بعضي انگيز گه هايي با آن درآمدهاي حيرت آور نيست اگر چنين بارگاه بتعج
) !!!(؟!) شفا دهندرا   (فتأمل جِداً

تَعالي ـ چه  اهللاُ هفظَـ ح طبائيسيد مصطفي حسيني طباما استاد  محترمبرادر  :سادساً
توحيد و مسائلي اصلي دين به دالئل  ي همذهبي خصوصاً دربار است هر نيكو گفته كه بهتر

عقلي محض يا آيات صريح كتاب إلهي استناد نمايد تا مصداق  ي هروشن و قطعي و يا أدلّ
ِ بَِغۡيِ ِعۡلٖم َوَيتَّبُِع ُكَّ ﴿اين آيات شريفه نباشيم كه فرموده:  َّ َوِمَن ٱلَّاِس َمن يَُجِٰدُل ِف ٱ

نِيٖ  ...رِيدٖ َشۡيَطٰٖن مَّ  َ كَِتٰٖب مُّ َ ُهٗدى َو ِ بَِغۡيِ ِعۡلٖم َو َّ  ﴾٨َوِمَن ٱلَّاِس َمن يَُجِٰدُل ِف ٱ
خدا مجادله كرده و از هر شيطان  ي هاز مردم كسي هست كه بدون دانش دربار« ]٨−٣ :[احلج

بدون  دانش و خدا بي ي هو از مردم كسي هست كه دربار ......كند سركشي پيروي مي
به نفع هيچ اخبار گونه  اين و إال تشبث به .»كند هدايت و بدون كتابي روشنگر، مجادله مي

مرامي نيست. زيرا هر فرقه و مسلكي براي بزرگان خود اين عجايب و كرامات را  مذهب و
انش را به پذيرش  را منسوخ و معتقدها  آن اسالمي كه ما مرامم غيري عالَكنند و حتّ نقل مي

 »بلزپاسكال« ي هعاري نيست. به عنوان مثال درباراخبار گونه  اين دانيم، از م، مكلّف مياسال
طور كه در  ..... پاسكال همان.«اند:  دانشمند و متفكّر مشهور قرن هفدهم فرانسه نوشته

 دتحول مذهبي سعي داشت خواهر و پدر و تمامي افراد خاندانش را با خو ي هنخستين دور
خواست دوستان خود را به جانب خود جلب نمايد..... و  ند، اكنون نيز ميعقيده گردا هم
كرد و قصد او از » مدح مسيحيت«ثر بزرگي به نام اسره هم خود را مصروف تنظيم  يك

دارد و به تغيير عقيده ارشادشان  دينان را به سكوت وا نگارش اين كتاب اين بود كه بي
خاري از تاج عيسي را زيارت  ي هبوت ]پوررويال[ ي همارس أفراد صومع 24..... در .نمايد
آوري پاسكال كه از زخم اشك ي ه[پريه، خواهرزادكردند. وقتي نوبت به مارگريت  مي

خار ماليد و شفاي  ي هزانو بزند، چشمش را به بوت ]در مقابل تاج خار[برد) رسيد كه  رنج مي
                                           

  .167و  166ي ابن بطوطه، ص  سفر نامه -1
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وع پيوست به طوري كه مردم رفته عاجل يافت! معجزات مشابه ديگري، روزهاي بعد به وق
) پوررويال گرديده زيرا كه اين ي هكردند كه عنايت إلهي شامل حال (صومع رفته تصور مي

 ]ي هصومع[سنت اپين در  ي هخار سابقا چنين شفاهايي انجام نداده بود..... معجز ي هبوت
  .)1(....».پوررويال ازدحام عجيبي به راه انداخت

فرانسه كه قريب بيست هزار نفر » لور«م قرن نوزدهم ميالدي در شهر دو ي هو يا در نيم
دعا كرد كه ا.) م 1879و متوفّاي  1844(متولّد » برنادت سوبيرو«جمعيت داشت زني به نام 

مذكور، حضرت مريم  مردم تعبيركردندكه بانويگرديد.  من ظاهر بر محترمبانويي
ءارذع گاهي ساختند كه  گفته بود، زيارت» سوبيرو« جا كه خانم در همان !بوده است

بسيار معروف است البتّه كسي در اين زيارتگاه مدفون نيست. در اين معبد دفتري موجود 
مجلس نوشته و ر حضور شهود، در دفتر مزبور صورتيابد د است كه هرگاه كسي شفا مي

به ما ها  آن پذيريد كه مي ند. بنابراين آياهست ها بسيار كنند. از اين نمونه مي شهود امضاء 
كه كسي  كند درميان ما تاج خار و يا جايگاهي بگويند اگر امام شما كارهاي عجيب مي

  !كند، پس شما به درستي آيين ما معتقد شويد ظاهر شده، معجزه مي
العباس أحمد  ابو«شيخ عبدالقادر گيالني موسوم به  ي هه است مزار نوادنوشت» ابن بطوطه«

قرار دارد و » واسط«يك روز راه از  ي هبه فاصل» أم عبيده«اي معروف به  قريهدر » رفاعي
سماع  .....« :گويداين گروه مي ي هدربار» ابن بطوطه«محلّ تجمع صوفيان و دراويش است. 

ما گرم سماع آن را آتش زدند ده كرده بودند كه در گرام آمپيش بارهاي هيز آغاز شد و از
زند و برخي  اي در آتش غلت مي رفتند و به رقص پرداختند، عدهاويش در وسط آن و در

خوردند تا كم كم آتش به خاموشي گراييد. اين مراسم  آن را در دهان گذاشته، مي
وند و برخي از آنان ش ميحمديه ناميده ايش كه وامخصوص است به همين دسته از در

  .)2(سازند را به دندان از تن جدا مي مارهاي بزرگ را گرفته سر آن

                                           
، 214ص 2ي كاظم عمادي، انتشارات صفي عليشاه، ج كرسون، ترجمه ي بزرگ، تأليف آندره فالسفه -1
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گروهي از «گويد:  ديده مي» نهر السرور«را نزديك ها  آن گروهي كه ي هو يا دربار
جا آمدند، شيخ آنان  هاي آهني بر دست و گردن خود افكنده بودند آن دراويش كه طوق

.... شيخ آنان از من تقاضا .حيدريه بودند ي هپيرو طريقها  آن مردي بود سياه و قيرگون و
 .....گذاشته شود تا هنگام رقص آتش برافروزند انري هيزم در اختيار آنكرد كه قد

م ها را (كه ده بار هيز آن هيزم ي ههم عشاء) آتش افروختند و= دراويش پس از نماز خفتن (
گاه به سماع برخاستند و در حين سماع، در آتش  آتش مبدل كردند و آن ي هبود) به تود

زدند. شيخ دراويش پيراهني از من خواست و  آن غلت ميكردند و درميان  رفته، رقص مي
گاه با  من پيراهني بسيار نازك به او دادم كه وي پوشيد و درميان آتش غلت خورد. آن

كه خاموش گرديد و آن پيراهن را صحيح و  زد و چندان هاي خود آتش را بر هم مي آستين
 پذيريد كه بنا به اين آيا شما مي .)1(»س داد و مرا در شگفتي فرو گذاشتمن پ دسالم به خو

  !آييد؟ دراويش احمديه يا حيدريه در ي هدر زمراخبار 
دروغ بشماريم  استثناءبالها را  اين شفايابي ي هداريم هماشتباه نشود به هيچ وجه قصد ن

د قليلي از موار ي هدرباراما  غافل نباشيماخبار  ماد اينبلكه قصد داريم از موارد غير قابل اعت
وقايع ناشي از هيجانات و تحوالت گونه  اين كه دروغ نيست، الزم است توجه كنيم كه

توان اين وقايع را  ديان رخ دهد و نميادروني است كه ممكن است براي پيروان هر يك از 
كه تدريس  ديان يا مذهبي از مذاهب شمرد. به ياد دارم در أياميادليل حقّانيت ديني از 

 ي هقوامش هنگام تماشاي مسابقااز شاگردان كالسم گفت كه يكي از  كردم، يكي مي
اند كه نابينايي او علّت عضوي ندارد بلكه  فوتبال، ناگاه از شدت هيجان نابينا شد! أطباء گفته
گرداند. او را بازتر ممكن است بينايي  هيجان و شوك ديگري به همان شدت يا قوي

نيز در بسياري از موارد چنانكه گفتيم ناشي از هيجانات و  حال ناگهانييابي و يا تغيير شفا
خلجانات دروني است. بنابراين به هيچ وجه بعيد نيست كه فردي خرافي و حساس با حضور 

                                           
  .175و  174ي ابن بطوطه، ص  سفرنامه -1
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كند،  دهد و احساساتش را شديداً تحريك مي در مكاني خاص كه او را تحت تأثير قرار مي
  ي در او ايجاد شود.دچار هيجان شده و در نتيجه تغيير حال ناگهان

عم از خوب و بد، با إذن و نظارت إلهي تحقق االبتّه و صد البتّه تمامي وقايع جهان 
وقايع غير گونه  اين چوناما  إلهيه خارج نيست ي هقيومي ي همري از إحاطاپذيرد و هيچ  مي

اگهاني و و تغييرات نانبياء  عادي صرفاً منوط به إذن خاص إلهي است (از قبيل معجزات
لو مقيد و ساير موجودات دخالتي و )1(معمول و نا مقيد به أصول به طب و.....)شفايابي غير

موارد گونه  اين يم، الزم است كه درهست در آن ندارند از اين رو به نظر ما كه پيروان قرآن
ي از واسطه از خدا بدانيم و به پيرو ها ـ از جمله نعمت سالمت ـ را مستقيماً و بي نعمت

شۡ  لَُوِنٓ ِلَبۡ  َرّبِ  لِ فَۡض  ِمن َذاَهٰ ﴿ :بگوييم حضرت سليمان
َ
مۡ  ُكرُ َءأ

َ
كۡ  أ

َ
] ٤٠النَّمل: [  ﴾ُفرُ أ

گزارم يا ناسپاسي  فضل و رحمت پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه سپاس مي از اين«
و َربََّك  نَّ ﴿ فرمايد: مشمول اين آيه نباشيم كه ميتا » ورزم مي َ  لٍ فَۡض  َلُ ٰ  لَّاِس ٱ َ  ِكنَّ َوَل

كۡ 
َ
و (اي پيامبر) همانا پروردگارت بر مردم رحمت و « ]٧٣النَّمل: [ ﴾٧٣ ُكُرونَ يَشۡ  َ  َثَُهمۡ أ

و مانند كساني نباشيم كه  .»گزارند نمي سپاس ]خداي را[بيشتر ايشان اما  بخشندگي دارد
 خواهند و به دي سالم و تندرست ميفرموده چون از ما فرزنها  آن ي هخداي متعال دربار

را از درماندگي در بيابان و دريا و يا از طوفان نجات ها  آن كنيم و يا إعطا ميها  آن
, األنعام ١٩٠و  ١٨٩ األعراف:[ !شمارند بخشيم، ديگران را در اين نعمت بخشي ما شريك مي مي
 نتهى كالم طباطبائي).ا( )2(]٦٥, العنكبوت: ٦٧و  ٦٦ اإلرساء:, ٥٥تا  ٥٣, النَّحل: ٦٤و  ٦٣

كه در بررسي  توحيد است زيرا چناناين ادعاي شما خالف شرع و مخالف  تاسعاً:61
طلبي به صورت نامقيد از  صوالً هراايم، طلب شفا و  ) گفتهبه بعد 168ششم (ص  ي هشبه
چه تفاوت دارد بين «گويند:  ريب كساني را بخوريم كه ميفبايد خدا، شرك است و نغير

؟! زيرا استمداد ما از »استمداد از طبيب جرّاح براي عمل آپانديس مثالً و استمداد از جبرئيل

                                           
1-  مربوط به إذن عامِّ إلهي است.زيرا شفايافتن بنا بر اصول معمول علم طب  
  ايم. آورده كتاب حاضر 123ي  ما اين آيات را در صفحه -2
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در زمان حيات دنيوي ـ محدود و مشروط به قيود بسياري ائمه  وانبياء  طبيب ـ يا حتّي از
اي كه  نحوهاما  كنيم، خدا استمداد ميو قيود مذكور از غير اه است و با مراعات محدوديت

ايم معين و مجيب نامقيد و عاري  كه قبالً نيز گفته خوانند نامقيد است و چنان را ميائمه  مردم
  ال غير. از محدوديت فقط خداست و

تظار اش را يا قبول شدن در دانشگاه را ان به عنوان مثال كسي از كحال، سالمت معده
نداشته و از طبيب دندان، عالج درد چشمش را متوقّع نيست و از طبيب يا نانوا، پيدا شدن 

طبيب يا نانوا را از چنين  هم خواهد! اش يا به سالمت برگشتن مسافرش را نمي فرزند گم شده
ل خواند و توقّع ندارد طبيب بدون استفاده از اصو كه بيدار است مي اي معين و در وقتي فاصله

شناسد كه  موجوداتي ميرا ها  آن .... زيرا..طبي او را شفا دهد و نظاير اين قيود و شروط
  أمل)تَدي دارند. (فَليت محدود و مقيتوان و قاب

ما مردم بدون هيچ قيد و شرطي در هر زماني و همزمان با يكديگر حوائج خود را هرچه ا
كنند و امام را حاضر و ناظر  د آن را طواف ميخواهند و اگر در مرقدش باشن باشد از امام مي

را هر اندازه باشد، مانع   و براي سخن گفتن با امام فاصله !دانند و شنواي گفتار خود مي
  !دانند نمي

 )116و 115(ص  »توحيد عبادت ي همهم دربار تذكّر«فصل » و«در بند چنانكه  ،ينبنابرا
اند،  ي رفتهكه از دنياي فان تواند سخنش را به كساني نمي كرماگذشت اگر پيامبر 

  توانيم. لي ما نيز نميوابشنواند، به طريق 
فترت وحي نازل  ي هدورشوند ـ چنانكه در  اگر فرشتگان به ميل پيامبر نازل نمي

و اولياء برسانند. قرآن انبياء  تا پيغام ما را بهشوند  قطعاً به خواست ما نيز نازل نمي )1(نشدندـ
يِۡديَنا َوَما َخۡلَفَنا َوَما ﴿كريم از قول فرشتگان فرموده: 

َ
ۡمرِ َرّبَِكۖ َلُۥ َما َبۡيَ أ

َ
َّ بِأ ِ ُل إ َوَما نَتََنَّ

ا  آييم. از  فرود نمي ز به فرمان پروردگارتما ج« ]٦٤[مريم:  ﴾٦٤َبۡيَ َذٰلَِكۚ َوَما َكَن َربَُّك نَِسّيٗ
چه ميان آن است و پروردگار تو  ما و آن چه در پسِ چه در پيش روي ما و آن آن اوست آن

                                           
  .13تا  9ي كهف ذيل آيات  هي ضُحي و تفسير سور ر.ك. مجمع البيان طبرسي، تفسير سوره -1
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جهت تحت و آينده در اختيار اوست و از هر يعني گذشته و حال». فراموشكار نيست
ۥ َ يَۡسبُِقونَهُ ﴿فرستد. و نيز فرموده:  فرو چه وقتداند كه ما را  يم و او مياوي ي هإحاط

ۡمرِهِۦ َيۡعَملُوَن 
َ
َّ لَِمِن ٱۡرتََضٰ  ٢٧بِٱۡلَقۡوِل وَُهم بِأ ِ َ يَۡشَفُعوَن إ يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َو

َ
َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

تابع = در گفتار بر او سبقت نجويند (« ]٢٨ ,٢٧ األنبياء:[ ﴾٢٨وَُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِۦ ُمۡشفُِقوَن 
ايشان  چه در پسِ چه فراروي ايشان و آن كنند، (خدا) آن او كار مي اويند) و آنان به فرمان

كنند و خود از ترس او  كه او بپسندد، شفاعت نمي داند و جز براي كسي است، مي
گويند و فقط به فرمان اوست كه كاري انجام  إذن خدا حتّي سخن نمي بي :يعني .»اند بيمناك

  سورة نبأ). 38 ي هچنين رجوع شود به آي (هم دهند. مي
خالف فرشتگان را  مت اسالم باإلتفاق و بيابه همين سبب است كه خوشبختانه 

ا ع َج ِاشفَ «روزي مرا فرخ گردان يا اي جبرئيل  ،گويد: اي ميكائيل نمي  خوانند و كسي نمي
دانند كه فرشتگان  زيرا همه مي». نزد خدا براي ما وساطت و شفاعت كن=  اهللا ندَ عِ 

كاري را به درخواست و خواهش هيچ شوند و  يند كه جز به فرمان او نازل نميمأمورين خدا
  دهند.  ما انجام نمي

اند.  انبياء و اولياء نيز به إجماع أمت اسالم از دنياي فاني به سري باقي رحلت كرده
  را نداريم.ها  آن بنابراين ما امكان ارتباط با

 ي ههم ي همقامش باالتر است و أسو كه از هر امامي حضرت أبواألنبياء ابراهيم
هرگاه بيمار شوم، « ]٨٠ :[الشعراء ﴾٨٠َذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِِي ﴿فرمايد:  مؤمنين است، مي

ُ  طبيَب  ن المَ  بيَب يا طَ «خوانيد:  در دعاها نيز مي». بخشد پس اوست كه مرا شفا مي ..... يا َ
كه بدي را بر  كسياي  .....ب كسي كه طبيبي نداردطبياي =  وَء إال هوَ السُّ  ُف رصِ يَ ن المَ 

گوييد قبر أمير المؤمنين يا قبر  جا مي در ايناما  .)1(»دهد مگر او گرداند و تغيير نمي نمي
  محلّ شفا گرفتن است؟! حضرت رضا

                                           
  .90و  59دعاي جوشن كبير، بند  -1
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 كه چرا اين همه معجزات از قبر مطهر خاتم انبياء حضرت محمد مصطفي ديگر آن
  شود؟! صادر نمي
قبر سيد نصر الدين در تهران يا قبر سيد جالل الدين أشرف در گيالن يا قبر أحمد  چرا

قبر جناب زيد بن علي يا قبر اما  دهند شفا مي ......بن موسي معروف به شاهچراغ در شيراز و
 ميهِ لَ اهللا عَ  ضوانُ رِ ..... ـ .د فخّ ويمشهور به شه» حسين بن علي«يا جناب » نفس زكيه«جناب 

  (فتأمل) !دهند؟ شفا نمي ـ
َ «كرد:  در دعايش به خداي متعال عرض مي حضرت رضا62 ّ أبْ  ُهمَّ للّ ا َ رَ إ  إ

ُ
 نَ َك مِ أ

 َّ َ ٍقّ ا حِبَ َج  يَس ا ما لَ عوا َج ين ادَّ ا ّ أبرَ هُ للّ ، ا  مَّ إ
ُ
َ  أ َّ  نَ مِ  َك إ َ  ينَ ا نا، سِ فُ يف أن هُ لْ قُ م غَ قالوا فينا ما ل

 َ َ  مَّ هُ للّ ا َ ﴾٥ َتِعيُ نَسۡ  يَّاكَ  ُبدُ َنعۡ  إِيَّاكَ ﴿ وَ  رُ األمْ  نَك مِ و لُق اخلَ  َك ل بوبِ تَ  ُهمَّ الللّ .... ا ُة إال يَّ ليُق الرُّ
َ صلُُح اإللهِ تَ الو َك بِ  َّ اجَّ  ِن عَ الْ فَ  َك يَُّة إال ل روا قَ َص  ينَ صارى ا ِ قَ لِ  ضاهنيَ المُ  ِن عَ الْ وَ  َك تَ مَ ظَ غَّ  مهِ ول
َ َك يَّتِ رِ ن بَ مِ  ً نا رَضّ سِ نفُ ِأل  ُك ملِ نَ  ، الكَ بيدِ عَ  أبناءُ وَ  كَ بيدُ ا عَ إنّ  مَّ هُ للّ ، ا ً فْ غَ  الوَ  ا ً مَ  الوَ  عا  ياةً ال حَ وَ  وتا
ُ  الوَ  ً شُ ن َ ، )1(ورا َ  مَ قَ ن زَ ..... مَ .ُهمَّ للّ ا َ نَ زق فَ ا الرِّ ينَ لَ عَ وَ  ُق لْ ا اخلَ نَ أنَّ إ  ةِ اءَ رَب رآُء كَ بُ  نهُ مِ  َك حُن إ
َ  نَ مِ  يعِ  َ مَّ إنّ للهُ اجَّصارى، ا  رْ اغفِ وَ  قولونَ ما يَ ذنا بِ ؤاخِ تُ  الفَ  ونَ زعمُ م إىل ما يَ هُ دقُ م نَ ا ل
 ي هجويم كه دربار بيزاري مي  سوي تو از كساني همانا من به ،پروردگارا = )2(مونَ زعُ ا ما يَ َج 

  همانا من بهوردگارا، پرما درست نيست)،  ي هاند كه حقّ ما نيست (دربار ما ادعايي كرده
خود  ي هاند كه دربار ما چيزي گفته ي هجويم كه دربار سوي تو از كساني بيزاري مي

فقط تو را آفرينش فقط از آن توست و فرمان فقط از سوي توست و پروردگارا، ايم،  نگفته
ز تو را ربوبيت ج ،پروردگارا .....]٥الفاحته:[جوييم  كنيم و فقط از تو ياري مي عبادت مي

نشايد و معبوديت جز براي تو درست و شايسته نيست پس نصاري را كه عظمت تو را 
جويند  را كه به قول ايشان مشابهت مي تكوچك شمردند لعنت فرما و كساني از مخلوقات

ايم و براي خويشتن ما بندگانت و فرزندان بندگان تو براستي كه ،لعنت فرما، پروردگارا

                                           
  ي فرقان.  ي سوم سوره اشاره است به آيه -1
  اعتقادات صدوق. -2
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كه گفته  ..... كسي.شدن نيستيم، پرودگارا  حيات و بر انگيختهمرگ وومالك زيان و سود 
بيزاريم  از اوماست پس ما  ي هبر عهد ]مردم[ گردند و روزيِ مي سوي ما باز  است خلق به

اند وادعا چه گفته را بدان ها ما آنپروردگارا، نصاري،  از مانند بيزاري حضرت عيسي
گويند مؤاخذه مكن و ما را نسبت به آنچه  را به آنچه مي ايم پس ما، دعوت نكردهاندكرده

  ».اند، بيامرز ادعا كرده
ِي َخلََقنَا َواْصَطَفانَا، َما َغْقِدُر «نيز فرموده:  حضرت صادق

َّ فََو اِهللا َما حَنُْن إِالَّ َعِبيُْد ا
نَ  ٍة َوَال بَلَ رَضٍّ َوَال َغْفٍع َوإِْن رمَِحَنَا فرَِبمَْحَِتِه َوإِْن َعذَّ نَا فَِبُذنُوبِنَا َواِهللا َما َجَا بَلَ اِهللا ِمْن ُحجَّ

وُن َوَمبُْعوثُوَن َوَمْوقُوفُوَن َوَمْسئُولُوَن. ..... َمَعنَا ِمَن اِهللا بََراَءٌة َوإِنَّا لََميِّتُوَن َوَمْقبُوُروَن َوُمنرَْشُ
َمْرنَاُهْم بَِذلَِك لَ 

َ
ْن َال َفْقبَلُوُه، فََكيَْف وَُهْم يََرْوىيِّ َخائِفاً وَِجًال َواِهللا لَِو اْنتُلُوا بِنَا َوأ

َ
اَكَن الَْواِجَب أ

ِ رَُسوُل اِهللا  َ
َ ِّ اْمُرٌؤ َو َ

ْشِهُدُكْم ك
ُ
 ِإىَل اِهللا ِمنُْهْم، أ

ُ
أ َيرَبَّ

َ
ْستَْعِدي اَهللا َعلَيِْهْم َوأ

َ
َوَما َميِع  أ

َطْعتُُه رمَِحَ 
َ
َشدَّ َعَذابِهِ بََراَءٌة ِمَن اِهللا، إِْن أ

َ
ْو أ

َ
بيَِن َعَذاباً َشِديداً أ (رجال كشّي، » يِن َوإِْن َعَصيْتُُه َعذَّ

سوگند به خدا كه ما نيستيم مگر بندگاني كه خداوند ما را  = )197و  196ص  ،طبع كربالء
قادر نيستيم اگر به ما رحم فرمايد پس با  ]كسي[آفريده و برگزيده است، بر زيان يا سود 

و اگر ما را عذاب فرمايد به سبب گناهان ماست. به خدا ] كند چنين مي[خويش  رحمت
ميريم و  سوگند كه بر خدا حجتي نداريم و برائتي از جانب خدا با ما نيست و همانا ما مي

دارند و مورد سؤال  نشر و بعث شده و ما را براي محاسبه نگه مي ]سپس[شويم و  دفن مي
گرفتند و  توسط ما مورد آزمايش قرار ميها  آن .. سوگند به خدا اگر....شويم واقع مي ]إلهي[

واجب بود كه قبول نكنند، پس ها  آن كرديم، بر ميامر  ]كارها و عقائدي[ايشان را به چنين 
ايشان  يهلَبينند كه خائف و بيمناكم و ع نيز مرا ميها  آن و ]ايم كه چنين نكرده[چگونه است 

من  ]دارند نمي[دست برجويم  كنم و به سوي خدا از آنان بيزاري مي از خدا طلب ياري مي
م و براءت و ردي هستم كه از فرزندان رسول خدا هستگيرم كه من ف شما را گواه مي

دهد و اگر  مصونيتي از جانب خدا ندارم اگر او را اطاعت كنم مرا مورد رحمت قرار مي
  ».سازد رين عذاب گرفتار ميت كند يا به شديد نافرماني كنم مرا عذاب مي
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امر  ]به اين قضايا[را ها  آن منظور امام آن است كه اگر بر فرض محال«گويد:  مجلسي مي
أمر [گرفتند و مردد بودند كه با ما مخالفت كنند يا  مورد آزمايش قرار ميها  آن كرديم و مي

از ما نپذيرند، تا چه  قبول كنند و در بدعت واقع شوند بر آنان واجب بود كه ]ما را فرضيِ
بينند كه نسبت به  نيز ما را ميها  آن كنيم و ما ايشان را از اين امور نهي ميكه  اين رسد به

ما نسبت چه به دروغ به  از خدا در آنها  آن يهلَايم و ع خداي تعالي مرعوب و بيمناك
  .)1(»طلبيم دهند، ياري مي مي

م و يهاي دور بر سر قبرشان بياي باشند ما از راه راضيائمه  بنابراين چگونه ممكن است كه
شفاي بيماران و رفع حوائج ها  آن را واسطه قرار دهيم و ازها  آن دور مرقدشان بگرديم و

  !خود را بخواهيم؟
ـ در حيات دنيوي خويش بسيار  بو اولياء ـ خصوصاً حضرت ابوتراانبياء  :عاشراً
از طال و نقره را دوست  گي اشرافي و سراي پركردند و زند تجمل زندگي مي ساده و بي

جالل و جبروت و غرق در طال و نقره و آيينه و هاي پر تند و قطعاً از اين بارگاهنداش
هاي حرام ـ و يا الأقلّ  ظالمين با پولهاي مرمر، كه جبارين و  هاي رنگارنگ و سنگ كاشي
رويگردان و بيزارند، پس چگونه در  ،)2(اند فريبي ساخته ناك ـ و بيشتر به منظور عوامشبهه
  !دهند؟ ن جاهايي مردم را شفا ميچني

واخر أيام آخرين ادانم. در  مناسبت نمي جا بي اي به ياد دارم كه ذكر آن را در اين خاطره
كه پس از نماز صبح قصد خروج از حرم حضرت رضا را داشتم  اقامتم در مشهد، هنگامي

ح را گرفته و پيشاني را به ضريح گذاشته و زير لب مردي را ديدم كه با دو دست ضري
كنيد؟ مرد مذكور سر  با كي صحبت مي ،گويد، جلو رفتم و گفتم: حضرت آقا چيزي مي

برداشت و مرا نگاه كرد و گفت: معلوم است، با آقا امام رضا! گفتم: مگر امام رضا زنده 
                                           

ديَن َبَني ُخماَلَفتِنا َوَبَني َقبولِِه ِمنّ أي َلو ُكنّا أَمرْ « -1 ا َوالُوقوع ناُهم بِذلَِك َعىل َفرِض اَملحاِل َفكانوا ُهم ُمبَتلَني بِذلَِك ُمَردَّ
َن اِهللا ِجلَني مالبِدَعِة, َلكاَن الواِجُب َعَليِهم أِن الَيقَبلوُه ِمنّا َفَكيَف َوإّنا َننهاُهم َعن ذلَِك? َوُهم َيَروَننا َمرعوبَني وَ 

  ). 289، ص 25، جبحار األنوار( .»َتعاىل ُمسَتعديَن اهللاَ َعَليِهم فيام َيكِذبوَن َعَلينا

  .156، ص كتاب حاضرو  213تا  207ي، ص  عه شود به زيارت و زيارتنامهضرور است مراج -2
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، زنده است. گفتم: من بله :است؟ زائر مرا كه معمم بودم با تعجب نگريست و گفت
دانيد آن حضرت نمرده، واجب است  مثال شما كه ميامجتهدم، بنا به شرع اسالم، بر شما و 

ه چبيل و كلنگ بياوريد و آن بزرگوار را از قبر خارج كنيد، جايز نيست كه مسلمان ـ تا 
را مسموم  انگهي مگر شما معتقدي كه مأمون عباسي امام رسد به امام ـ زنده به گور شود! و

نكرد و امام نمرده است؟! پس چرا برايش روز وفات قائلي؟! گفت: امام مرده ولي ما با روح 
كنيم. گفتم: آيا روح امام در ضريح است؟ سرش را به موافقت تكان داد،  امام صحبت مي

 جاني شرابخوار ساخته، قبل از شاه عباس روح امام كجا بوده گفتم: اين ضريح را شاه عباسِ
؟ وانگهي قرآن يا حديث كجا گفته كه روح امام در ضريح است؟ كدام مرجع گفته ستا

گفتم: آيا شما معتقدي كه روح امام در دنياي  .دانم روح امام در ضريح است؟ گفت: نمي
گوييد؟ گفتم: روح پيغمبر و امام در عالم باقي است نه در دنياي  ماست؟ گفت: شما چه مي

اي كه خدا به  شنود مگر قرآن نخوانده هيچ يك از ما را نميفاني و صداي من و شما و 
نَت بُِمۡسِمٖع مَّن ِف ٱۡلُقُبورِ ﴿پيغمبرش فرموده: 

َ
ٓ أ د) تو به اي محم«( ]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢َوَما

ۡ ٱ ِمعُ تُسۡ  َ  إِنََّك ﴿ و فرموده: .»كه در قبرها هستند، شنواننده نيستي كساني  ]٨٠النمل: [ ﴾َتٰ َموۡ ل
واند طبعاً من و تو نوقتي پيغمبر نتواند به مردگان بش». شنواني مبر) تو به مردگان نمي(اي پيغ«

شنيد بسيار تعجب كرده بود  معمم مي ها را از يك آخوند سخنكه  اين توانيم. مرد از هم نمي
  )1(!كرد كه فردي معمم چنين بگويد و باور نمي

  

صداقتي  بي وت و دليل تعصب شديد اي ديگر به ياد دارم كه بسيار عجيب اس خاطره
 ي هكنم و از مصاديق بارز اين آي جا ثبت مي آخوندهاست و براي بيداري مردم آن را در اين

َّ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم َبۡغَيۢا بَۡيَنُهمۡ ﴿مباركه است كه فرموده ِ قُٓواْ إ  ]١٤[الشورى:  ﴾َوَما َتَفرَّ
غي و ب] به سبب[برايشان آمد  ]دين[علم كه  اين نشدند مگر پس از ]و فرقه فرقه[پراكنده «

ها پيش در يك مجلس خصوصي كه يكي دو نفر با  سال .»بود برتري جويي كه درميانشان
جاهتي داشت با نگارنده در مورد سبتاً مشهور بود و درميان مردم وما بودند، آخوندي كه ن

                                           
  نگارنده مشابه اين مكالمه را مكرّر و در چند مزار ديگر نيز با برخي از زائرين انجام داده است. -1
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گفت: اگر تو در ميدان  كرد و مي . بحث ميتوحيد عبادت و طواف و نذر و ذبح و.....
خصوص ـ مثالً قنّادي ـ باشي و براي پيدا كردنش، ه ب ي هفردوسي در جستجوي يك مغاز

سم منظور را بيابي، آيا مي ي هميدان بگردي تا مغاز ورِدا فردوسي ر ي هشود گفت تو مج
ُهۡم َوَيطُ ﴿قرآن فرموده: كه  اين با !اي؟ طواف و او را عبادت كرده نَّ

َ
َُّهۡم َكأ وُف َعلَۡيِهۡم ِغۡلَماٞن ل

ۡكُنوٞن  آيا شما ». اند ايشان گردند كه از آنِ پيرامونشان جواناني مي« ]٢٣[الطور:  ﴾٢٤لُۡؤلُٞؤ مَّ
  !كنند؟ بهشت را عبادت مياهل  گوييد كه آن پسران جوان، مي

 ي هترين حاالت عبادت و نشان ترين و آشكار وياست كه از ق» سجده«تر از اين  مهم63
خدا يعني آدم سجده بينيم در قرآن فرشتگان براي غير مياما  نهايت خضوع و تذلّل است

..... و اين نوع .بنابراين سجده و طواف و نذر اين كار عبادت آدم محسوب نشداما  كردند
  !م شودانجا با اعتقاد به خدايي شخصكارها، وقتي عبادت است كه 

عامل، شما نبايد ص ترف ظاهر يك عمل را براي عبادت شمردنش كافي بدانيد و از ني
وب شود، اگر شما عبادت محسغافل شويد بلكه عمل بايد به نيت تقرّب به خدا باشد تا 

خودمان كردم، آيا  ي هفرزندم شفا يابد هزار تومان نذر مسكين محلّكه  اين بگوييد براي
كردن نيز مانند نذر است كه مسلمين حيواني  )1(»عقيقه« !ايد يا براي خدا؟ ردهر كبراي او نذ

ايد يعني در واقع  كنند. شما براي خدا نذر يا عقيقه كرده زادشان ذبح مي را براي سالمت نو
نذر شما آن مسكين  طرفكه  اين پردازيد نه براي جلب رضاي حقّ، مبلغي به مسيكن مي

گويد نذر امام رضا يا حضرت موسي بن  خداست. يا اگر كسي مي باشد بلكه طرف نذر شما
ن منظورش اي ؛برومها  آن كنم كه اگر مسافرم به سالمت بازگردد، به زيارت مي ......جعفر يا

يا اگر انفاق  !كنم اهداء ميها  آن عملم را بهه يعني ثواب نذر كرده بلكها  آن نيست كه براي
اگر براي جلب توجه مردم و اما  عبادت است ،ا باشدكنيد اگر براي جلب رضاي خد مي

                                           
تراشند و  م والدتش، ميعقيقه از سنَن اسالمي است كه براي سالمت نوزاد، موي سرش را روز هفت -1

شود و ميان  كنند و يا گوسفندي قرباني مي وزن آن نقره يا معادل قيمت آن، پول به فقراء انفاق مي هم
  شود. مستحقّين تقسيم مي
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جاهت باشد، ريا و معصيت است در حالي كه ظاهر هر دو عمل يعني دادن پول يا و كسب
  !لباس يا غذا به فقير يكسان است

َ ٱلُُّصبِ ﴿توجه داشته باشيد كه قرآن فرموده:  َ  ]٣دة:  [املائ ﴾َذٰلُِكۡم فِۡسقٌ  ...َما ُذبَِح 
شما  »..... تجاوز از فرمان خدا و گناه است.ها ذبح شده باشد ان و تمثالچه در برابر بت آن«

ها قرباني  ت اين بود كه براي بتدانيد كه از عادات مردم عربستان در عهد جاهلي مي
داود  كه در سنن أبي سنّت ـ چناناهل  مخالفت كرده حتّيها  آن كردند و اسالم با اين كار مي

ها و أصنام  اند كه پيامبر مراقب بود كه مردم بنا به عادات گذشته، براي بت قل كردهآمده ـ ن
بت پرستان و مشركين است به مسلمين  ي هقرباني نكنند. چرا شما قول قرآن را كه دربار

  !دهيد؟ تعميم مي
َ ﴿يه كه فرموده: آشما در مورد اين  ِيَن ٱتَّ ِ ٱّلِيُن ٱۡلَالُِصۚ َوٱلَّ َّ ِ  

َ ۡوِلَآَء أَ
َ
ُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ

ِ ُزۡلَفٰٓ  َّ َ ٱ ِ ٓ إ َّ ِلَُقّرُِبونَا ِ  آگاه باشيد كه دين پاك و پيراسته از آنِ« ]٣[الزمر:  ﴾َما َنۡعُبُدُهۡم إ
ما ايشان را  ]گويند و مي[اند  سرپرست گرفتهكه غيراز اورا دوست و خداوند است و كساني

عمال اايد كه  نيز خطا كرده .»كه ما را به خداوند نزديك سازند كنيم جز آن عبادت نمي
ايد. اين آيه ارتباطي به  دانستهائمه  مشركين را مشابه عمل مسلمانان در زيارت و طواف مرقد

َ َيۡهِدي َمۡن ُهَو ﴿ :كنيد كه فرموده مسلمين ندارد، چرا به مقطع همين آيه توجه نمي  َ َّ إِنَّ ٱ
همانا خدا كسي را كه دروغگو و كفر پيشه و ناسپاس است « ]٣[الزمر:  ﴾٣ارٞ َكِٰذٞب َكفَّ 
ها را  گفتند و در دل بت شود كه مشركين دروغ مي بنابراين معلوم مي .»كند هدايت نمي

دانستند و  را باالتر از اين مقام ميها  آن دانستند بلكه نمي» تقرّب به خدا ي هوسيل«يا » واسطه«
  !اند ل بودهئني واالتر قاشأها  آن براي

شد تا از  ترين مسائل متشبث مي اين سخنان برايم واقعاً عجيب بود زيرا وي به بديهي
گفتم معلوم است كه اگر چنين كاري واقع شود،  !خرافي خود دست بر ندارد ي هعقيد
همين  م بهدهم بگويي آيا مرد تو را به خدا قسم مياما  توان آن را طواف عبادي دانست نمي

گردم، در حرم مشهد يا كربالء  ميدان فردوسي مي ورِنّادي دصورت كه من در جستجوي ق
  !گردند؟ مرقد بزرگان دين مي ورِ..... د.يا حرم قم يا
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دانند و از او توقّع  حوال خود آگاه مياداني كه مردم صاحب مقبره را، از  آيا واقعاً نمي
عطا فرموده ـ كه البتّه بر اين موضوع، دليل شرعي دارند با قدرت و تواني كه خدا به او ا

  ايشان شفاعت كند.حاجاتشان را بر آورده سازد يا بروجود ندارد ـ 
شود و به  دانم و معتقدم كه هيچ نذري جز براي خدا منعقد نمي من هم مثل شما مي

َّ  �ِِبَّ «بايد بگويد:  و نذر كننده شود مي مخصوص ادا ي هصيغ بر  براي خدايعني  .......»يلَعَ
كه به لحاظ [فالن عمل را  ]كه در صورت بر آورده شدن حاجتم[من متحتّم و الزم است 

به خدا قسم كه نود و نه در صد نذرها به اين اما  ؛به جاي آورم ]شرعي خير و مطلوب است
 خير اين ي هگيرد. آيا وقعاً شما صادقانه و با انگيز گوييد، صورت نمي صورت كه شما مي

  بافي؟ اگر اين كار تعصب و لجاج نيست، پس چيست؟ ادعاها را مي
در  ؛بزرگان دين ي هعمال مردم درباراتي در برابر اعتراض مطّلعين نسبت به آري، شما وق
الفضل يا نذر امام رضا يا.......  ابي ي هگوييد برگزاري مجلس سفر گيريد، مي مضيقه قرار مي

كنم و ثواب آن را به  ميگويد نذر را براي خدا  مي به اين صورت است كه نذر كننده
اين ادعا كذب اما  ؛كنم اهداء مي ......الفضل يا امام رضا يا موسي بن جعفر ياحضرت ابو

 كنند و متأسفانه شما نه درصد مردم چنين نميدانيد كه نود و و خودتان بهتر ميمحض است 
  ايم. يدهكنيد. ما كه نهي شما را ند را نهي نميها  آن

زندم در گويند اگر بيماريم شفا يابد يا فر مردم ميكه  اين داني شما خودت خوب مي
به زيارت  ؛......دادگاه موفّق شود يا مسافرم به سالمت بازگردد و يا دانشگاه قبول يا پدرم در

به اين نيت است كه امام از سخن و مقصود من آگاه است ـ و اگر  ؛روم مي امام رضا
سازد  كه خدا به او عطا فرموده، حاجتم را بر آورده مي م كه معتقد است امام با قدرتينگويي

گوييم كه معتقد است كه امام برايم نزد خدا شفاعت كرده و حاجتم را  ـ با قطع و يقين مي
روم و او را تعظيم و تكريم و به او  گيرد و در عوض نيز به زيارت مرقدش مي از خدا مي

ب نذر يا ذبح ـ البتّه به ادعاي شما ـ ثوا كنم، و إال چه دليلي دارد كه مردم اظهار ارادت مي
كنند و به روح پدر و مادر و برادر و  هديه مي ......چراغ يا خود را به سيد نصرالدين يا شاه

  ؟!هستندتر  كه به اين ثواب محتاجها  آن كنند؟ خواهرشان تقديم نمي
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اند  نند از پدر و مادرشان كاري ساخته نيست ولي معتقددا آري، به اين دليل است كه مي
كند و مطلوبشان را  قلّ شفاعت مياايشان ال آگاه است و برها  آن مزاده از حالفالن امام يا اما

ٰفُوَن َعلَۡيُكم ﴿خدا فرموده: كه  اين اما !رساند دلخواه مي ي هدر دستگاه إلهي به نتيج َطوَّ
ٰ َبۡعٖض  َ َ مد در بعضي از شما پيرامون برخي ديگر در رفت و آ« ]٥٨ :[النور ﴾َبۡعُضُكۡم 

طبعاً از بحث  ومورد نظر ما  مصاحبت است نه طواف تعظيميِ منظور معاشرت و». اند گردش
و يا  )٢٤: (الّطور» گردندجواناني پيرامونشان مي« :فرمودهما كامالً خارج است و يا اگر خدا 

وَن َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِ ﴿فرموده:  ُ َلَّ عِٖي  ١٧ۡلَدٰٞن مُّ ٖس ّمِن مَّ
ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
[الواقعة:  ﴾١٨بِأ

 ها و جامي از شربت زالل و پاكيزه برگرد ايشان جواناني جاودانه، باسبوها و ابريق« )1(]١٨ ,١٧
مطوٌف «واقع خادمين،  گزاري است يعني در منظور كمال پذيرايي وخدمت .»گردند مي

خود را نيازمند توجه يا شفاعت آنان كه  اين دانند نه را نيازمند خدمات خود مي» مهِ يلَ عَ 
را در » طواف« ي ندارند. البتّه اين در صورتي است كهيتقاضا» يهلَ مطوٌف عَ «از ها  آن بدانند.

و » أسكَ«قرآن با ذكر كه  در حالي اين آيات همان دورگرديدن بدانيم نه خدمتگزاري
دانيد  گزاري است نه طواف مورد بحث ما. شما كه بهتر مي گر خدمت .... بيانو...» إبريق«

هاي پر از غذا و ميوه  كبابي، خدمه با سينيود در فالن مجلس عروسي يا در چلواگر گفته ش
األواين م بِ يهِ لَ عَ  طوفونَ يَ  اكانو=(  گشتند و شربت مثل پروانه دور مهمانان يا مشتريان مي

درجه دور هر يك از  360قطعاً مقصود اين نيست كه خدمه ة) بَ األِرش وَ  ةِ مَ طعِ األبِ  ةِ ملوءَ املَ 
كمال  خدمت كردن و ) بلكه منظور نهايت جديت در!(گرديدند ها مي مهمانان يا مشتري
و از حال » نيت«منكر » طواف«توجه داشته باشيد كه ما در موضوع  .)2(پذيرايي آنهاست

                                           
افات: ١٩و  ١٥[اإلنسان:  شود بامقايسه  -1 خرف: ٤٥, و الصَّ   ].٧١, و الزُّ
 ي جمله عالمهاند؛ ازآنرا خدمت دانستهگونه آيات  ايني  بينيم زمينه روايات نيز نظركنيم، مياگر به -2

درخدمت اهل بهشت » وِلدان«كه آورده مجلسي است كه دوحديث از پيغمبر و اميرالمؤمنين
(بحاراالنوار، ». ُخِلُقوا خِلِدَمِة أهِل اجلَنَّةِ «اين عبارت آمده است:  باشند. و در حديث رسول خدا  مي
  ). 6و  5، حديث 291، ص 5ج
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گوييم با نيتي كمتر  شرط نيست بلكه مي» نيت«گوييم كه  نميطواف كننده، غافل نيستيم و 
نيز وارد  »مطوف عليه« دانستنِ »خالق محيي و مميت و مالك األرض والسماء«از خداي 

 .شويم آتش شرك ميپر ي هحوز
بدين سبب  حوال خود مطّلع دانسته وااشكال كار مردم آن است كه بزرگان دين را از 

جويند و پس از لمس  بدان تبرّك مي بوسند و ضريحشان را مي گردند و دور قبرشان مي
گردانند و  موات خود را دور ضريح آنان مياكشند و  ضريح به سر و صورت خود دست مي
گردانند تا متبرّك شود و يا غبار ضريح امام رضا را به  يا آجيل و نبات را دور ضريح مي

قيد و  را بيائمه  دهند و سوقات به عزيزان خود مي دارند يا به عنوان عنوان تبرّك نگه مي
آوريد!  به روي خود نمياما  يدهست خوانند و شما هم كامالً از اين موضوع مطّلع شرط مي

دبزرگان  بنابراين الزم نيست كه حتماً طواف شونده را خدا بدانند بلكه همين خواندن نامقي
ن به بودن و تبرّك جستها  آن توجه ن و طالبِرا از احوال خود مطّلع دانستها  آن دين و

هاي خود صداقت و  چرا در بحث .ع بودن عملشان كافي استها، براي نامشرو ضريح آن
را حول قبور أئمه، مثل ها  آن پوشانيد و طواف گذاريد و حقائق را مي انصاف را كنار مي
ور ميدان فردوسي، كامالً د؟! من هنگام گشتن ديده فردوسي جلوه مي گشتن من دور ميدانِ

مردم هنگام گشتن دور قبور اما  باشم از او غافلم و فقط در جستجوي دكّان مورد نظر مي
  !ئمه، خواهان توجه و عنايت صاحب قبر هستند، آن كجا و اين كجا؟ا

ثواب دارد كه شما ائمه  كه خدا كجا در كتابش فرموده كه زيارت قبر ديگر آن
كنند؟ آيا معني دارد كه من از  ب زيارت قبر امام رضا را به امام هديه ميگوييد مردم ثوا مي

بيايم و دور قبرش بگردم و ثواب ادعايي شما را به آن  اهواز به زيارت قبر امام رضا
در اين مباحثه به دنبال حقّ و گويي واقعاً  حضرت تقديم كنم؟ آيا شما كه اين سخنان را مي

مردم دور  ور گشتنِمرا در ميدان فردوسي با د ور گشتنِتفاوت د شما! آيا واقعاً ؟حقيقتي
  داني؟! را مثل هم ميها  آن م قلبداني و از صمي زاده را نمي امضريح امام يا ام

ـ كه  جنّه رااوالً من و شما مالئكه و اقول شما مغلطه است زيرا » سجده«ما در مورد ا
مانند ها  آن دانيد كه ايم بنابراين شما از كجا مي ديدهن ـ ]٥٠الكهف: [ شيطان از گروه دوم بود
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ما بوده  ي هها، عيناً همان سجد مطلوب از آن ي هما پيشاني و دست و زانو و پا دارند و سجد
َحَد َعَشَ ﴿گفت:  كه به حضرت يعقوب است. آيا حضرت يوسف

َ
يُۡت أ

َ
إِّنِ َرأ

ۡيُتهُ 
َ
ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َرأ ِ َسِٰجِديَن َكۡوَكٗبا َوٱلشَّ ديدم يازده ستاره  ]در رؤيا[من « ]٤[يوسف:  ﴾٤ۡم 

منظورش اين بود كه ماه و خورشيد و  .»كنند ديدم كه برايم كرنش مي ؛با خورشيد و ماه را
يا وقتي قرآن  زمان بر زمين گذاشتند؟! ود را همستارگان رو به من، برايم هفت موضع بدن خ

جَ ﴿فرموده:  به  .»كنند و گياه و درخت كرنش مي« ]٦[الرمحن:  ﴾٦ُر يَۡسُجَداِن َوٱلَّۡجُم َوٱلشَّ
 100 ي هآيدراگر چنين  هم !گذارند؟ وضع خود را بر زمين مياين معني است كه هفت م

ٗدا﴿ :كه فرموده يوسف ي هسور ْ َلُۥ ُسجَّ وا َ ٱۡلَعۡرِش وََخرُّ َ بََوۡيهِ 
َ
 ]٩٩[يوسف:  ﴾َوَرَفَع أ

، »برايش كرنش كردند ]والدين و برادرانش[= تخت برنشانيد و آنان  والدينش را باالي«
ي هآنان چنانكه ابوالفتوح رازي نيز گفته است، سجد ي هشود كه سجد ل شود، معلوم ميتأم 

والدينش را  رت يوسفضعبادي، زيرا به تصريح آيه ح ي هتعظيم و تكريم بوده نه سجد
تواند  ، در همان حال نمينشستهيا كرسي فرمانروا كه بر أريكه  بر تخت نشانده بود و كسي

عبادي به جاي آورد. (فتأمل) بنابراين هم والدين و هم  ي هپيشاني به زمين برساند و سجد
ٗدا﴿برادران ـ كه مشمول عبارت  ْ َلُۥ ُسجَّ وا اند كه بنابه  عملي انجام داده باشند ـ مي ﴾َخرُّ

  عبادي. ي هده است، نه سجدعرف آن زمان، بيانگر اكرام و كرنش بو
و  ٥٥: ةاملائد[» ركُوع«و  )1(»صالة« داند كه در قرآن هميشه ألفاظي از قبيل هر آخوندي مي

به معناي منقول شرعي و فقهي استعمال نشده بلكه در مواردي به معناي لفظي و ] ٢٤ :ص
  اند. خود نيز استعمال شده وليِا

 ؛اند مأمورين به سجده، غير انسان بودهكه  اين به نيز با توجه در مورد سجده براي آدم
ور از آن كرنش و ظي مصطلح شرعي، استعمال نشده و منبه معنا» سجده«واضح است كه 

                                           
به معناي اصطالحي يا معناي منقول شرعي استعمال نشده:  »صالة«به عنوان نمونه در آيات زير، لفظ  -1

  ...... و ٥٦و  ٤٣حزاب: , األ٤١, النّور: ١٠٣و  ٩٩, الّتوبة: ١٥٧ة: البقر
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 عبادي و يا ساير ي هبا سجدها  آن اظهار تعظيم و تكريم است. بنابراين سجده و كرنش
  شود، قابل قياس نيست. عبادي كه توسط انسان عمل مياعمال 
سجده  مر كرده بود كه براي حضرت آدماجنّه صريحاً اخدا به فرشتگان و  انياً:ث

عبادي به جاي آوريم، اعمال  خودشفرمود كه براي غير ميامر  ر قرآنكنند، اگر به ما هم د
اي داده  ها نيز چنين اجازه با شما اختالفي نداشتيم. شما بايد دليلي بياوريد كه خدا به ما انسان

را براي  نامقيد و طواف و نذر و ذبح و... مال عبادي از قبيل حاجت خواهيِاست كه اع
كه در قرآن بر خالف ادعاي شما بارها و بارها و  خودش نيز به جاي آوريم. در حاليغير
اعمال  خدافرموده و مشركين را كه براي غير خدا نهيها ما را از خواندنِ نامقيد غيربار

بودان خود را معها  آن أقلّ بسياري ازدند و الآور ذر و... به جاي ميعبادي از قبيل طواف و ن
  مورد مذمت قرار داده است. ،)1(دانستند مستقلّ نمي

َمسُجوٌد  شرعي فقط به شرطي عبادت است كه با نيت خدا شمردنِ» ي هسجد«اگر  ثالثاً:
را در اسالم، مطلق پس چخدا انجام شده قرآن نيز به ادعاي شما براي غيردا شود و در اَ هلَ 

ي و ممنوع و حرام است و مقيد به قيدي نيست؟ شما مثال یٌّ َعنهنهِ مَ خدا سجده براي غير
يك  گويي از قرآن مثالي از خدا جائز نيست، اگر راست مياي كه در اسالم براي غير آورده

  .شدخدا انجام گرفته باشد و در اسالم مورد نهي نباعمل عبادي بياور كه براي غير
داني كه ما هم از  اي، خودت مي براي عبادات ظاهر و باطن و نيت قائل شدهكه  اين ماا

دانيم اگر كسي را كنار حوضي عريان كرده و به زور  خبر نيستيم و همگي مي اين أقوال بي
گويد او غسل ارتماسي كرده است! يا گر كسي نه به قصد  داخل حوض بيندازند، كسي نمي

، به فقيري لباس يا پول يا غذا بدهد، بلكه فقط به دلخواه خود چنين كند، جلب رضاي إلهي
قول و مثاب خواهد بود يا اگر بهگويد او انفاق كه از عبادات است انجام داده  كسي نمي

باشد، قطعاً معصيت كرده است زيرا او در اين قصد سمعه و ريا چيزي به فقير داده شما به
  قبول خدا نبوده است. كارها، خواهان توجه و 

                                           
  ايم. كه در صفحات گذشته بيان كرده چنان -1
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عباداتي است كه قالب مشخّص و اول  اند: قسم دانيد كه عبادات بر دو نوع ما شما خوب ميا
ي ظاهرشان عبادات حتّگونه  اين .... كه.مقيد دارند از قبيل نماز و سجده و نذر و طواف و ذبح و

ت كه قالب مشخّص ندارند از خير يا عباداتي اساعمال  خدا انجام شود. قسم دومنبايد براي غير
توان آن را نشسته يا ايستاده، شب يا  قبيل انفاق كه قالب و عنوان مشخّص و مقيد ندارند و مي

والً شما .. انجام داد. ا.شخصي ديگر و ي هروز به آشنا يا غريبه، مستقيماً به دست خود يا به وسيل
 ي هنكترا، ثانياً در هر دو قسم از عبادات  اول اي نه عبادات قسم عبادات قسم دوم را مثال زده

! به همين سبب شود مورد نظر به قصد جلب توجه چه كسي انجام مياعمال  مهم آن است كه
خدا نيز منظور باشد، يعني مثالً خدا اگر جلب توجه غير پسند داست كه در يك عمل خير و مور

خدا را خواسته باشيم، معصيت خواهد بود غير نيتي غير از ريا، جلب توجهبه ريا آلوده شود يا به 
  است. (فتأمل)شده و به همين ريا از شُعب شرك شمرده 

حتّي اگر كسي بخواهد براي خدا گوسفندي ذبح كند ولي آن را در برابر امام  ،بنابراين
جا كه  يا پادشاه يا رئيس جمهور يا بزرگي يا مسافرش كه از سفر برگشته، ذبح كند از آن

. (يعني غيرخدا) قرار گيرد، عملش مورد .....خواهد ذبحش مورد توجه امام يا پادشاه يا مي
خواهد كه صاحب  گردد، مي كه دور مرقد يكي از بزرگان دين مي كسياما  ؛انتقاد ماست

صوالً از شهرهاي دور به زيارتش ادانست  آگاه ميگر او را ناقبر از كار او مطّلع باشد و ا
كرد، بنابراين او در گرديدن دور قبر،  گشت يا او را صدا نمي قبرش نمي آمد و دور نمي

  .خواهد طالب توجه صاحب قبر نيز هست زيرا در واقع وساطت و شفاعت او را مي
خودشان پول يا غذا  ي هكند اگر مريضش شفا يابد، به مسكين محل كه نذر مي ما كسيا

خواهد  لب توجه فقير را، بلكه فقط ميخواهد، نه ج توجه مريض را مي بدهد، نه جلب
داند كه  آورد، خوب مي ا ميرا به ج» عقيقه«شود و يا كسي سنّت  عفتمننذر او  ازمريضش 

خواهد خدا از كارش باخبر باشد و آن را بپذيرد  ش از عمل او خبر ندارد بلكه فقط مينوزاد
داني كه وقتي مردم ما  ميشما خودت هم اما  شود منتفعزاي اين عمل خير إو نوزادش در 

كننده، توجه و عنايت امام را بلكه نذر امام منتفع نذر نيستكنند  مي ي نذربراي امام
  .خواهد تا براي او شفاعت كند و ميانجي شود مي
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تقرّب،  ي همشركين معبودان خود را باالتر از واسطه و ميانجي يا وسيلكه  اين ي هما دربارا
گفتند:  ميها  آن كه  متّكي به دليل نيست و قرآن صريحاً فرمودهاند سخن شما  دانسته مي
ٓءِ َهٰٓ ﴿ َ ِ  ُؤ َّ همان » شفيع«و  .»اند اينان شفيعان ما نزد خداي« ]١٨ :[يونس ﴾ُشَفَعُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ

آيات قرآن، نبايد از نزد خود چيزي مطابق  ي هواسطه و ميانجي است، عالوه بر اين دربار
َ نََصَُهُم ﴿اي مكّي فرموده:  ايد كه خدا در سوره م، مگر در قرآن نخواندهدلخواهمان ببافي فَلَۡو

ۖ  بَۡل َضلُّواْ َعۡنُهۡمۚ َوَذٰلَِك إِۡفُكُهۡم َوَما َكنُواْ يَ  ِ قُۡربَانًا َءالَِه َّ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱ ِيَن ٱتَّ وَن ٱلَّ  ﴾٢٨ۡفَتُ
 ]خويش[مبعودان  ]به خدا[از خداوند، براي تقرّب  هايي كه غير پس چرا آن« ]٢٨ األحقاف:[

و اين  ]خبر و غائب بودند و بي[گرفته بودند ايشان را ياري نكردند؟ بلكه از ايشان گُم شدند 
هدف از انجام ها  آن قرآن خود فرموده .»بستند چه كه افتراء مي بود و آن دروغ ايشان ]ادعا[

توانيم از نزد خود  دانستند و ما نمي به خدا ميرّب ، تقاعمال عبادي براي معبودان خود را
گوييد  مي   رائر فرموده دروغ مشركين همين بوده ولي شماالسبافندگي كنيم. خداوند عالم بِ

  ؟است را قرآن به آن دروغشان نپرداختهپس چ !دروغشان چيز ديگري بوده است
ها كه در بتكده  اين بت«گويد:  ر ميزم ي هسوم سور ي هيل آيذ» الميزان«كه صاحب  چنان64

براستي كه  اين هايي از آن أرباب و آلهه هستند، نه تمثال ،كنند هيكل)ها و معابد نصب مي= (
اين ارباب موجوداتي ممكن و « :گويد از نظر مشركين و مي .»ها خدا باشند خود اين بت

   .)1(»درگاه خود قرار داده رِّبِقَاين مخلوقات را ماند، چيزي كه هست خداوند  مخلوق

                                           
همان فرشتگان و «ها را  فلز ندانسته و معبود آن نيز معبودان مشركين را سنگ و چوب و تفسير نمونه -1

جا قول تفسير نمونه را به اختصار  دانسته است. در اين» جنّ و به طور كلّي موجودات مقدس عالم
ي زمر) مراجعه كنند. در تفسير نمونه  آوريم. طالبينِ تفصيل، به كتاب مذكور، (تفسير سوره مي
ساختند  ها مي ه اين مقدسين امكان پذير نبود، تمثال و سمبلي براي آناز آنجا كه دسترسي ب«خوانيم:   مي

ها همان  خدايان در نزد آن ،بدين ترتيب ....ها بودند ها همان بت كردند و اين ها را پرستش مي و آن
ها مقرّبان درگاه حقّ  موجودات ممكني بودند كه از سوي خداوند عالم آفريده شده بودند و به زعم آن

ي گرامي، توجه داشته باش كه علماي قم  بودند [خواننده مر پروردگارابه جهان امور  اره كنندگانو اد
اند] و خدا را رب األرباب (خداي  دانسته اند مشركين، معبودان خود را مستقلّ نمي اعتراف كرده
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ان معتقد بود دانستند كه خالق و آفريدگار عالم هستي است وگرنه كمتر كسي از بت پرست خدايان) مي
ها يعني فرشتگان و جنّ و مانند آن، خالق و  هاي سنگي و چوبي و يا حتي خدايان پنداري آن كه اين بت

  باشد. آفريدگار اين جهان مي
كه احترام فوق العاده به انبياء و نيكان گاهي سبب  هاي ديگري نيز دارد از جمله اين البتّه بت پرستي سرچشمه

ي  ها جنبه را بعد از مرگشان مورد احترام قرار دهند، و با گذشت زمان اين تمثال ها شد كه تمثال آن مي
اين امر نيز در تواريخ آمده است كه عرب .... شد. استقالل پيدا كرده و احترام نيز تبديل به پرستش مي

جا  ي از آنبراي كعبه و سرزمين مكّه قائل بود گاهي قطعات سنگاي كه  جاهلي به خاطر احترام فوق العاده
داد. [مشابه كار مردم ما كه غبار  برد و مورد احترام و كم كم پرستش قرار مي را با خود به نقاط ديگر مي

دهند و يا آجيل و نبات را كه دور حرم آن حضرت  را به عنوان تبرّك به مردم مي حرم حضرت رضا
تربت حضرت سيدالشّهداء را شفابخش دهند! و يا  دانند و به ديگران هديه مي گردانده شده، متبرّك مي

اساسي بود كه از مغزهاي  ها همه اوهام و خياالت بي اين ..دانند! (فتأمل)] . دانسته و خوردن آن را جايز مي
ساخت. قرآن مجيد مخصوصاً بر ي اصيل خداشناسي منحرف مي كرد و مردم را از جاده ناتوان تراوش مي
تواند با خداي خود تماس گيرد، با او سخن گويد  اي مي ن بدون هيچ واسطهكند كه انسااين نكته تأكيد مي
  او و در اختيار قدرت اوست.  ها همه از آنِ اجت بطلبد، تقاضاي عفو و توبه كند، اينحو راز و نياز كند، 

ي بيانگر اين واقعيت است چرا كه بندگان با خواندن اين سوره به طور مداوم در نمازها» حمد«ي  سوره
اي از او تقاضا  خوانند و بدون هيچ واسطه كنند، او را مي روزانه مستقيماً با پروردگار خود ارتباط برقرار مي

اي در اين مسائل قائل نشده است و اين  گونه واسطه اسالم هيچ ...طلبند. كنند و حاجات خويش را مي مي
تر است.  چرا كه او به ما از خود ما نزديك اي برقرار باشد بايد هم چنين رابطه ..همان حقيقت توحيد است.

قۡ  نُ َوَنۡ ﴿گويد:  كه قرآن مي چنان
َ
ۡ ٱ لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِلۡ  َرُب أ ما به انسان از رگ گردن او «  ] ١٦: ق[ ﴾١٦ َورِيدِ ل

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿». يم تر نزديك نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َبۡيَ  َيُوُل  َّ نيد خداوند ميان انسان و دل و بدا« ]٢٤: نفالاأل[ ﴾ۦبِهِ َوقَلۡ  ءِ َمرۡ ل

با اين حال نه او از ما دور است و نه ما از او دوريم تا نيازي به واسطه باشد او از هركس ». گيرد او قرار مي
ها  تر است، در همه جا حضور دارد و درون قلب ما جاي اوست. بنابراين پرستش واسطه ديگر به ما نزديك

اشند [به چه دليل ائمه و بزرگان دين را در اين رديف نياورده است؟] و خواه فرشتگان و جنّ و مانند آنها ب
هاي  اساس و دروغين است به عالوه كفران نعمت هاي سنگي وچوبي، يك عمل بي خواه پرستش بت

ي نعمت، سزاوار پرستش است نه موجوداتي كه سراپا نيازمند  شود چرا كه بخشنده پروردگار محسوب مي
خداوند كسي را كه دروغگو و كفران كننده است هرگز هدايت «گويد:  يان آيه ميهستند. لذا در پا

َ ٱ إِنَّ ﴿»= كند نمي ارٞ  ِذبٞ َكٰ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  َّ نه هدايت به راه مستقيم در اين  .]٣: الزمر[ ﴾٣ َكفَّ
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و بزرگان دين، چه فرقي با ائمه  حال شما بگوييد كه نظر و رفتار مردم ما نسبت به
 ي هي نيز در تفسير خود سوريطباطبا ي هته باشيد كه استاد شما عالممشركين دارد؟ توجه داش

كند و هم  هم خدا را عبادت ميكه خدا عبادت آن كسي را «تصريح كرده كه » زمر«
دليل شما ـ معبودان خود را  ـ بنا به فرض بيها  آن ل) گيرم كه(فتأم». پذيرد خدا را نميغير

دانستند، آيا اگر معبودانشان را فقط شفيع و مقرِّب  واالتر و باالتر از شفيع و مقرِّب مي
 به» الميزان«وع به قول صاحب قرآن در همين موض !دانستند مورد اعتراض قرآن نبودند؟ مي
  )1(!طعنه زده و اعتراض كرده است؟ها  آن
به هيچ وجه ام خطا نكرده باشد  اي اگر حافظه د نسبت دادهوداو چه به سنَن أبي ما آنا
خدا بلكه نهي اسالم را شامل غير رساند ها را نمي نهي، به قرباني كردن براي بترِ حص
داند. با اين حال اگر به  براي خدا جايز مي فقطارت ديگر نذر را ها، به عب داند نه فقط بت مي

كنم و اگر اشتباه كرده باشم با تلفن به شما خبر  منزل بروم روايات مربوطه را مطالعه مي
  كنم. دهم و به خطاي خود اعتراف مي مي

 اي نداد و چون وقت ناهار رسيد آن باري، در آن جلسه آخوند مذكور جواب قانع كننده
داود را برداشتم و  بيأمفيد به پايان رسيد. چون به منزل رسيدم سنَن  ي همجلس بدون نتيج

كه حدس  ها اشاره كرده بود، مطالعه كردم و ديدم چنان رواياتي را كه آخوند مذكور بدان
را به احاديث  جا زده بودم وي راست نگفته است و روايات مذكور مؤيد قول ماست. در اين

ُر به من الوفاء بالنّذر) ؤمَ (باب ما يُ داود، كتاب األيمان والنّذور  ن أبيد سوم سنَنقل از جل
  آوريم تا خوانندگان خود قضاوت كنند: مي

ّ نَ  !اهللاِ  سوَل ت: يا رَ قالَ فَ  اجَّيِبَّ  ِت أًة أتَ أنَّ امرَ  .....« -3312حديث   َب رُت أن أرضِ ذَ إ
 بل رَ 
ْ
، قاَل بِ  َك سِ أ ِفّ َّ   :ا

َ
ِ أ ِّ نَ  :تقالَ  كِ ذرِ نَ بِ  و  أن  ُت رْ ذَ إ

َ
 اكنَ  اكنٌ ذا، مَ كَ ذا وَ اكٍن كَ مَ بِ  حَ بَ ذْ أ

                                                                                                           
را فراهم ساخته جهان و نه به سوي بهشت در جهان ديگر، چرا كه خود مقدمات بسته شدن درهاي هدايت 

اند و نه دلهايي   ي پذيرش آن فرستد كه اليق و آماده هايي مي است زيرا خداوند فيض هدايتش را به زمينه
  اند. كه آگاهانه هرگونه آمادگي را در خود نابود كرده

  ايم. آورده حاضر كتاب 287ي أحقاف را در صفحه  سوره 28ي  ي طباطبايي ذيل آيه قول عالمه -1



   

مفاتيح الجنان و قرآن      288 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

288 

ِ قاَل  .ةِ يَّ لِ أهُل اجلاهِ  ُح فيهِ ذبَ يَ  ِ ت: ال، قاَل ؟ قالَ مٍ نَ َص : ل  ت: ال، قاَل ٍن؟ قالَ ثَ وَ : ل
َ
 .)1(»كِ ذرِ نَ نَ  و: أ

ه باالي سرت دف ام ك همانا من نذر كرده ،آمد و گفت: اي رسول خدا زني نزد پيامبر«
ـ كه در زمان  فالن مكان ام كه در نذركرده دا كن. زن گفت: هماناابزنم، فرمود: نذرت را 

غير [اند ـ قرباني كنم. پيامبر پرسيد: آيا براي معبودي  كرده جا قرباني مي جاهليت در آن
  ».؟ گفت: نه، فرمود: براي بتي؟ گفت: نه، فرمود: به نذرت وفا كن]خدا

 فَ  ةَ وانَ بُ بًِال بِ َر إِ نحَ أن يَ  اهللاِ  سولِ هِد رَ  عَ ٌل بَل جُ رَ  رَ ذَ نَ « -3313
َ
ّ قاَل فَ   اجَّيِبَّ َ أ : إ

ُد؟ قالوا: عبَ يَِّة يُ لِ اجلاهِ  ن أوثانِ ٌن مِ عَ فيها وَ  ل اكنَ هَ  :اجَّيِبُّ  قاَل فَ  ةَ وانَ بُ ًال بِ إبِ  رَ أن أحنَ  رُت ذَ نَ 
 اهللاِ  رسوُل  م؟ قالوا: ال، قاَل هِ يٌد من أعيادِ ا قِ هفي ال، قال: هل اكنَ 

َ
إنَُّه فَ  كَ ذرَ نَ وِف بِ : أ

نذر  مردي در زمان رسول خدا« .»مَ آدَ  ابنُ  ُك ملِ يَ  ال فيما الوَ  اهللاِ  ةِ يَ عِص ذٍر يف مَ ِجَ  فاءَ وَ ال
آمد و عرض كرد:  شتري قرباني كند از اين رو نزد پيامبر» هبوانَ« ي هدر منطقكه كرد 

جا بتي از  آيا در آن :فرمود شتري قرباني كنم. پيامبر» هبوانَ«كه در  ام كردههمانا نذر
عيدي از أعياد  ]مراسم[جا  شده است؟ گفتند: نه، فرمود: در آن هاي جاهليت عبادت مي بت

داء كن كه افرمود: نذرت را  ؟ گفتند: نه، رسول خدااست شده جاهليت برگزار مي
  .»ك انسان نباشد جايز و صحيح نيستزي كه ملهمانا نذر در معصيت خدا يا در چي

از كسي كه نذر كرده بود اگر خدا به او فرزند  رسول خدانيز در دو حديث بعدي 
 األوثانِ  نَ ها مِ ل بِ هَ «قرباني كند، پرسيد: » بوانه« ي هپسري بدهد، تعدادي گوسفند در منطق

آيا در «» ؟يَّةِ لِ اجلاهِ  ن أعيادِ يٌد مِ ٌن أو قِ عَ ا وَ هل بِ هَ «آيا در آنجا بتي بوده يا هست؟ و «» ٌئ؟شَ 

                                           
» صنَم«رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است زيرا علماي لغت دربارة » وثَن«و » صنَم«بدان كه بين  - 1

َِذ إِهلًا ِمن دوِن اهللا«اند:  گفته ُكلُّ ما ُيشِغُل َعِن اهللاَ «اند:  يا گفته». آنچه كه غيراز خدا معبود گرفته شود«» َما اختُّ
متثاٌل «اند:  گفته» وثَن«ي  اما درباره». چه كه [انسان را] از [عبادت] خداي متعال به خود مشغول دادهر«» َتعاىل

ِة أو َنحو ذلَِك  َهِب أِو الِفضَّ كه عبادت شده و از چوپ  تمثال و صورتي«» ُيعبَُد وُيتََّخُذ ِمَن اخلََشِب أِو اِحلجاَرِة أِو الذَّ
اند كه در يك مكان  گفته» وثَن«و از آن جهت به آن ». شود اينها ساخته مي يا سنگ يا طال يا نقره يا امثال

 واهللاُ ُهَو العاِمل.ماند. لذا ما حديث را به صورتي كه مالحظه شد، ترجمه كرديم،  نصب شده و ثابت مي
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و چون جواب منفي شنيد » شده؟ عياد جاهليت برگزار مياآنجا بتي بوده يا مراسم عيدي از 
  ».اي وفا كن چه نذر كرده بدان براي خداپس «» ِبِّ  هِ رَت بِ ذَ ما نَ أوِف بِ فَ «فرمود: 
فوق به عنوان احاديث  خدا را كه از آن درشود اسالم قرباني براي غير ظه ميكه مالح چنان

»كه در صفحات قبل گفته شد أصنام و أوثان مشركين  داند و چنان ياد شده جائز نمي» منَص
عمال ابراي صرف چوب و سنگ و فلز ها  آن اند و تمثال و يادآورِ فرشتگان و بزرگانشان بوده

خارج نيستند و » خداغير«عنوان  اسالم نيز از عموميتدادند، بزرگان  عبادي انجام نمي
  أمل جداً).تَجاي آرود. (فَ  عمال عبادي از قبيل نذر و ذبح و طواف بهاها  آن توان براي نمي

جو مطمئن شود كه آخوند  حقّ ي هخوانندكه  اين اين بخش، براي ي هپيش از خاتم
دليل بافته  ادعايي بير مز ي هسور 3 ي هقطع آي ي هدربار ؛مذكور براي نجات خود از تنگنا

دانستند و دروغشان همان  ب مياو مشركين معبودان خويش را مقرِّ ي هاست و بر خالف گفت
آوريم  را مي» الميزان«معبودانشان بوده است، قول صاحب  ادعاي مقرِّب بودن و شفيع بودنِ

ي است كه چيزبه معناي هر ربانقُ ي هكلم« :نوشته است» حقافا« ي هسور 28 ي هكه ذيل آي
فرمايد  طعنه زدن) است. مي= م (كُّهكالم تَ ي هينمشود و ز آن تقرّب جسته مي ي هبه وسيل

چرا آن خداياني كه يك عمر به درگاه آن خدايان عبادت كردند تا ايشان را به خدا 
َ ﴿گفتند:  كه خودشان مي چنان نزديك كنند هم ِ َّ ِلَُقّرُِبونَآ إ ِ ِ ُزۡلَفٰٓ َما َنۡعُبُدُهۡم إ َّ [الزمر:  ﴾ٱ

 .»پرستيم مگر به اين منظور كه ما را قدمي به خدا نزديك كنند ها را نمي يعني ما اين بت« ]٣
ْ َعۡنُهمۡ بَۡل ﴿ ت و ري گم شد و رابطه اُلُوهيقُاهل  ه از نظرهآل« :يعني65] ٢٨ األحقاف:[ ﴾َضلُّوا

مشركين اميد داشتند آلهه به پاداش يك عمر  ،اشتند بريده شد. آريپند عبوديتي كه مي
هه از مشركين كنايه پرستش، در هنگام شدائد و مكاره، ايشان را ياري كنند! پس ضاللت آل

  ».شود پندار و اميدشان باطل ميكه  اين است از
حقيقي  منعمِ ر مشركين را نسبت بهزم ي هسور 3نيز ذيل آيه » منهج الصادقين«تفسير 

  ه دروغگو دانسته است. هرا در ادعاي شفاعت آلها  آن ناسپاس وخدا يعني 
را مورد سرزنش ها  آن آيه«نويسد:  مي» احقاف« ي هسور 28 ي هتفسير نمونه نيز ذيل آي

كند كه پس چرا معبوداني را كه غير خدا  قرار داده و با اين بيان شديداً محكوم مي
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كنند، در آن لحظات سخت و حساس  را به خدا نزديك ميها  آنكه  اين نبرگزيدند به گما
  !نشتافتند؟ها  آن به ياري

خود را در آن مواقع حساس ياري  راستي اگر اين معبودان بر حقّ بودند پس چرا پيروانِ
هاي هولناك نجاتشان ندادند؟ اين خود دليلي محكم بر بطالن  نكردند و از چنگال عذاب

...... و .پنداشتند هاست كه اين معبودان ساختگي را پناهگاه روز بدبختي خود مي نآ ي هعقيد
اين  .......بستند چه را كه افتراء مي و آنها  آن دروغ ي هگويد اين بود نتيج در پايان آيه مي

 ي ههاي دردناك و اين گم شدن معبودان در زمان حادثه نتيج هالكت و بدبختي، اين عذاب
  ».بودها  آن دارها و افتراهايها و پن دروغ

صنام را عبادت ار نوشته است كافران كه زم ي هر سوريدر تفس »التّبيان«شيخ الطّائفه نيز در 
ما را به خداوند نزديك و كه  اين كنيم مگر گفتند ما اين اصنام را عبادت نمي كردند، مي مي

» سدي«و به قول » قُربي و نزديكي«عناي به م» يدز بنِا«به قول » زلفي« ي همقرَّب سازند و كلم
به معناي كسي است كه براي ياري » ولي«جمع » اولياء« ي هاست و كلم» منزلت«به معناي 

ارٞ ﴿ ي هكند. و دربار مور ايشان رسيدگي مياديگران به   ]٣[الزمر:  ﴾٣ َمۡن ُهَو َكِٰذٞب َكفَّ
صنام را اداده كه خدا فرموده كسي است كه به دروغ به خدا نسبت » بكاذ«نوشته است 

هايي كه خدا به او عطا فرموده ناسپاس است و منكر  و نسبت به نعمت )1(مقرِّب بگيريم
  اخالص در عبادت بوده و هدايت شدن به ايمان را نخواسته است.

كنيم:  جا نقل مي ر روايتي آروده اند كه در اينزم ي هسور 3 ي هدر كتب تفسير ذيل آي
ن مِ  هِ ن دونِ مِ  دُ عبَ ٍئ يُ شَ  ُكِلّ بِ  ةِ وَم القيامَ أ يَ عاىل يَ تَ وَ  كَ بارَ تَ  قال: إنَّ اهللاَ  اهللاِ  سوَل انَّ رَ «

ِ  ريِ ٍر أو غَ مَ أو قَ  مٍس شَ  َ  مَّ ، عُ َك ذل بَّنا رَ  :هُ ريَ غَ  دَ بَ ن قَ  مَ لُكُّ  قوُل يَ عبُُد فَ يَ  ّما اكنَ سأُل لُكَّ إنساٍن قَ ي
بُ قَ عبُُدها حِكُ ّنا نَ إنّا كُ  َك نا ِرّ ِ تَ وَ  كَ بارَ تَ  ُقوُل اهللاُ َفيَ  ُزلىف! قاَل  إ ما بِ وَ  مهِ وا بِ بُ ذهَ اِ  :ةِ كَ الئِ لمَ عاىل ل

ْوَلٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدونَ إنَّ يُت فَ ثنَ استَ  ِن مَ ال  اّجاِر ما خَ إىَل  دونَ عبُ و يَ اكنُ 
ُ
همانا « ]١٠١ األنبياء:[» أ

مت هرچيزي كه غيراز خودش عالي روز قياو تَ كبارفرمود: خداوند تَ رسول خدا

                                           
  ي اعراف اشاره كرده است. سوره 28ي  شايد به آيه -1
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 آورد سپس از هر كند و مي حاضر ميقبيل خورشيد و ماه وغيره را،  شده از عبادت مي
خدا را كه غير كساني ي هكند و هم سؤال مي ،هكرد چه كه عبادت مي آن ي هانساني دربار
تو نزديك  كرديم تا ما را به را عبادت ميها  آن ماپروردگارا،  :گويند اند مي كرده عبادت مي

از  [غيرچه كه  و آنها  آن فرمايد: سازند پيامبر گفت خداوند تبارك و تعالي به مالئكه مي
ام كه ايشان  كه استثناء كرده كسانيسوي آتش دوزخ ببريد مگر  اند به كرده عبادت مي ]من

  ).475، ص 4ين، جلَالثَّقَ (نور .»اند دور ]آتش دوزخ[= از آن 
شته مشركين نو ي هر، دربارزم ي هسور 3 ي هجمع البيان ذيل آيمرحوم طبرسي نيز در م

ها سروري  آن صاحب اختياري دارندكه بر از خدا مالك و پنداشتند كه غير ميها  آن :است
ِ ُزۡلَفٰٓ ﴿و  .....دارد َّ َ ٱ ِ ٓ إ سوي خدا شفاعت كنند  براي ما بهكه  اين براي :يعني ﴾ِلَُقّرُِبونَا

منظور پيامبران [كسي است كه بر خدا و پيامبرش » كاذب«ربي و نزديكي و يعني قُ» زلفي«
اين سؤال «أحقاف نوشته است:  ي هسور 28 ي هدروغ نسبت دهد. و ذيل آي ]پيشين است

كه اين هالك شدگان را معبود  استفهام انكاري است و مقصود آن است كه پس چرا كساني
كنند، ايشان را  منظور تقرّب به خداي متعال عبادت مي را بهها  آن پنداشتند گرفته بودند و مي

ٰ ﴿ ياري نكردند و معبودان هنگام نياز گم شدند و موقع نزول عذاب نفعمي نرساندند  لَِك َوَذ
يعني  ﴾َوَما َكنُواْ َيۡفَتُونَ ﴿بود ها  آن غير خدا را معبود گرفتن دروغ و افتراي :يعني ﴾ُكُهمۡ إِفۡ 

  ».باشند خدا) معبود مي(= غير ها آن هگفتند ك دروغ مي
باري بعدها شنيدم كه آخوند مذكور در جلسات درس يا بر منبر همين سخنان را به طُالب 

اي  از طريق يكي از دوستان براي او نامه .فريفت را ميها  آن گفت و جوان و يا عوام مي
را با ها  آن طرح كني وفرستادم و گفتم اگر قصد خير داري بايد اشكاالت مرا يا امثال مرا نيز م

فريبي است  دليل و مدرك، ابطال نمايي و إال اين كار تو خالف انصاف علمي و در واقع عوام
ام جواب نداد ولي از سخنانش نيز  روي؟ وي به نامه ترسي كه تنها به قاضي مي آيا از خدا نمي

ا بر من ثابت شده كه ام باره دست بر نداشت. در طول ساليان طوالني كه با آخوندها گذارنده
  مد.احلَ  هُ لَ وَ   التَّوفيقِيلُّ وَ  اهللاُوَ كثر شان به دنبال حقّ و حقيقت نيستند. ا
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ديگر يكي از طالب جوان  ي هتعصب و حقّ ستيزي آخوندها منحصر به وي نيست. نمون
شد و با سؤاالت مختلف به سخنان ما اشكال  گاه در جلسات تفسير ما حاضر مي است كه گه

د ما يا قبول خرافات حوزويان ترديد دارد، روزي تنها يرد و معلوم بود كه در قبول عقاك مي
ها، نهي قرآن  جانب گفت: شما مانند وهابي ثناي گفتگو به اينابه عيادت نگارنده آمد و در 

دهيد، دليل شما بر اين  خوانند، تعميم مي ها را نمي ها را به مسلمين كه بت از خواندن بت
ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍي ﴿چيست؟ مثالً خدا فرموده:  تعميم إِن  ١٣َوٱلَّ

ْ ُدَعَٓءُكمۡ  َ يَۡسَمُعوا  خوانيد مالك از خدا ميرا كه غير  كساني« ]١٤ ,١٣[فاطر:  ﴾تَۡدُعوُهۡم 
معلوم است  .»شنوند نمي، خواندن شما را ها را بخوانيد پوست هسته خرمايي نيستند و اگر آن

قمطير) نيستند، عدم = خرما ( ي همالك پوست نازك روي هستها  آنكه  اين كه منظور از
ها مالك  مالك هيچ چيز نيستند. پر واضح است كه بتها  آن هاست يعني مالكيت مطلق آن
عتقديد كه چنين نيستند. آيا شما م مير المؤمنينا يا كرماپيغمبر اما  هيچ چيز نبودند

ترين  مالك عالياآلن پيغمبر به هيچ وجه مالكيت ندارد؟! آيا آن حضرت در نزد خدا 
مالك روزي خويش نيست؟! آيا آن  خورد و ! آيا نزدخدا روزي نمي؟مقامات نيست

 !، نيست؟»شوند نزد پروردگارشان روزي داده مي« ﴾ِعنَد َرّبِِهۡم يُۡرزَقُونَ ﴿بزرگوار مصداق 
و اُ درآيا شهداي بحد و كُالً شهداي فكه نزد خدايشان روزي  اهللا را، زندگاني بيلِي س

كه هايي  يرا مالك درجات وااليشان و مالك روزها  آن دانيد؟! آيا شما خورند، نمي مي
را ائمه  خوانند بلكه پيغمبر و ها را نمي دانيد؟! پس چگونه مسلمين را ـ كه بت خورند، نمي مي

دانيد كه خطاب به  خوانند ـ مشمول آياتي مي دا واالتر است ميكه مقامشان از شه
  !پرستان نازل شده است؟ بت

سيد «العظمي  آيت اهللا شما :اين جوان را جواب دهم، پرسيدم ي هشبهكه  اين قبل از
شناسي؟ گفت: آري. پرسيدم او چگونه عالمي بود؟ جوان از او به  را مي» محسن حكيم

علميه در عراق،  ي همقام و استاد بزرگ حوز ع مشهور و عاليعنوان يك مجتهد و مرج
او مدح كرد و گفت أوالد او با  ي هداتعريف و تمجيد فراوان كرد و حتّي از خاندان و خانو

بين است. چون  كنند و... دانستم كه به مرحوم حكيم بسيار خوش حكومت عراق مبارزه مي
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هاي اطاق قرار داشت، كتاب  ف ما روي طاقچهاطرا در يمها در بستر نشسته بودم و كتاب
خود را نشانش دادم و از او خواستم آن را برايم بياورد. وي از جا بلند شد و » أحكام القرآنِ«

 كتاب را از طاقچه برداشت و به دستم داد. كتاب را گرفتم و گفتم اگر به شما بگويم كه
به هيچ وجه، اين چه حرفي  :كني؟ گفت ميسنّي بوده بلكه وهابي بوده، باور  حكيم آيت اهللاِ

است كه ايشان از مراجع عظام شيعه بوده است. در اين مس الشَّ  نَ مِ  رُ أظهَ زنيد؟  است كه مي
چاپي كوچكي را كه الي أوراق كتاب  ي هرا باز كردم و جزو» أحكام القرآن«موقع كتاب 
» أباطيل الحكيم«ين جزوه گفتم مطالعه كن. ابه دستش دادم و دم، بيرون آوردمگذاشته بو

و در اين  ،ترويج مذهب وهابي، إنكار ضروري دين :نام داشت كه روي جلد آن نوشته بود
ه و وجوان از ديدن جز .)1(ابيت خوانده بودندحكيم را دجال و مروج وهاهللا  تآيجزوه 

ره گفت: دانست چه بگويد، باألخ تورق آن به شدت مبهوت و متعجب شد و تا مدتي نمي
با چشم اما  اين جزوه چه ربطي به بحث ما دارد؟! گفتم: اين جزوه ربطي به بحث ما ندارد

نجف، دجال  ياي از آخوندها ي، عدهدان مقام شيعه مي را كه مرجع عالي خود ديدي، عالمي
 اند. من فقط با اين كار قصد داشتم به شما بفهمانم كه نبايد مرعوب و منكوب وهابي ناميده

با نظري   ي بشويم. بسياري از علماي مذاهب ـ چه شيعه و چه سنّي ـ وقتييهر تهمت و افترا
شوند، مخالف را منحرف دانسته و او را به خروج از  مخالف سليقه و عادتشان روبرو مي

سازند. اگر شيعه باشند، مخالف رأي خود را وهابي و سنّي و  مذهب خود منتسب مي

                                           
نجف اشرف در هشت صفحه به قطع جيبي و به دو زبان عربي  ي را هيئت علميه» أباطيل حكيم«ي  جزوه -1

و فارسي به قيمت دو ريال چاپ كرده است و در پانزده مورد با نظر آقاي حكيم در جلد اول كتابش 
ي  بدون ذكر دليل و مدرك شرعي، مخالفت نموده است. در صفحه» ُمسَتمَسُك الُعرَوُة الُوثقى«موسوم به 

عالُه لِلّسّيد حمسن أَغري خفّي َعَىل العوام َفضًال َعَىل اخلَواّص, َانَّ الَفتاوى املدرجة «: اين جزوه نوشته است 7
صوِل الّدين وترويج ملَِذهِب أوتشكيك ِمن  احلكيم بِدَعٌة يف الّديِن وإنكار لِلّرضورّي ِمن رشيعة سّيداملرسلني

صادره از طرف آقاي سيد محسن حكيم  فتاواي«جزوه چنين آمده است:  8ي  و در صفحه»! الوّهابّيني
 و بدعتي است در دين مقدس اسالم و انكاري است به ضروريات شريعت حضرت سيد المرسلين

  »!هاستموجب شك در أصول دين و مستلزم ترويج مذهب وهابي
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كه  شمارند! در حالي اگر سنّي باشند مخالف را شيعه و رافضي و...... مي...... و .واليت و بي
مقابل، دليل و مدرك إرائه كنند. بنابراين  بطال رأي طرفإبهترين كار آن است كه براي 

الًااين است كه بداني  مهمابيف ما شبيه وحركه  اين :واها باشد يا نباشد  هتي ندارد همي
گويي به او نيز  ي در موضوعي به من بگويد مانند شيعيان سخنان ميكه اگر يك سنّ چنان مه

ندارد، مهم آن است كه ببينيم دليل   يتيشباهت قول من به قول شيعه، أهم ي هگويم مسأل مي
  ادعايم چيست؟و مدرك من بر 

اي بسيار سست است و من بارها  علميه شنيده ي هاين شبهه كه از آخوندهاي حوز :ثانياً
كار شما كه از اما  اي ام احتماالً شما نشنيده الن اين مغالطه را در جلسات خود بيان كردهبط

 كنم، نخست دليل خود را بيان مي اينكاست.   اي كار بسيار خوبي تعميم را خواسته من دليلِ
چه  نكامالً با آ» كمال«و » ملك«بايد توجه داشته باشيم كه تصور ما فارسي زبانان از كه  اين

كنيم  يكه در زبان قرآن وجود دارد، منطبق نيست. اگر به كتاب خدا مراجعه شود مالحظه م
و...... است و به معناي  ملكو  ملكو  ملكعربي از مصدر  ـ كه در مالكيت و مشتقّات آن

قرآن كريم به معنايي  ـ در »اوست ي هتوانايي بر تصرّف در مملوك و إعمال اراده دربار«
من «گويم:  پنداري استعمال شده است. مثالً در زبان فارسي مي چه مي وسيعتر از آن بسيار

در اما  »ام من مالك دست خويش«يا شايد بگويم: » ام دست ي همن دارند«يا » دست دارم
الٌن فُ « :شود گفته نمي و اصوالً» = او دست دارديٌد  هُ لَ «گوييم:  ن عربي در اين موارد ميزبا

» ملَك يملك« ي هاز ماد» داشتن«صوالً در زبان عربي براي ابه عبارت ديگر » اً َيمِلُك َيد
مراد باشد. مثالً در قرآن فرموده: » داشتن و دارا بودن«شود مگر معنايي بيش از  استفاده نمي

ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِمۡلِكَنا﴿
َ
ٓ أ و را ت ي هما به اختيار و خواست خود زمان وعد« ]٨٧[طه:  ﴾َما

به معناي داشتن و » ملك«جا لفظ  شود در اين كه مالحظه مي چنان .»خالف نكرديم
(كسي را) ياراي « ]٣٧: أ[النب ﴾٣٧َ َيۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبا ﴿دارندگي نيست. و يا فرموده: 

الً از داشتن و دارندگي است و أصوغير» َيۡملُِكونَ «در اين آيه نيز معناي  .»با او نيست گفتگو
سبا فرموده:  ي هملك ي هقابل ملكيت نيست تا بشود مالك آن شد و يا اگر دربار» گفتگو«
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ٗة َتۡملُِكُهمۡ ﴿
َ
منظور  .»كند ام كه بر آنان فرمانروايي مي زني را يافته« ]٢٣ :[النمل ﴾وََجدتُّ ٱۡمَرأ

كه مقصود بل اند غالم و كنيز بلقيس و ملك يمين او بوده» سبأ«مردم  ي هاين نيست كه هم
آنان تصميم  ي هارشان بود و در أمورشان تصرّف كرده و درباريتاين است كه او صاحب اخ

شود. و  گفته مي» ملك«كند  مردم تصرّف ميامور  گرفت. به همين سبب به پادشاه كه در مي
َ نُُشوٗرا ﴿يا اگر فرموده:  َ َحَيٰوٗة َو مرگ و حيات و « ]٣ [الفرقان: ﴾٣َ َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا َو

 انگيختن مردگان،ست كه مرگ يا حيات يا برواضح ا .»نيستها  آن برانگيختن در اختيار
خدا اختيار غير توان و مور دراگونه  اين قابل ملكيت نيستند بلكه مراد آن است كهامور 

 گيرد با كسي قرار مي اختياردر چيزي كه به صورت امانت  ي هدربارنيست. قرآن كريم 
و فرموده:  نموده را استعمال» ملَك يملك« ي هشود ماد آن محسوب نمي» مالك«كه  ينا

ۥٓ ﴿ َفاِتَُه دانيد كه در زمان  شما مي» در اختيار شما بودها  آن كليدهاي« ]٦١ :[النور ﴾َملَۡكُتم مَّ
اي  نت به عدهخود را به اما ي هرفتند كليد خان مجاهديني كه به جهاد مي رسول خدا

نبودند ولي » مالك«ها  آن هايشان رسيدگي كنند. بنابراين دادند تا به خانه معاف از جهاد مي
  بود.ها  آن در مدت غيبت مالكين، اختيار خانه به دست

آن » واجد«نيستم بلكه » سالمت مالك«ثالثاً: اگر من داراي سالمت باشم يعني سالم باشم 
آن » واجد«نيستم بلكه » مالك جمال«ميل باشم، هستم يا اگر داراي جمال باشم يعني ج

توانم سالمت يا جمال را به شما منتقل كنم يا از شما سلب كنم  باشم و به همين سبب نمي مي
آن درجات و » واجد«(فتأمل) بر همين قياس اگر من در قيامت داراي مقامات عاليه باشم 

خداوند اما  آن درجات را به شما بدهم توانم نيستم و نمي» مالك درجات«اما  مقامات هستم
»كصفتي را به هركه بخواهد بدهد يا از او بگيرد. تواند آن صفت و يا هر هاست و مي آن» مال

است. و به نظر ما » واجد«از  غير» مالك«ملكيت ندارند معناي بنابراين در اموري كه قابليت 
 »مالك«آن درجات است نه » واجد«باشد،  ترين درجات مي كه داراي عالي رسول خدا

تواند آن درجات يا قسمتي از آن درجات را به شما يا به  نمي آن درجات (فتأمل جداً) و طبعاً
  .من بدهد يا درجات شما يا مرا از ما سلب كند. خدا به كسي چنين إذني نداده است
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ي صاحب اختيار خوانيد مطلقاً مالكيت ندارند يعن اگر قرآن فرموده: معبوداني كه مي
 ي هواجد مقامات و درجات بسيار باشند. مغالطكه  اين نيستند، اين معني منافات ندارد با

كنند تا بتوانند از   تجاهل مي» مالك«و » واجد«آخوندها اين است كه نسبت به تفاوت ميان 
بي دانندكه در عر خرافات حمايت كنند و عوام را فريب دهند. زيرا بسياري از مردم نمي

  در بسياري از موارد به معناي صاحب اختيار است.» مالك«
بنابراين ما  ]١١٧: ةاملائد[عالم فاني خبر ندارند  از رحلت، ازپسانبياء  قرآن فرموده :رابعاً

ما نيز فرموده: مورد نظر  ي هكه در همين آي يم چنانتوانيم صداي خود را به آنان برسان نمي
اند و  زيرا به عالم باقي شتافته .»شنوند خواندن شما را نمي« ]١٤[فاطر:  ﴾ُكمۡ َ يَۡسَمُعواْ ُدَعٓءَ ﴿

 ي ههاي چوبي و سنگي و....... بود كه ذكر جمل در عالم فاني نيستند. اگر منظور صرفاً بت
هايشان  دانستند كه مجسمه ضرورت نداشت زيرا مشركين مي» شنوند خواندن شما را نمي«

قرآن اما  ]٦٥ األنبياء:[ساخته نيست ها  آن دن و ديدن ندارند و كاري ازگويي و شني توان سخن
ْ لَُكۡمۖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ يَۡكُفُروَن ﴿اضافه فرموده: ها  آن ي هدربار ْ َما ٱۡسَتَجابُوا َولَۡو َسِمُعوا

كُِكمۡ  ما و اگر بشنوند، شما را جواب ندهند و روز قيامت شرك ورزي ش« ]١٤[فاطر:  ﴾بِِشۡ
...... را .جماد از قبيل چوب و فلز و سنگ وها  آن اگر .»كنند را نپذيرفته و با آن مخالفت مي

ندارد تا در قيامت با شرك ورزي مشركين  دند، جماد كه شعور و توان شنيدنپرستي مي
اين فرض كه در اما  جماد بِالكُلّ منتفي است ي همخالفت كند. احتمال و فرضِ شنوايي دربار

ها  آن آورِدها تمثال و يا خواندند كه بت رساند كه مشركين كساني را مي آمده، ميآيه 
  كنند. خودشان و تمثالشان مخالفت مي ي هاند و آنان در قيامت با كار مشركين دربار بوده

ايد كه  اند نيز خوانده كه علماي قم نوشته )2(»نمونه«و  )1(»الميزان«شما در تفسير  :خامساً
ممشركين، صرا تمثال و مظهرها  آن پرستيدند بلكه ..... را نمي.يا يچوبي يا فلزّ ي هرف مجس  

دانستند. بنابراين  حاء و موجودات مقدس و...... ميو صلَانبياء  آورد فرشتگان و أجنّه وو ياد 

                                           
  ايم. كتاب حاضر آورده 283ي  ي زمركه ما قول تفسير مذكور را در صفحه تفسير الميزان ذيل آيه سوم سوره - 1
  ايم. آورده كتاب حاضر 283ي  ما قول مؤلّفين تفسير نمونه را در صفحه -2
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اند. آيا شما معتقديد كه فقط پيغمبر  صلحا و فرشتگان نيز واجد مقامات و درجات واال بوده
زي متعال رو رنزد پروردگا واجد درجات عاليه هستند و المؤمنينوأمير ماكر
ين و فرشتگان و........ ـ مثالً حضرت مسيح و حضرت مريم و صالحانبياء  خورند و سائر مي

را در شدائد و مشكالت زندگي به ها  آن گذارند و نصاري در كليساها مي راها  آن كه تمثال
خرمايي  ي هفرموده مالك پوست هستها  آن ي هقرآن كريم دربار خوانند و صورت نامقيد مي

  !خورند؟ هيچ درجه و مقام و منزلتي نزد خدا نداشته و نزد پروردگار روزي نمي نيستند ـ
َ ﴿شفيعان مشركين فرموده:  ي هقرآن دربار َولَۡو َكنُواْ 

َ
ِ ُشَفَعآَءۚ قُۡل أ َّ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱ ِم ٱتَّ

َ
أ

َ َيۡعقِلُوَن  ٔٗ وَن َشۡي َيۡملِكُ  اند بگو حتّي اگر  يا غير از خدا شفيعاني گرفته« ]٤٣[الزمر:  ﴾٤٣ا َو
ها  آن آيا ]»گيريد؟! را شفيع خود ميها  آن باز هم[بودند و چيزي درنيابند  مالك چيزي نمي

  !اند؟ اند و داراي حواس و صفات خود نبوده واجد و داراي درجات خود نبوده
هاي  نامقيد غيرخدا را به بت ن شما بايد دليل بياوريد كه چرا نهي قرآن از خواندنِبنابراي

ايد؟ در حالي كه به نظر ما نهي قرآن شامل عموم  عصر جاهليت عربستان منحصر كرده
..... باشد و .هاي چوبي و سنگي و مختص بتكه  اين است نه» اهللا ونِ ن دُ مِ غير خدا = «عنوان 
خارج » اهللا ونِ ن دُ مِ «ولياء و اوصياء و مالئكه و أجنّه و..... از شمول عنوان و اانبياء  چون

خدا كاري نكند كه مشمول است بايد مراقب باشد كه براي غيرنيستند لذا هركه پيرو قرآن 
  .. (فتأمل)تخصيص شما بال دليل است نه تعميم مانهي قرآن باشد. به عبارت ديگر 

شنيدم كه اينجا و آنجا از نگارنده بدگويي اما  ما نيامدباري آن جوان ديگر به سراغ 
  .نعوُذ بِاهللاِ ِمَن الَعَصبّيةكرد.  مي

َوَمن يَۡدُع َمَع ﴿شريفه به يادم آمد كه فرموده  ي هنويسم اين آي اكنون كه اين سطور را مي
َ بُۡرَهَٰن َلُۥ بِهِۦ فَإِنََّما ِحَسابُُهۥ ِعن ِ إَِلًٰها َءاَخَر  َّ َ ُيۡفلُِح ٱلَۡكٰفُِروَن ٱ  ﴾١١٧َد َرّبِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ 

و هر كه با خدا معبودي ديگر را بخواند كه او را بر آن برهاني نباشد، جز اين « ]١١٧ :[املؤمنون
  ».شوند حقّ پوشان (= كافران) رستگار نمي انيست كه حسابش نزد پروردگارش باشد، همان
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از  صفت بعد .»هيچ برهاني بر او ندارد ﴾َ بُۡرَهَٰن َلُۥ﴿ ي هالزم است توجه كنيم كه جمل
كه موصوف است. يعني اين جمله صفت قبل از خود را » إلهاً« ي هصفت است براي كلم

َحٗدا﴿كند. به عبارت ديگر قرآن كه فرموده:  وصف مي
َ
ِ أ َّ َ تَۡدُعواْ َمَع ٱ  ]١٨[اجلن:  ﴾١٨ فَ

ٓ إِيَّاهُ ﴿ا را عبادت شمرده و فرموده: و دع .»با خدا أحدي را نخوانيد« َّ ِ ْ إ َّ َتۡعُبُدٓوا
َ
َمَر أ
َ
 ﴾أ

و چند بار استفهام انكاري  .»ز او را عبادت نكنيد(خداوند) فرمان داده كه ج« ]٤٠[يوسف: 
ٰ ﴿ :فرموده ِءَل

َ
عَ  هٞ أ ِ ٱ مَّ و از » معبودي هست؟ ]يگانه[آيا با خداوند « ]٦٤و  ٦٢النَّمل: [ ﴾.... َّ
, ٣٣ األعراف:, ٨١ األنعام:, ١٥١ :عمران آل[ است فرموده  چه كه فاقد حجت است نهي عبادت آن

ِ «گويد كه  طبعاً نمي .]٧١احلّج: َّ  واجد برهاننوعي كه  :بر دو نوع است» خداغير = ِمن ُدوِن ٱ
) =رهانَ ال= ( فاقد برهان) است و نوعي ديگر كه هلَرهانٌ بخدا فرمايد غير ) است، بلكه ميهلَ ب

 ]١١٧ :[املؤمنون ﴾فَإِنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّبِهِۦٓ ﴿ ي هلم(فتأمل جداً) و ج .است» فاقد برهان«كُالً 
  جِداً توجه نمايد. هجزاي شرط و براي تهديد است و مسلمان بايد به اين آي

و هوچيگري رند ناگزير به مغالطه و سفسطه ابه نظر نگارنده چون آخوندها برهاني ند
  ة.يَّ بِ َص العَ  نَ مِ  اهللاِ بِ  عوذُ نَ شوند.  متشبث مي

  :فصل دوم
است كه » فضّال«اين فصل مربوط به ماه شعبان است. تعدادي از روايات آن از خاندان 

و يا مرويات ضعيفاني از قبيل محمد بن جمهور و سياري و داود بن  )1(اند فطحي مذهب بوده
  ...... است.و )2(يل العبرتائير الرّقي و احمد بن هالكث

اين باب گفته اول  فصلاول  ي هدر اين فصل گويا شيخ عباس به ياد نداشته كه در صفح
كند كه رمضان را  را نقل مي تي از روايتيمساهللا است. وي در اين فصل، قبود رجب، شهر

                                           
اند براي آشنايي با او  را ابن داود حلّي و صاحب كتاب سرائر و سايرين ضعيف شمرده» ابن فضّال« -1

  به بعد. 189ص » شرح حال علي بن فضّال«ران، فصل امرحوم قلمد ةزكا رجوع كنيد به كتاب
  ].479، 414، 145، 322ايم [ص  معرّفي كرده عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولاين افراد را در كتاب  - 2
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را روزه بدارد،  كه يك روز از ماه شعبانگويد هر روايت ميدر اين  )1(اهللا شمرده است!شهر 
قتل = حرام ( ننويسد: مردي مرتكب خو و در همين صفحه مي !بهشت او را واجب شود

  شود! و آمرزيده مي بخشد نفع ميگيرد شعبان به او  شود پس روزه مي مينفس) 
ُ  نيَ ِص عبُُد إال إيّاُه خُملِ نَ  الوَ  ال هل إال اهللاُ «يا هر كه در اين ماه هزار بار بگويد:  َ  ِّ َ وَ  ينَ ا و ل

نويسد. (يعني چند ده برابر شب  را مي هزار سالخدا براي او ثواب عبادت » ونكُ الُمرْشِ  َكِرهَ 
كه  اين ماه.....) در حالي تماماس شايد به منظور حفظ آبرو نوشته است (در ) شيخ عب!قدر؟

گويد گناه  مي روايت را نياورده است كه ي ه، ثانياً بقياست ن قيد نيامدهدر متن روايت اي
اش در روز  صديقين محشور شده و چهره ي هشود و در زمر هزار سالِ گوينده محو مي

اس از خود نپرسيده كه چگونه آيا شيخ عب )2(!درخشد قيامت مانند ماه شب چارده مي
خداوند رحيم كه ماه رمضان و عبادت شب قدر را كه ثواب كمتري دارد در كتابش معرّفي 

  !ز معرّفي چنين عبادتي دريغ ورزيده است؟ااما  فرموده
هاي بيكران و عجيب و غريب حاصل  روايات كه با عملي ناچيز، ثوابگونه  اين از
كه يك ايم رواياتي كه مدعي است هر فتهكه گ چناناما  شود در اين باب بسيار است. مي

نظام إلهي  ، مردود و باطل است وشود ميعمل مستحب به جاي آورد بهشت بر او واجب 
  .حساب و كتاب نيست بي

اما  ي نداردياباانگيز و فريبنده روايات غرورگونه  اين باس از نقلعجيب است كه شيخ ع
ن عَ  :آورد مستدلّ است، در كتابش نميقبيل روايت ذيل را كه موافق قرآن و  روايتي از

َّ  ن صامَ مَ كَ  ٍر اكنَ هشَ  ن لُكِّ أيّاٍم مِ  الثةَ ثَ  ن صامَ مَ :قاَل  هُ كنَّ  اهللاِ  سولِ رَ    ،هرَ ا
َ
 زَّ عَ  ـنَّ اَهللا ِأل

ۡمَثالَِها﴿ُقوُل: فَ  ـ لَّ جَ وَ 
َ
 از رسول خدا« ]١٦٠ األنعام:[ ﴾َمن َجآَء بِٱۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُ أ

 ي هروايت شده كه فرمود: هركه سه روز از هر ماه را روزه بدارد مانند كسي است كه هم
                                           

  .28، حديث 377، ص 7وسائل الشيعه، ج -1
ٍة و« -2 ُ عبادة َكتَ » خلإإال.....  الهل«َمن قاَل ىف َشعبان ألَف َمرَّ َ لف َسنٍَة وخيرج ألف سنة وحَما َعنُه َذنب أَب اُهللا 

 ً يقا لَة اَكدر وُكِتَب َعنَد اِهللا ِصِدّ َ مال، سيد بن عقبال األإ(. »ِمن قرَبِهِ يَوم القياَمة َووجهه يتألأل ِمثل الَقَمر 
  ).380، ص 7ل الشيعه، ج، وسائ685طاووس، ص 
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َوَجلَّ  ـ ، زيرا خداوندروزها را روزه داشته است د، ده برابر كه نيكي آورهر :فرمايد مي ـَعزَّ
  .)1(»دپاداش دار آن

ر كرد به ماه رمضان د اين ماه را وصل مي ي هروز گويد رسول خدا در اين فصل مي
شيخ صدوق روايت كرده كه رسول  دست است و در كه معارض اين حديث نيز حالي
مفيد است كه در اين موضوع  .)2(گرفت ضان را روزه نميدو يا يك روز قبل از رم خدا

تأليف عبدالرّزاق صنعاني كه از قدماي شيعه بوده » نَّفالمص«مراجعه شود به كتاب معتبر 
  ).158، ص 4(جاست 
كه در آن  )153و 152(صاند  روايتي را افتراء بسته اين فصل به حضرت سجاد در

 ياُث غِ دانسته كه  قلمداد شده است! گويا شيخ عباس نمي »املُضَطرّ  ياُث غِ «آل او پيغمبر و
 .)3(آورد لوات مفتضح را در كتابش نميو إال اين ص ]٦٤تا  ٦٢النَّمل: [خداست  طفق املُضَطرّ 

  باشد، بهتر از اين نخواهد بود. )4(»احمد سياري«البتّه روايتي كه ارمغان دشمن قرآن يعني 
ابن خالويه، آورده كه «ماه شعبان مناجاتي از  ي هركبه عنوان عمل هشتم از اعمال مشت

از علماي » الويهابو عبداهللا حسين بن محمد خ«بوده است. ائمه  ي همدعي است مناجات هم
م هجري و ساكن اشايد والدتش كه  اين كثراقرن چهارم و حدبوده » حلب«واخر قرن سو

ائمه  اند مناجاتي را به ا برايش نقل كردهاست. وي بدون معرّفي رواتي كه مناجات شعبانيه ر
هاي خودش بوده و يا در آن دخل و تصرّف كرده باشد.  كه بعيد نيست از بافته  نسبت داده

تر از آن باشد بوده ـ طبعاً بايد مشهورائمه  ي هاين مناجات ـ كه وي مدعي است مناجات هم
كه ساكن عراق  دثين از قبيل كلينياز آن مطّلع شود ولي مشاهير مح» ابن خالويه«كه فقط 

باشند. بنابراين صرف   خبر باشند و آن را نقل نكرده بوده و شيخ صدوق و...... از آن بي

                                           
  .108، ص 94، جبحار األنوار -1
  .73، ص 94، جبحار األنوارو  375، ص 7وسائل الشّيعه، ج -2
  ) آورده است!760گر چه متأسفانه شيخ طوسي نيز اين صلوات را در مصباح المتهجد (ص  -3

   .145، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولبراي شناخت وي رجوع كنيد به  - 4
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شود. از همين شخص مروي است كه  آن نميموجب اعتبار» ابن خالويه«يتي به انتساب روا
به ه خدا قوتي كيا ي هكسي كه دوست دارد دست بياويزد به شاخ :فرمود رسول خدا
بايد پس از من علي  ؛آن را خلق نموده سپس به او فرموده باش پس موجود شده دست خود

  را دوست بدارد.
خدا حضرت آدم را از تراب آفريده سپس   كنيد جاعل حديث چون شنيده مالحظه مي

در  ياقوت بافته است. ي هبراي شاخ به او فرمود باش پس موجود شد، او نيز همين موضوع را
قوت يا ي هشاخاما  در مورد حضرت آدم منظور نفخ روح و حيات در كالبد اوستكه  ليحا

متشكّل از روح و جسم نبوده و به صرف خلقت كامل است و نيازي به نفخ روح در او 
  باش. :نيست تا پس از خلقت گفته شود

به شارع مناجات شعبانيه متن آن ايرادي ندارد ولي انتساب آن  :حال اگر بگوييمبه هر
ت عام مشمول همان مسأله مأذونيكه  اين اكثر دليل متقن، محلّ اشكال است و حدبدون 

بافان خرافي  كنم از بعضي عرفان ب ميجانب تعج اين .)72(ص  ايم دعاست كه قبالً گفته
را در پيشگاه حقّ تعالي مه ائ همه اظهار تقصير و اعتراف به گناه زمان ما كه در دعاها آن

هاي خود ببينند به آن  ناديده گرفته ولي اگر دو عبارت قلمبه و سلمبه و مناسب عرفان بافي
اين موضوع سياه  ي هد و صفحاب بسيار را دربارنتراش نظر دوخته و از آن مقامات عرفاني مي

نِب بِ  ارَ لُت اإلقرعَ د جَ قَ فَ «كند:  كنند. مثالً در همين مناجات عرض مي مي َّ » يتسيلَ وَ  َك إِ  ا
و يا عرض  .»ام خويش قرار داده ي هپس هر آينه اعتراف به گناه در پيشگاهت را وسيل«

َّ «كند:  مي َّ  َت رَت د سَ ، إليه قَ هُ هلُ ُه جَ رَ مَ د لَ ٍب قَ  ُمذنِ بَل  َك ضلِ فَ بِ  ُعد يلَعَ ً نوب ذُ يلَعَ نيايِف  ا ُّ ا نَ أوَ   ا
 
َ
َّ ها رتِ سِ  إىلُج حوَ أ خرى..... نَك مِ  يلَعَ

ُ
با فضل و كرم خويش به من توجه معبود من) «(» يف األ

كه بر [كاري كه جهل او را غرق كرده، معبود من به تحقيق كه در دنيا گناهاني  فرما، به گناه
 تر كه من به پوشيدگي آن در عالم آخرت محتاج پوشيده داشتي در حالي ]من بود

عِ  كَ بدُ ا عَ  أنَ إليه« :كند و يا عرض مي .»....م.هست  ي همعبودا، من بند«» ُب ذنِ المُ  يُف الضَّ
گذرند ولي وقتي به  جمالت به سادگي ميگونه  اين عرفان ازاهل  .»مار تواهكضعيف گن

َ  طاِع نقِ اال ماَل ب يل كَ  هَ إليِه «جمله:  َ رِ ظَ ياِء غَ ِض نا بِ لوبِ قُ  أنِر أبصارَ و َك إ  َق رِ  خَت ّ حَ  َك ها إ
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اي معبود من، مرا كمال انقطاع به « .»ةِ مَ ظَ العَ  نِ عدِ إىل مَ  َل ِص تَ فَ  ُجَب اجُّورِ حُ  لوِب القُ  أبصارُ 
 ي هتو نظر كردن به سويت روشن فرما تا ديداي ما را به پره دل ي هسويت را عطا فرما و ديد

گونه  اين رسند، مي» عظمت و اصل گردد ي ههاي نور را بشكافد و به سر چشم ها پرده دل
تشبي جمالتي هي و مبهم را گرفته و از آن وصل و فصل به حقّ و مقامات ربوبي و يلي الرّب

خود هاي  يدگا بهانه و مستمسك بافنبايد گفت اين الفاظ كنايي و تشبيهي ر !تراشند مي
شناسي و نيل به كماالت انساني را به عبارات و برويد قرآن بخوانيد كه راه خداقرار ندهيد 

وده و فصل و وصل در آن نيست. البتّه مخفي نماند كه لحن اين دعا واضح و روشن بيان فرم
  رسيده متفاوت است. (فتأمل) كرمانيز با دعاهاي معتبري كه از پيامبر 

اعتباري است موسوم به  استناد كرده، كتاب بيها  آن كه شيخ عباس به كتبي ي هاز جمل
اين ماه، به اول  شعبان و روز ي همختصاعمال  في المثل در». تفسير امام حسن عسكري«

الع خوانندگان از وضع اين كتاب، مطالبي را از ما براي اطّ !همين كتاب استناد كرده است
  آوريم: مي »حيدر علي قلمداران«قول محقّق مجاهد جناب 

اند  كه اين تفسير را روايت كرده شود رجالي ا مراجعه به سند اين تفسير معلوم ميب
است » سهيل بن أحمد الديباجي«اند زيرا يكي از رجال آن  اب بودهوم و كذّمجهول و نامعل

ُه كانَ «گفته: » ابن الغضائري«و  او حديث جعل «» جاهيلاملَ  نِ روي عَ يَ وَ  األحاديَث  عُ َض يَ  إنَّ
» آباديمحمد بن قاسم استر«بن احمد از  سهيل .»كرد نموده و از افراد مجهول روايت مي

قيل: و حمّمد بن القاسم«اين تفسير فرموده است:  ي هدر رجال خود دربار هكند. عالم نقل مي
روى عنه  ّذاٌب كَ  عيٌف َض  ,»ابن بابويه« جعفربوأ نهُ آبادي روى عَ رسِّ االسرتاملُفَ  القاسم  يبأابن 

ن اآلخر عّيل بو د بن زياديوسف بن حممّ بِ  ُف عرَ حدمها يُ أَ  نيِ هولَ َجم  نيِ لَ ُج ن رَ عَ  رويهِ فسريًا يَ تَ 
ن أبيه ن سهيل الّديباجي عَ وٌع عَ وُض مَ  فسريُ التَّ وَ  احلسن الثالثن أِيب ام عَ ن أبيهِ عَ  حمّمدبن يسار

فرمايد اين تفسير موضوع و ساختگي است كه سهيل بن  مي .)1(»ناكرياملَ  هِ ن هذِ أحاديٍث مِ بِ 
ضعيف » محمد بن قاسم«آن مناكير است. احاديث  احمد الديباجي آن را وضع نموده و

                                           
  .257و  256پ دوم، ص رجال العالمه الحلّي، مطبعه الحيدريه (نجف)، چا -1
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د بن زياد و عليكذّاب اين تفسير را از دو نفر مجهول به نام يوسف بن محم د بن بن محم
نام و نشان را  يسار روايت كرده است. خودش خيلي خوشنام بوده، رفته دامن مجهولين بي

  !چسبيده است
امام است تا ببينيم چه دسته  ر كه منسوب بهيرويم سراغ مضامين اين تفس مي اينك

  ي به آب داده است؟هاي گل
 ي هحجاج مختار بن ابوعبيد :گويد الع بوده كه مياطّ اين جناب اينقدر از تاريخ بي :والًا

خدا او را نجات داد و تا ثقفي را حبس كرد و قصد قتل او را داشت لكن بدان دست نيافت 
به تصديق تمام مورخين حجاج در سال كه  اين با !انتقام گرفت حسين بن علي ي هاز قتل

به امارت منصوب شد و قتل مختار چند سال قبل يعني در سال شصت و  هفتاد و پنج هجري
هفت هجري به دست مصعب بن زبير كه از طرف برادر خود عبداهللا بن زبير مأمور جنگ با 

  مختار بود، اتّفاق افتاد.
كوفه از مشهورات  ي هاإلمارو سر او در دارمروان و قتل مصعب داستان عبدالملك 

بحر «كتاب  اين تفسير هم مانند امام جعفر صادقِ تاريخ است. تو گويي امام حسن عسكريِ
) چند سال قبل، آن !معتبر تهران براي رضاي خدا(هاي  يفروش ـ كه يكي از كتاب» األنساب

تاريخ وفات خود را هم  كه را چاپ و توزيع نمود ـ اطّالعات تاريخي نداشته تا جايي
  !مختلف ذكر كرده است

 ي همدارد كه مزخرفات و به فرمايش عال ر معلوم مييتوجهي به مضامين اين تفس :ثانياً
توان يافت  از اين تفسير در هيچ كجا وجود ندارد در آن مي فراواني كه غير» مناكير«حلي 

هم سازش ندارد. چيزهايي در  كه عالوه بر مخالفت با تصريحات قرآن با هيچ عقل و فهمي
هم از آن  ةاست، بلكه در هيچ كتابي حتّي كتاب غُال ةكثراً از موضوعات غُالاآن است كه 

ٰ َعۡبِدنَا﴿ ي هاثري نيست! در اين كتاب ضمن تفسير آي َ َ ۡلَا  ا نَزَّ  ﴾ن ُكنُتۡم ِف َرۡيٖب ّمِمَّ
 ي هكند، سخن از معجز ي با قرآن دعوت ميم را به تحدعالَاهل  كه خدا تمام ]٢٣[البقرة: 

رفته است كه چگونه منافقيني كه در تعقيب اين بودند  قضاي حاجت (دفع غائط) پيغمبر
چناني رخ  آن ي هكه عورت و غائط آن حضرت را ببينند محروم و مأيوس شدند و معجز
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مانند تكلّم  ئالتيالطا !زنان بهشتي گفتگو شده استداد! و از تنگ و گشاد بودن فروج 
و از  !ن آن خر و خريدن قيس بن شماس آن خر راكردن خر كعب بن أشرف و إيمان آورد

آيا اين است آن تفسيري  !كند قدر دارد كه انسان را مات و مبهوت مي ها آن اين قبيل بيهوده
  !ور شوند؟ م بايد فقط به آن مراجعه كرده و از فيوضات آن بهرهعالَاهل  كه

مانند  تري در كتاب پرارزش و بيق جناب آقاي حاج شيخ محمد تقي شوشمحقّ ي هعالم
»152 ي هبه چاپ رسيد ـ از صفح» ارمغان آسمان«ـ كه دوازده سال پس از » هليخاألخبار الد 

انجام سر به انتقاد از اين تفسير و بيان جعل و كذب بودن مندرجات آن پرداخته، 228تا 
 !تفسير است صحيح باشد پس اصل اسالم صحيح نيست كه در اين اگر اخباري :نويسد مي

  زيرا متضمن جمع بين ضدين است كه محال است.
نان دين و دوستان شود كه دشم كتاب گرانقدر آقاي شوشتري معلوم مي ي هبا مطالع
اند،   حيات داشته ائمه كه خود  يعني در زمانياول  همان صدر از دشمن، از نادانِ بدتر

اند و چگونه آن مظلومان گُهربيان را نه با سيف  افتراء بر آن بزرگواران بستهچقدر كذب و 
اهللا بِ ياذُلعتا حدي كه آن بزرگواران را ـ اَ !اند و سنان بلكه با قلم و زبان به قتل فجيع درآورده

  )1(!اند ـ به صورت دشمنان حقيقت و خود پرستان خدا نشناس معرّفي كرده
ر يمعصومين درماين شيعه رائج است كتاب تفس ي هه نام تفسير أئمكه ب دومين كتابي((

ائمه  جا كه تفسير منقول از تأليف سيد هاشم بحراني است. در اين كتاب نيز تا آن» البرهان«
آورد مربوط به تفسير آيه  كه در ذيل آيات مي بوده، همه را آورده است و غالباً أحاديثي

حاديثي در آن است ااين اي با آيات ندارد! عالوه بر ابطهر اندكها  آن نيست و بسياري از
در  جلد اول) 267 ي ه(در صفحكه مخالف قرآن و ضروريات اسالم است، مانند حديثي كه 

نزَِل إَِلۡهِ ﴿ ي هذيل آي
ُ
كه چون استآن اينآورده وحاصل ]٢٨٥[البقرة:  ﴾َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

ن رسيد فرشتگان با ديدنش از درهاي آسمان پا به فرار به درهاي آسما خدارسول

                                           
پيغمبر جز وحي «، فصل »ةراه نجات از شرّ غُال«و كتاب  190تا  188ص» ارمغان آسمان«به نقل از كتاب  -1

  ، با اندك تصرّف. »داند نمي
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يك خدا در زمين (كه مقصودشان است شود كه دو تا خدا  گذاشتند و گفتند معلوم مي
  !است حضرت رسول بوده) و يك خدا هم در آسمان

أعلي هستند  ألَباال و از مدبران م مِبينيد در اين حديث مالئكه را كه از قديسين عالَ مي
را ديدند، خيال  كند كه وقتي رسول خدا و مشرك قلمداد مي ادراك و نفهم در بيچق

يكي خداي زمين كه حضرت رسول اهللا است و يكي هم خداي  !م دو خدا داردكردند عالَ
ساكنين اين آسمان گويي از ساكنين يك طويله هم . هِ ُري بِ جِ ستَ نَ وَ  َك ن ذلِ عَ اهللاُ  عاَىل تَ آسمان! 

  لعنت خدا بر دروغگو. !اند هتر بود شعور بي
تر آورده كه  شيرين ]»بصائر الدرجات«ف مؤلّ[» ارمحمد بن الحسن الصفّ«اين حديث را 

كه پيغمبر را  هميناول  آسمانِ ةمضمون اين حديث خرافت مشحون آن است كه مالئك
ه دو مر كرد كاپس خدا به جبرئيل  !ديدند پا به فرار گذاشتند و گفتند اين خداي ماست

كه گفت، مالئكه برگشتند به درهاي آسمان و آن وقت  بگويد. همين» أكَرب  هللاُاَ «مرتبه 
رسول خدا به آسمان كه  اين گاه درها باز شد تا دانستند كه او يعني پيغمبر، مخلوقي است آن

شود گفتند معلوم ميجا هم مالئكه از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و  دوم رسيد در اين
أن  دُ أشهَ «در اين موقع جبرئيل و خدا هست. يكي خداي زمين و ديگري خداي آسمان. د
گاه در باز شد و  دانستند پيغمبر مخلوقي است آن . پس مالئكه برگشتند وگفت» إال اهللا إلهَ ال

رسيد به آسمان سوم باز مالئكه از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و  خدا رسول
ل  هاي آسمان ي هقضيم تكرار شد تااوپيغمبر به آسمان چهارم رسيد، در اين كه  اين و دو

اي را ديد كه تكيه داده و بر تختي نشسته كه زير دست او سيصد هزار فرشته  موقع فرشته
ديگر است. پيغمبر كه اين را ديد  ي هاي سيصد هزار فرشت  است كه زير دست هر فرشته

ك فرياد زده شد كه سجده كند لذا به آن ملَ گمان كرد او خداست و تصميم گرفت كه
ك روي دو پاي خود ايستاد. پس پيغمبر دانست كه او خدا نيست بلكه بلند شو! آنگاه ملَ

  !وز قيامت به حال ايستاده بماندمخلوق است. بدين سبب آن فرشته بايد تا ر
م، پروردگار عالَشرف موجودات علوي از طرف اشما را به خدا ببينيد اوالً فرشتگان را كه 

كند كه تا پيغمبر را ديدند  شعور و كم ادراك و نادان معرّفي مي اند، آنقدر بي مدبر كائنات
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شود گروه فرشتگان و آنان كه خدا  معلوم مي خيال كردند خداست و پا به فرار گذاشتند!
ۡكَرُمونَ ﴿فرمايد:  ميها  آن ي هدربار  از خود نام و بعد» اميبندگان گر« ]٢٦ األنبياء:[ ﴾ِعَبادٞ مُّ
َّ ُهَو َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ ﴿كند كه  را به عظمت ياد ميها  آن ِ ٓ إَِلَٰه إ َ نَُّهۥ 

َ
ُ أ َّ  ]١٨ :عمران آل[ ﴾َشِهَد ٱ

 .»دهند مي گواهي  ]نيز[نيست و فرشتگان  ]به حقّ[دهد كه جز او معبودي  خداوند شهادت مي«
حتي  بشر و مجسم نيست وها  آن بودند كه خداي قدر شعور نداشتند و هنوز ندانسته آن

هست و از همه مشرك شده و معتقد گشتند كه در زمين هم خدا هست چنانكه در آسمان 
كردند همينكه به  مي خود پيغمبر هم كه فرشتگان سه آسمان او را خدا تصوركه  اين بدتر

ك نشسته بود و نود ميليون ملَكي كه تكيه داده بود و بر تخت آسمان چهارم رسيد با ديدن ملَ
وي مشتبه شد و گمان كرد كه او خداست و قصد سجده كردن  برامر  زير دست او بودند،
بيچاره فرشته كه هيچ گناهي نكرده  !ته نهيب زدند كه از جايت بلند شونمود كه به آن فرش

 ي هك فرشتذل ع! ماست فتهاهللا ـ متوجه پيغمبر است كه اشتباه گربِ ياذُلعبود اگر گناهي باشد ـ اَ
  !پا بايستد؟عذّب گشت و تا روز قيامت بايد سربدبخت به گناه پيغمبر، م

  به شوشتر زدند گردن مسگري!   ريــرد در بلخ آهنگــگُنه ك 
َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ﴿ ي هشريف ي هكند كه كسي از آي كدام عقل و منطق و وجداني حكم مي

نزَِل إَِلۡهِ 
ُ
پيغمبر خود بدانچه «اللّفظي آن اين است كه تحت  ي هكه ترجم ]٢٨٥لبقرة: [ا ﴾بَِمآ أ

اي بدين روشني و معاني عالي، بپردازد به چنين  از چنين آيه .»بر وي نازل شده ايمان آورده
بداند؟! ساير تفاسير مخصوصاً تفسير عياشي نيز از اين قبيل ائمه  الطالئالتي و آن را تفسير

  .)1())يستنصيب ن مطالب بي
اينك بپردازيم به مطالبي كه براي روز سوم شعبان ذكر كرده است. شيخ عباس براي اين 

عياش   وي آن ابناكه ر )758(ص روز دعايي نقل كرده از مصباح المتهجد شيخ طوسي 
بنا به اين روايت، قاسم بن العالء  .)2(دانيم روايات او مقبول نيست مختلّ العقل است كه مي

                                           
  با اندكي تصرّف. 194تا  190ارمغان آسمان، ص  - 1
  . 251و  69، ص كتاب حاضرو  76ي  ، شماره164، ص زيارت و زيارتنامهر.ك  -2
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ده كه يداني كه مدعي وكالت حضرت عسكري بود ادعا كرده كه توقيعي براي او رسالهم
 ي هاند زيرا كسي نويسند اند به عنوان توقيع نشر داده . اينان هرچه خواستهالخ.... .امام حسين

  شناخته است. را نمي او ديده و خطّ توقيع را نمي
 امام حسين ي هزيرا دربار سازد تن اين دعا نيز اختالل عقل راوي را آشكار ميم

َ «گويد:  مي َة مِ أنَّ األئِ  هِ لِ تْ ن قَ مِ  وَُّض لُمعَ ا َ مَّ فاَء يف تُرَبِتهِ وَ  هِ سلِ ن ن  هِ تِ يف أوبَ  هُ عَ وَز مَ الفَ وَ  الِشّ
َ يَ وَ  وا األوتارَ كُ يُدرِ  ّ حَ  هِ تِ يبَ غَ وَ  مهِ مِ قائِ  عدَ بَ  هِ تِ ِعرْتَ ن ياَء مِ األوِص وَ  ران عوض و جب« .»وا اخكّارَ رُ ثا

و رستگاري همراه اوست در  شفا در خاك اوستقتل او اين است كه امامان از نسل اويند و 
 باشند تا غيبت او، أوصياء از عترت خاندان او مي وأئمه) = قائم ايشان ( پس ازرجعتش، و 

  !»كين بستانند و خونخواهي كنند
را از نسل او ه ائم گويد خدا در عوض شهادت امام حسين كنيد كه مي مالحظه مي

را خدا قبالً براي پيامبر معين كرده بود و نام ائمه  گويند كه شيعيان مي قرار داد! در حالي
آن ادعاست و علماي  كه كلمات اين دعا ضد در حالي )1(در لوحي مكتوب بودها  آن ي ههم

  !ري ندارندشود به ضد و نقيض بودن روايات كا اند معلوم مي شيعه اين دعا را رد نكرده
و اوصياء  ي هئماو  !باشند گويد اوصياء رسول پس از قائم و غييت او مي عالوه بر اين مي

ه اين مهمل گويي چگونه علما و محدثين شيعه متوج !شيعه را پس از امام غائب دانسته است
 بافندگان حديثي است كه به عنوان حديث نهم ي هعقيد اند؟! جاعل اين دعا گويا هم نشده

حسين بن علي بن «) آمده است و نام 223تا  219(ص » شاهراه اتّحاد«در كتاب شريف 
  .شود در آن حديث نيز ديده مي» سفيان البزوفري

چرا شفا در خاك  :پرسيم است! مي گويد شفا در خاك امام حسين در اين دعا مي
خالف بهداشت داند كه خوردن خاك شرعاً حرام و م نيست؟! آيا شيخ عباس نمي پيامبر
  !است؟

                                           
  به بعد. 651، ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولر.ك.  -1



   

مفاتيح الجنان و قرآن      308 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

308 

ت و اوصياء را بر جمي )1(اشاره كرده» فُطرُس«مضحك  ي هدر اين دعا به قصع بشر حج
 .)2(كسي حجت نيست گويند پس از رسول خدا قرآن و نهج البالغه ميكه  اين دانسته با

و  ......بريم او پناه مير ما به قب«» هُ تَ أوبَ  رُ ظِ نتَ نَ و ......هِ ربِ قَ بِ  ذونَ ُن خئِ حَن «گويد:  ميچنين  هم
نيز مخالف قرآن و » رجعت«در صورتي كه بايد به خدا پناه برد و  .»منتظر رجعت اوييم

  .است همين راويان كذّاب ي هاي بافت خرافه
قتل آن حضرت  ي هكه اراد در آخرين دعايش از كساني امام حسين :گويد راوي مي

َ «خواسته و عرض كرده:  را داشتند، شكايت كرده و از خدا فرج و خالصي مَّ احُكم هُ للّ ا
ً رَ نا فَ ن أمرِ ا مِ ل َج اجعَ ..... فَ .لوناتَ قَ و َخَدعوناو ونازَ إغَُّهم غَ نا فَ ومِ قَ  نيَ بَ و ناينَ بَ  ً رَ خَم وَ  جا » جا
داوري فرما زيرا ايشان به جنگ ما آماده و با ما نيرنگ و  ميان ما و قوم ما ......پروردگارا«

 شايش وگريزگاهيگبراي ما در كارمان پس  ......ر بستندقتل ما كم فريبكاري كردند و به
گويند آن حضرت براي شهيد شدن به  ها مي خوان در اين صورت چگونه روضه .»ر بفرمامقرّ

بايد مراجعه شود به  ناء ـالثَّ  وَ  ةيّ حِ التَّ  آالُف  يهِ لَ ـ عَ كربال رفت؟! در مورد حضرت سيد الشّهداء 
و يا كتاب مختصري كه به نام (پرتوي از نهضت حسيني، تلخيص  »شهيد جاويد«كتاب 

نژاد و........ دفتر نشر فرهنگ   ت نوابيهجري، اقتباس و نگارش عفّ 61و  60وقايع سالهاي 
  ) منتشر شده است.1364قرآن، تهران 
ه و گويد دعقل و قرآن آور شعبان أخباري ضد ي هدر فضيلت شب نمي 163 ي هدر صفح
اين شبي است كه قرار داده حقّ تعالي آن را از براي ما به مقابل آنكه قرار داده « :دهامام فرمو

شود كه خدا براي او شبي  مگر به امام وحي مي :اوالً :بايد گفت !»شب قدر را براي پيغمبر ما
مسلمين و ديگر نيازي  ي هشب قدر براي تمام مسلمين است حتّي براي أئم :قرار دهد؟ ثانياً

  .قرار داده شودها  آن كه شبي ديگر مخصوص نيست

                                           
  .76، ص زيارت و زيارتنامهر.ك.  -1
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ـ أرواحنا له  گويد: والدت با سعادت حضرت سلطان عصر امام زمان مي هدر همين صفح
مجلسي در كه  اين واقع شده با ن رآيدويست و پنجاه در سرّ م ي هالفداء ـ در سحر اين شب سن

 16 ي هصفح 51است در جلدهاي ديگر را نيز براي والدت او نوشته  شب» بحار األنوار«
او  ي هعم هگويد روايت شده از حكيم 19 ي هماه رمضان و در صفح ي هگويد در شب جعم مي

 ي هرمضان است. در صفح 24گويد در  23 ي هماه رمضان و در صفح ي هكه تولّدش شب نيم
 9در گفته  24 ي هشعبان و در صفح 3گويد در  25 ي هشعبان و درصفح 8نقل كرده كه در  15

  .)1(اين روايات از جعل راويان است متما :نويسنده گويد !ربيع األول متولّد شده است
شب و باعث افضل اعمال اين  زيارت حضرت امام حسين«گويد:  هدر همين صفح

ه كند روح صد و بيست و چهار هزار فحكه خواهد با او مصاآمرزش گناهان است و هر
 ميآن است كه به بازيارت آن حضرت  اين شب و أقلِّكند آن جناب را در  پيغمبر، زيارت

برآيد و به جانب راست و چپ نظر كند پس سر به جانب آسمان كند پس زيارت كند آن  
َ «حضرت را به اين كلمات:  المُ ا المُ بدِ عَ  باأيا  يَك لَ عَ  لسَّ و » هاكتُ رَ بَ وَ  ُة اهللاِ محَ رَ وَ  يَك لَ عَ  اهللا، السَّ

هر وقت كه آن حضرت را به اين كيفيت زيارت كند اميد كجا باشد و در هر كس در هر
  !»است كه ثواب حج و عمره براي او نوشته شود

اآيا  :پرسيم اس مياز شيخ عبهمكه آيات متعد ت حجد در قرآن كريم به آن اختصاص ي
 حمت سفر حج رابنابراين ديگر چرا ز !بام است؟گفتن دو جمله بر پشت  ي هيافته، به انداز

» زيارت و زيارتنامه«در كتاب  !كنيم ه خود را خالص ميلتقبل كنيم، با گفتن دو جم
  شده است. (مراجعه شود). تكذب اين قبيل روايات اثبا

شيخ عباس دعايي را از مصباح شيخ طوسي و اقبال األعمال سيد بن طاووس آورده كه 
 .اين شب اشاره كرده است در هر دو كتاب فاقد سند است. در اين دعا به حجت و موعود

اي  موعود را معرّفي كرده است؟ آيا نخواندهو ت خدا در كجاي قرآن اين حج :پرسيم مي

                                           
 بررسي«و كتاب  915تا  901و ص  728تا  709، ص عقولعرض اخبار اصول بر قرآن و به كتاب  -1

  تأليف نگارنده مراجعه شود.» علمي در احاديث مهدي



   

مفاتيح الجنان و قرآن      310 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

310 

َ َيۡهِدي ٱۡلَقوۡ ﴿ ي هيآ  َ َّ ُِضلَّ ٱلَّاَس بَِغۡيِ ِعۡلٍمۚ إِنَّ ٱ ِ َكِذٗبا ّلِ َّ َ ٱ َ ٰى  ِن ٱۡفَتَ ۡظلَُم ِممَّ
َ
َم َفَمۡن أ

ٰلِِمَي  كه بر خدا دروغ بسته تا مردم را  پس كيست ستمكارتر از كسي« ]١٤٤ األنعام:[ ﴾١٤٤ٱلظَّ
َ  ...﴿ ي هو آي .»كند بدون علم گمراه سازد؟ همانا خدا گروه ستمكاران را هدايت نمي َو

بٌِي  ۡيَطِٰنۚ إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ ُمرُُكم بِٱلسُّ  ١٦٨تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ
ۡ
ن َتُقولُواْ إِنََّما يَأ

َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ

َ َتۡعلَُموَن  ِ َما  َّ َ ٱ ا هاي شيطان نرويد كه او آشكار گامبه دنبال « ]١٦٩ ,١٦٨[البقرة:  ﴾١٦٩َ
  ». دانيد خدا چيزي بگوييد كه نمي ي هكه دربار ......دهد دشمن شماست و به شما فرمان مي

شود جمعي مورد نظر اوست  ه كه معلوم ميدرآو  ر اين دعا در وصف غائب صفاتيد
َ يهم ما يَتزََنَّ لَ ُل عَ الُمزَنَّ و األمر الةُ وُ و رصواميُس العَ نَ «گويد:  زيرا مي أصحاُب و درة القَ لَ ُل يف 

 ُوالُة و حيهُة وَ رامِجَ تَ و رش والنَّرشِ احلَ 
َ
كه  و كسانيامر  والياننواميس روزگار و «» هيِ هْ غَ و هِ رِ مْ أ

و شود صاحبان حشر و نشر و مترجمان وحي  قدر فرود آيد بر ايشان نازل مي آنچه در شب
كه در  ؟ ديگر آناست را دوبار ذكر كردهامر  چرا واليان !؟»باشند خدا مي و نهيامر  وااليان

شب قدر وحي و قرآن نازل شد و فرشتگان فرود آمدند آيا بر اينان نيز وحي و فرشته نازل 
در  !نشر عباد كه در اختيار خدا است در اختيار اين افراد هم هست؟ آيا حشر و )1(!شود؟ مي

به قول أمير المؤمنين وحي قطع شده و  به اجماع مسلمين و كه پس از رسول خدا حالي
شود چه شب قدر باشد و چه شب ديگر، به  ئمه، نازل نميا ي هچيزي بر كسي از جمل

نيست و نسبت دادن ائمه  مربوط به واوست حشر و نشر با خدا و به قدرت كه  اين ي هاضاف
  فر و دشمني با آن بزرگواران است.حشر و نشر به أئمه، ك

شود! ولي راوي آن  غسلي را ياد كرده كه باعث تخفيف گناهان مي 163 ي هدر صفح
  .)2(»احمد بن هالل العبرتائي«ضعيفي است موسوم به فرد 

                                           
عرض اخبار اصول برقرآن «أصول كافي دركتاب  99ي باب  چه درباره آنمفيد است رجوع شود به -1

  ).600تا  596ايم (ص نوشته» وعقول
زيارت و «و  479ص  »عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«براي شناخت او رجوع كنيد به كتاب  -2

  .128ص » ي زيارتنامه
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از طريق  دعاي خوبي از حضرت صادق ماه شعبان ي هبقياعمال  در 169 ي هدر صفح
 ي هكه قبالً گفتيم مرحوم نجاشي دربار آورده است و چنان» ضريحارث بن المغيره النَّ«
جا  دعاي مذكور را در اين ي هما ترجم .فرموده كه او بسيار مورد وثوق است» حارث«

ادعاي  از جمله حضرت صادق بزرگوار و ي هئماندگان بدانندكه آوريم تا خوان مي
  اند: معصوميت نداشته

كه قرآن در آن نازل گرديده و براي مردم  (= رمضان)همانا اين ماه مبارك  ،پروردگارا«
حقّ از باطل قرار داده شده،  ي ههاي روشني از هدايت و جدا كنند هدايت و نشانه ي هماي

المتي مقرر حاضر گرديده است. پس ما را در آن تندرست بدار و آن را براي ما موجب س
] بزرگوارانه[اندك را  ]عمل[فرما و آن را با آساني و عافيت از ما پذيرا باش. اي آنكه 

  ناچيز را از من بپذير. ]عمل[كند، اين  مي  دانيپذيرد و بسيار قدر مي
خواهم كه به سوي هر چيز برايم راهي بگشايي و در برابر آنچه  ميهمانا از تو  ،پروردگارا

كه در هايي  يكه مرا از بد ترين مهربانان، اي آن اي مهربان ،عي برايم بگذاريپسندي مان نمي
كه مرا به سبب ارتكاب گناهان  ام بخشودي، اي خدايي مرتكب گرديده ]غياراو دور از [خلوت 

  ايشت را بخشايشت را خواهانم.بخشبخشايشت را  ،اي بزرگوار .خذه و عقاب نفرموديامؤ
اما  داشتيهاي خويش باز يرفتم و مرا از حراممن نپذاما  فرموديمرا اندرز  ،اي معبود من

مرا ببخشاي  ،چه عذري دارم؟ پس اي بزرگوار ]در نافرماني خود[من كناره نجستم پس من 
  بخشايشت را، بخشايشت را خواهانم. ]كه[

، عمالا ي هسباهمانا آسودگي به هنگام مرگ و آمرزشت را به روز ستاخيز و مح ،پروردگارا
ات بزرگ است و گذشت و چشم پوشي از تو نيكوست، اي  گناه از بنده ]خداوندا[هانم. اخو

  تقوي پسند، و اي شايان آمرزگاري و بخشايش، بخشايشت را، بخشايشت را خواهانم.
م كه نيازمند هست ناتوان تو ي هزادتو و كنيز ي هفرزند بند و تو ي ههمانا من بند ]بار إلها[

تو چيره و بسيار  ]خداوندا[بر بندگاني.  ني و بركتغ ي هبخشندبخشش توست و تو 
ها و  سيم فرموده و زبانهايشان را تقرا شمارش نموده و روزيتوانمندي كه كردار بندگان 

هايشان را گونه گون آفريدي و آفرينشي پس از آفرينشي ديگر، نمودار ساختي.  رنگ
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ما  وااليي و توانت را درنيابند ونند و حد و مقدار دا نمي ]كه بايد چنان آن[دانشت را  ،بندگان
و  رمگردان و مرا در كردا ]عنايت[يم از ما روي هست همگي نيازمند بخشش و رحمت تو

  ر فرما. مخلوقات خويش مقرّ و شايستگانِ ها منشآرزو و در قضا و قدر از نيكو
حياتم را پايان بخش  مرا به نيكوترين وجه زنده بدار و به نيكوترين وجه ،پروردگارا

كه همراه باشد با دوستي اوليايت و خصومت با دشمنانت و ميل و رغبت به  چنان آن
) و تسليم در برابرت وت  تو و خشوع و وفاداري و پايبندي (به آيين ]هييت[درگاهت و بيم از 

  و تصديق كتابت و پيروي از سنَّت پيامبرت.
و بدگماني يا انكار و نوميدي يا سرمستي يا  خواهم آنچه از شك (بار إلها) از تو مي

ا تباهكاري يا ي نخوت يا حقّ ناپذيري يا تكبر يا شهرت طلبي يا شقاق يا نفاق يا كفر
داري در دلم جاي داشت، اي  ي يا چيزي كه دوست نمينافرماني يا خودبزرگ بين

 وت ات و وفاي به عهد دهبه من ايمان به وعها  آن به جاي ]خواهم كه از تو مي[ ،پروردگار من
و پارسايي در دنيا و رغبت به آنچه در نزد توست و آرامش و متانت و  وت و رضاي به قضاي

  ها را خواستارم. از تو اين ،اي پروردگار جهانيان ؛خالصانه را عطا فرمايي ي هبتو ]توفيق[
كه توفيق [ ات ي و با كرم و بخشندگيشو ات نافرماني مي و از بردباريت ،اي معبود من

كه گويي  ]كني بندگان رفتاري ميبا و چنان كريمانه [شوي  اطاعت مي ]بخشي طاعت مي
باز [يم پس هست  اند، ساكنان زمين تو نكرده  كه تو را نافرماني اي و من و كساني نافرماني نشده

رين باش و با نيكي به ما عنايت فرما، اي مهربانت  با ما به فضل و كرم خويش، بخشنده ]هم
مهربانان و بر محمد و خاندانش درودي سرمدي فرست. درودي كه در حساب نگنجد و 

  ».اش را كسي جز تو نداند، اي مهربانترين مهربانان شمارش نپذيرد و قدر و اندازه

  :فصل سوم
كه ماه اين باب اول  ان اختصاص دارد. بر خالف فصلرمضاين فصل به ماه مبارك 

شمارد  ها مي را أفضل ماهرمضان جا ماه  در اين )1(قلمداد كرده بودرجب را أفضل الشّهور 

                                           
  .247ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
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در كتب معتبر نقل شده از دعا و  چه از رسول خدا كه البتّه درست است. بايد دانست آن
ائمه  كه در كتب خرافي به مستحبات، موافق قرآن است ولي متأسفانه بسياري از مطالبي

و و كذب و مخالف قرآن است. شيخ عباس نقل كرده اند مشوب به اغراق و غل نسبت داده
 بنابراين اگر كسي». هر چيزي را بهاري است و بهار قرآن ماه رمضان است. «)176(ص است 
دعا و عبادت باشد بايد أوالً دعاهاي قرآن را بسيار بخواند كه دو ثواب دارد، هم ثواب اهل 

  .)1(»قرائت قرآن و هم ثواب دعا
اي را انتخاب كند كه در كتب معتبر از رسول  عاهاي قرآن بايد ادعيهاز دغير :ثانياً
  رسيده و متن آن با قرآن موافق است. خدا

مان احاديثي كه مخالف قرآن نيستند متأسفانه از دستبرد مذهب سازان در االبتّه برخي از 
ـ كه » ضّالفَ«اند از جمله اولين حديث اين باب كه فرد باطل المذهبي از خاندان  نمانده

سيد بن » عمالقبال األإ«اند ـ آن را نقل كرده است! متن كامل حديث منظور در  واقفي بوده
تهمت زده كه به حضرت  در ذيل حديث به رسول خدا :) مذكور است3طاووس (ص

ميّت يف  ، يا يلع أنت خليفيت بليِت ُغبُوَّ  رَ َك فقد أنكَ فمن أنكَر إمامتَ « :فرمود علي
ُ
أ

قسِ  .....ويتمَ  عدَ بَ و ؟!)(حيا
ُ
ي نَ ُم بِ أ َّ ةُ ين باجُّبُ ثَ عَ ا ِة إنَّك ُحجَّ  هأمينُُه بل رِسِّ و لقهخَ  بل اهللاِ  وَّ

ت تو را انكار كند نبوت و پيامبري مرا انكار كرده م(اي علي) هر كه اما« .»بادهه يف عِ ليفتُ خَ و
مني.... به كسي كه مرا  ي هتم خليف(؟!) و پس از وفا)2(مت من در حياتمااست، اي علي تو بر 

مين راز او و اخورم كه تو حجت خدا بر بندگانش و  به پيامبري بر انگيخت سوگند مي
جاعل حديث فكر نكرده، اگر انكار امامت، انكار  !»باشي او درميان بندگانش مي ي هخليف

فر، جائز اد گرفتن كانبوت باشد طبعاً منكر امامت كافر خواهد بود و بيعت با كافر و يا دام
دوم  ي هفهم با ابوبكر و عمر بيعت فرمود و هم خلي ين حضرت عليامام المتّقاما  نيست.

َفَال َيْعِقلُونَ را به دامادي پذيرفت. 
َ
 ?أ

                                           
ايم ولي مدافعين  خيراً نيز در آن تجديدنظر و اصالح كردهاايم و  اي در دعاهاي قرآن نوشته ما رساله -1

  شوند.  خرافات مانع از تجديد چاپ آن مي
  .80، ص شاهراه اتّحادر.ك.  -2
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بختانه شيخ عباس ذيل حديث را كه در سطور باال آورديم در مفاتيح نياورده و  خوش
  .كرده است يست اكتفادر حديث كه مخالف قرآن نفقط به ذكر ص
گويد: ابن طاووس روايت كرده از  )175(ص ماه رمضان  ي همشتركاعمال  در بخش

آن بعد از هر  تا به آخراول  گويي در ماه رمضان از كه مي حضرت صادق و كاظم
خذ حديث ابن طاووس در الزم است بدانيم كه سيد :اوالًاما  ،الخ ......نماز واجب)= فريضه (
لي كه در يبزرگوار بنا به دال ي هئمامتن حديث نيز مورد اشكال است زيرا  :ثانياً .ل بودمتساه

ان دين را زيارت و كتاب حاضر آمده است قبور بزرگ زيارت و زيارتنامهكتاب 
روز و بعد از هر نماز از خدا توفيق زيارت قبر طلب كنند و بگويند:  كردند كه هر نمي

بلكه اين،  !»خدايا زيارت قبر پيغمبرت را روزي من قرار ده« .»َك ِبيِّ نَ  ربِ َة قَ يارَ اللُهمَّ ارُزقين زِ «
  !منافعي داردها  آن است كه قبر پرستي براي  و كساني ةغُال ي هخواست

ت و خواندن آن دو دعاي ديگر ذكر شده كه مخالف قرآن نيس 175 ي هدر همين صفح
دعايي از حضرت  176 ي هر صفحاشكال است. دبه دعا، بال شرع بنابر رخصت عام

آوريم، اميد است مورد توجه و تأمل  جا مي آن را در اين ي هرده كه ترجموآ صادق
  خوانندگان قرار گيرد:

و هركه حاجتي از مردم  خواهم تو و از تو حاجتم را مي ي همن به وسيلهمانا پروردگارا، «
و  اي تو و هيچ شريكي نداري هطلبم يگان همانا من جز از تو حاجتم را نميبخواهد، 

ش درود تبياهل  د وخواهم كه با فضل و رحمت و خشنوديت بر محم [پروردگارا] از تو مي
ي نيكو و پذيرفته  با حرمت خود را برايم مقرّر ي هخان فرستي و در اين سال حجفرمايي، حج

ان روشن شود و بر ام بد و پاك كه با اخالص [تام] برايت به جاي آورم. [حجي كه] ديده
ام را رفعت بخشي و [اين توفيق را] روزيم فرمايي كه [از حرام] چشم بپوشم و  اثر آن درجه

 تا [بدان جامحرّمات تو دست بدارم  ي هعفّت و پاكدامني خويشتن را محفوظ داشته و از هم
دوست  تر نباشد از طاعت تو و بيمناكي از تو و عمل بدانچه بوبمن مح كه] هيچ چيز نزد

ام  اي. [بارالها] اين [خواسته داري و از آن نهي فرموده چه ناپسند مي آن ؛ و ترك هرداري مي
اي مقرّر بفرما.  چه كه به نعمت عطا فرموده را] در آساني و سهولت و تندرستي و آن
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خواهم كه مرگم را كشته شدن [و شهادت] در راهت و زير پرچم  [خداوندا] از تو مي
م به [دست] من هخوا رت و همراه اولياء خويش مقرّر فرمايي و از تو مي[آيين] پيامب

خواهم كه مرا به خواري هركه از  دشمنانت و دشمنان پيامبرت را به قتل رساني و از تو مي
حدي از دوستانت خوار اخواهي، گرامي بداري و مرا به گرامي داشتن  خلق خويش مي

خداوند مرا  .)1(پيروي و همراهي با او] راهي قرارده برايم با پيامبر [وپروردگارا، مداري، 
  .»كافي است، هرچه خدا خواهد

در ماه :اس نوشته استشيخ عب 2(ت استنَّرمضان در هر سه روز يك ختم [قرآن] س(. ...
در اين ماه چهل ختم  ئمها حديث است كه بعضي از فرموده كه در (ره) مجلسي ي هعالّم

در ماه رمضان هر  اگر سنت رسول خدا :الًوا :گويد نگارنده !»كردند قرآن و زياده مي
در رمضان چهل ختم يا بيشتر ائمه  گويد سه روز، يك ختم قرآن بوده پس حديثي كه مي

و حديثي » برقي«كه مجلسي بدان اشاره كرده، راوي آن  حديثي :ثانياً .كردند، دروغ است مي
به كسي از او  سازگار است كه امام صادقيز نابا حديث ذيل نچنين  هم است واعتبار  بي

 تا ،خير :آيا قرآن را دريك شب ختم كنم؟ فرمود: خير، گفت: دو شب؟ فرمود :پرسيد
 :دست قول او را تأييد نمود و فرمود ي هسائل پرسيد: در شش شب؟ امام با اشاركه  اين

كردند،  م ميقرآن را در يك ماه و يا كمي كمتر، قراءت و خت اصحاب رسول خدا
طمأنينه قرائت و ترتيل شود و هرگاه  بايد با شود بلكه قرآن سرسري و با شتاب قراءت نمي

كني و از آتش دوزخ به  درنگ مي خ بود،ي رسيدي كه در آن ذكري از آتش دوزا به آيه
ماه رمضان در  اجازه داد كه دردست به سائل  ي هبري. سپس امام با اشار خداوند پناه مي

ها نيست و  ماه رمضان، مشابه ساير ماه :د و فرمودشب، يك ختم قرآن به جاي آورسه هر
  .)3(الخدارد.....  صحقّ و حرمتي خا

                                           
  ي فرقان. ي مباركه سوره 27اشاره است به آيه  -1
  .8، حديث 864، ص 4وسائل الشيعه، ج -2
  .864ي  در صفحه 8و موافق است با حديث  3، حديث 862، ص 4وسائل الشيعه، ج -3
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سعديه از حضرت  ي هحلّي در رسال ي هاهللا عالّم يتآ«گويد:  مي 177 ي هدر صفح
ان، اي در ماه رمض نقل كرده كه فرمود: هر مؤمني كه إطعام كند مؤمني را لقمه صادق

سيد كه  در حالي !»مؤمن آزاد كرده باشد ي هكه سي بند كسي جرابراي او تعالي   بنويسد حق
بن طاووس دو حديث از پيغمبر و امام صادق نقل كرده كه ثواب اين كار را آزاد كردن ا

  كدام يك را بپذيريم؟. )1(مؤمن اعالم كرده است ي هيك بند
هاي حسن بن  دخان آورده كه از دروغ ي هسور ي هحديثي دربار 178 ي هدر صفح

عرض أخبار اصول بر «تحرير دوم كتاب  را به قدركفايت در و ما او )2(الحريش است
  ايم، مراجعه شود. معرّفي كرده )600 تا 596(ص » قرآن و عقول

كه شيخ  وردهآ» دعاي افتتاح«به نام  178 ي هچه كه در صفح پردازيم به آن اينك مي66
اند! و كفعمي بدون سند آورده» زاد المعاد«) و مجلسي در 520ص دطوسي (مصباح المتهج 

ذكر كرده كه آن ) مثالً سندي براي 58(ص » اقبال األعمال«خرافي در » سيد بن طاووس«اما 
اب كه مدعي بود از نو -» عثمان بن سعيد العمري« ي هرسد بلكه برادرزاد به هيچ امامي نمي
نشان داده و » محمد بن محمد بن نصر السكوني«به كتابي را با جلد قرمز  -!امام زمان است

از آن جمله در ماه رمضان، اين دعا  دعاهايش را در اين دفتر نوشته و» عثمان«گفته عمويم 
خوانده است. از قرائن معلوم است كه وضع دعاهاي اين كتاب قرمز رنگ، افتضاح  را مي

شيخ عباس يك بار ديگر در مفاتيح به دعايي از اين كتاب اشاره كرده (ص  !بوده است
دعا را اول  ي هما چون دعا مفتضح بوده، فقط جملا، عمل دوم از اعمال روز عيد فطر) 248

از  )4(ما دعاي مورد نظر را )3(!آن را شايد به منظور حفظ آبرو نياورده است ي هنوشته و بقي

                                           
  .7قبال األعمال، ص إو  569مصباح المتهجد، شيخ طوسي، ص  -1
  .1، حديث 265، ص 7، ج وسائل الشيعه -2
آن را با كنيم كه مالّعلي واعظ تبريزي خياباني  اي از مفاتيح استناد مي شويم كه ما به نسخه آور ميياد  -3

  كرده بود مقابله و غلط گيري كرده است. اي كه مؤلّف تصحيح نسخه
» ابن طاووس«جالب توجه ّاست كه شيخ طوسي و كفعمي و مجلسي اين دعا را براي بعد از نماز عيد و  -4

  ز نماز صبح و قبل از نماز عيد آورده است؟!براي بعد ا
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َ «آوريم:  به بعد) مي 275قبال األعمال (ص إ« ّ  مَّ هُ للّ ا ِ َك وَ  تَ إ ّ و أمايم دٍ محمّ بِ  ّجهُت إ ٍ ن مِ  يلَعِ
 و ينيمِ ن يَ عَ وَ  ليفخَ 

َ
َ يت عَ مَّ ئِ أ َك رَّ قَ أيَ و كذابِ ن عَ م مِ هِ بِ  رِتُ تَ ساري أسن ي داً ُد أحَ أجِ  ال ىفلْ زُ  ُب إ

َك  َب أقرَ  يف  رمحتَك لين بِ أدخِ و َك طِ خَ سَ وَ  قابَك ن عِ و مِ م خَ هِ بِ  نْ يت فآمِ مَّ م أئِ هُ نهم فَ مِ  إ
ٍّ   ديِن بَل و هِ تِ نَّ سُ و دٍ مّ حُم  يِن  دِ صاً بَل لِ ناً خُم اهللا مؤمِ بِ  حُت ني أصبَ احلالّص  بادكَ عِ   بَل و هِ تِ ُسنَّ وَ  يلَعِ
و علي در پشت سرم و  مقابلممد در ا محبهمانا من پروردگارا، « .»م....هِ تِ ُسنَّ و ياءِ األوِص  يِن دِ 

آيا  !چگونه ممكن است علي هم در طرف راست باشد و هم پشت سر؟طرف راستم (
] امامانم در طرف چپم، به سوي تو روي ي هبافد؟!) و [بقي فهميده كه چه مي دعا مي ي هبافند

به سوي تو پوشانم و  ايشان خود را از عذابت مخفي ساخته و مي ي هام و به وسيل آورده
تر باشد،  به تو نزديك كار] كسي را كه از ايشانو [براي اين  مجوي نزديكي و منزلت مي

ذاب و خشمت به ايمني آنان خوف مرا از ع ي هاند پس به وسيل يابم، پيشوايان من ايشان نمي
 دين محمد و بندگان نيكوكارت درآور. من بر ي هزمر مرا در خود به رحمت مبدل ساز و
به خدا مخلصانه مؤمن  ايشانسنَّت  او و بر دين اوصياء وبر دين علي و سنت  سنّت او و

  ».الخ.... .شدم
دعا بگويد پيغمبر در برابرم و علي در پشت سرم  ي هخوانندكه  اين رفآيا ص :پرسيم مي

  !گيرند؟ كنند و در برابر و پشت سر و چپ و راست او قرار مي ....، آن بزرگواران اطاعت مي.و
نوشته در قرآن نخوانده كه خدا با  مي آيا جناب شيخ طوسي كه اين دعا را در كتابش

نَت تُنقُِذ َمن ِف ٱلَّارِ ﴿فرمايد:  استفهام انكاري به پيامبر مي
َ
فَأ
َ
َفَمۡن َحقَّ َعلَۡيهِ َكَِمُة ٱۡلَعَذاِب أ

َ
أ

عذاب آتش  دره سزاوار عذاب گشته پس آيا تو او را كه ك پس آيا كسي« ]١٩[الزمر:  ﴾١٩
را ها  آن كني، خدا اگر هفتاد بار براي منافقين استغفار ا فرمودهو ي »رهاني؟ [دوزخ] است مي

پسرش نپذيرفت  ي هرا دربار و شفاعت حضرت نوح )٦و املنافقون: ٨٠: ةوب(التّ  .آمرزد نمي
  .....و )٤٥ (هود:

 ي هبين خدا و هيچ كس رابط ،اي مردم«فرموده:  داند كه پيامبر آيا شيخ عباس نمي
يا دفع ضرر شود،  ديگري هم كه موجب جلب منفعت ي هچ رابطخويشاوندي نيست و هي

. بنگريد! هيچ كس ادعاي گزاف نكند هيچ كس آرزوي خام در دل وجود نداردجز عمل 
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عمل توأم با رحمت خدا سبب  ه مرا به راستي برانگيخت چيزي جزنپرورد. قسم به خدايي ك
زيارت ( .»وط كرده بودمكردم سق گردد. من خودم هم اگر گناه مي رستگاري نمي

م كُ سَ وا أنفُ اشرَت  !ٍش يرَ قُ  عرَشَ يا مَ « داند كه پيامبر فرموده: نمي و )234و  233ص زيارتنامه، و
  ال اهللاِ  نَ مِ 

ُ
ً شَ  اهللاِ  نَ م مِ نكُ عَ  يِن غأ يد خويشتن را از خداي باز خر ،عت قريشاي جما« .»يئا

نت ة بِ مَ ناف، يا فاطِ مَ بدِ  عَ يِن لب، يا بَ طَّ المُ بدِ  عَ يِن يا بَ «، »كه من شما را از خدا نگريزانم چيزي
  ال اهللاِ  سولِ ّمة رَ ية قَ فِّ لب، يا َص طَّ المُ بدِ عَ  اس بنَ ، يا عبّ اهللاِ  سولِ رَ 

ُ
 يئاً،شَ  اهللاِ  نَ م مِ نكُ غىن عَ أ

  .)1(»ممن شما را از خدا غني نكن«
 ...مهِ بِ « ي هدعا با جمل ي هتوجه داشته باشيم كه بافند

َ
َ  ُب رَّ قَ يَ . أ  ي هبه وسيل« »لىفزُ  َك إ

گويد كه مشركين  ، همان سخني را مي»جويم ... به سوي تو نزديكي و منزلت مي.ايشان
ِ ٱّلِيُن ﴿گفتند و قرآن با تهديد به ايشان فرموده:  معبودان و شفيعان خود مي ي هدربار َّ ِ  َ

َ
أ

ۡوِلَ 
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱتَّ َ َيُۡكُم ٱۡلَالُِصۚ َوٱلَّ َّ ِ ُزلَۡفٰٓ إِنَّ ٱ َّ َ ٱ ِ ٓ إ َّ ِلَُقّرُِبونَا ِ آَء َما َنۡعُبُدُهۡم إ

شرك] فقط براي خداست  ي هبائآگاه باشيد كه دين خالص [و به دور از ش« ]٣[الزمر:  ﴾بَيَۡنُهمۡ 
 كنيم مگر براي اند [به عنوان اينكه] عبادتشان نمي او گرفتهآنان كه دوستان و سرپرستاني غير و

  ».ما را مقداري به خدا نزديك كند، خدا ميانشان حكم خواهد كردكه  اين
او، بر دين أوصياء  تت او، بر دين علي و سنّنَّد و سگويد من بر دين محم ديگر آنكه مي

نَّو سواضح است دين علي پركه  در حالي !ام ايشان به خدا ايمان آورده ت  وصياء او ساير
ت ن پيغمبر بوده، عالوه بر اين در اسالم بيش از يك سنت نداريم كه همان سنَّهمان دي

عالوه براين، جاعل . )2(ت پيامبر بودهتي نداشته بلكه تابع سنَّاز خود سنّ پيامبر است و علي
و  ي هنّت أئمها قائل شده و نفهميده كه س تسنّ نيز ي هئمگري كرده و براي ساير اجاهل ناشي

تي نداشته دانيم از خود سنَّ كه مي چنان حضرت نيز آن است و همان سنّت علي اوصياء

                                           
  .141ي شعراء، ص  ، تفسير سوره4الفتوح رازي، ج تفسير ابو -1
عرض اخبار اصول برقرآن تابع سنّت پيامبر بوده رجوع كنيد به  كه حضرت علي در مورد اين -2

  .423، صوعقول
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نّتپيامبر بوده و فرموده:  بلكه تابع س» َ   ةُ دعَ اكِ وَ  اهللا نَّ رسوُل ما سَ  ةُ نَّ لسُّ ا
ُ
 »هُ عدَ بَ  َث حدِ ما أ

آورده و بدعت آن است كه پس از آن حضرت ايجاد  سنت آن است كه رسول خدا«
  و سنّت ديگري معرّفي نفرموده است. )1(»هشد

داشته باشيم كه اين دعا از چنان كتابي نقل  هو توج» دعاي افتتاح« به اكنون باز گرديم
 )2(دليل معتبري ندارد ود فرزند حضرت عسكريده و نيز توجه داشته باشيم كه وجش

  فريب بوده است. تاچه رسد به نائبش كه فردي عوام
  نيز نگفته اين دعا را از امام گرفته است.ر ونائب مذك :ثانياً
جاعلين  ي هسازد ساخت درستي هست كه معلوم ميدر متن دعا نيز مطالب نا :ثالثاً
ِ جَّ اَ «را  ساز دكّاندار است، مثالً حضرت علي مذهب دانيم  خوانده كه ما مي »ميظِ العَ  بأ

حمد خدايي را كه مر از  :فرمايد در دعاي روز دوشنبه مي» هعلوي ي هحيفص«حضرت در  آن
كتاب ) و در 286(زيارت و زيارتنامه، ص  .»آگاه كرد و آن را به من شناسانيد خبر بزرگ

 »ربیة الكُ يآ«حضرت را  ) و يا آن40ايم (ص  نيز بطالن اين قول را آشكار ساخته حاضر
  ي هكه دربار نآ است. ديگر رّفي نفرمودهمع را يتيقرآن كريم چنين آكه  در حالي خوانده

 هاي تو بر تآنان حج« »كَ بادِ  عِ بَل  ُجَك ُحجَ « گويد: المؤمنين ميفرزندان بزرگوار أمير
حجتي انبياء  اين قول مخالف قرآن است كه فرموده پس ازكه  در حالي ».باشند بندگانت مي

نا ِيّ بِ نَ ت بِ مَّ يَ «ست كه فرموده: ا ؤمنينمو مخالف قول أمير ال )١٦٥ساء: (النِّ  .نيست
). 91 ي ه(نهج البالغه، خطب .»تش تمام گرديدحج محمد ما با پيامبر« »تُهُ ُحجَّ دمَّ حُمَ 

مامت بدين معني كه مورد نظر جاعل دعاست، دليل شرعي ندارد و به ا ي همسأل ،عالوه براين
هإل ي هوصتوان امامت منص دانيم نمي رف يك دعا وضع سندش را نيز ميصه را اثبات كرد.ي  

                                           
  .23، حديث 266، ص 2، جبحار األنوار -1
 بررسي علمي درو كتاب  915تا  911و  728تا  709ص  بر قرآن و عقول عرض اخبار اصولر.ك.  -2

  تاليف نگارنده. احاديث مهدي
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) چنان 180 ي هصفح 6دعاي افتتاح بسيار بسيار خوب شروع شده و مطالب آن (تا سطر 
با آن مخالف نيست و به راحتي آن را  ـ تا چه رسد به مسلمان ـپرستي است كه هيچ خدا

ه فاتي كمذهب جعلي خود و خرا پذيرشپذيرد و بدين ترتيب جاعل دعا زمينه را براي  مي
صحيح را اخته است! لذا بايد مراقب باشيم و فريب برخي مطالب در ادامه آورده، آماده س

شود، نخوريم و صحيح را از سقيم  معتبر يا جعلي ديده مينا ي هو ادعياحاديث  كه در
  .قيوفِ التَّ  ِيلُّ وَ  و اهللاِ تشخيص دهيم. 

خود را از خدا خواسته كه رفع كند؟! حال بايد  لبيغيظ قدر اين دعا، شفاي سينه و 67
به دل داشته است؟ بايد از خدا خواست كينه توزاني كه  ظپرسيد كه از چه كساني كينه و غي

دهند، هدايت كند. در اين دعا امامان را به دوازده  چنين دعاهايي را انشاء كرده يا رواج مي
به  صاري نيست كه امام و زمامدارش منحصراسالم دين انحكه  در حالي دانسته نفر منحصر

مسلماني كه شرائط زمامداري و علم و عمل به  هفت يا دوازده نفر باشد بلكه هر شش يا
كه قرآن كريم بندگان  ت را بر عهده گيرد. چنانتواند امامت أم كتاب و سنّت در او باشد مي

توانند  ميها  آن فرموده انسته وخداي رحمان را كه داراي اوصاف ايماني باشند قابل امامت د
تقوي اهل  شواييپروردگارا) ما را پ«( ]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقَِي إَِماًما ﴿ :بگويند

َة ٱۡلُكۡفرِ ﴿كفر فرموده:  ي هئماو راجع به  .»مقرّر بفرما ئِمَّ
َ
ْ أ  ي هبا أئم« ]١٢[التوبة:  ﴾فََقٰتِلُٓوا

ايمان دوازده نفر باشند؟ و  ي هكفر دوازده نفراند كه أئم ي هآيا أئم .»كفر قتال و پيكار كنيد
نَا بِإَِمِٰمِهمۡ ﴿فرموده

ُ
مردم را با امام روزي كه هر [گروه از] « ]٧١ اإلرساء:[ ﴾يَۡوَم نَۡدُعواْ ُكَّ أ

شته آيا مردم دنيا فقط دوازده فرقه هستند كه دوازده امام دا .»خوانيم مي و پيشوايشان فرا
باشند بلكه هزاران فرقه هر يك با امامشان محشور خواهند شد. خداوند تمام پيامبران را امام 

ۡمرِنَا﴿قرار داده و فرموده: 
َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
ا امامان و و ايشان ر« ]٧٣ األنبياء:[ ﴾وََجَعلَۡنُٰهۡم أ

اي مكّي مستضعفين  رهو در سو .»كردند به فرمان ما هدايت مي پيشواياني قرار داديم كه
َوَنَۡعلَُهۡم ﴿ ر فرعون بودند امام قرار داده براي ساير مستضعفين و فرموده:مؤمن را كه معاص

ٗة َوَنَۡعلَُهُم ٱۡلَوٰرِثَِي  ئِمَّ
َ
و ايشان را امامان قرار دهيم و ايشان را وارثان قرار « ]٥[القصص:  ﴾٥أ
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) فرموده: دو چيز 22العقل و الجهل حديث » (كافي«اول  نيز در باب امام صادق». دهيم
ل  ت است،حجت باطني كه عقل باشد.انبياء  حجت ظاهري كهاوم حجا  باشند و دودر ام

ت قرار داده است! پس هر دعايي  12ت تراشي كرده و انحصاراً دعاي افتتاح حجنفر را حج
مذهب تراشان  ي هساختاعتبار ساقط و  ي هكه چنين باشد يعني حجت تراشي كند از درج

ن)] خداوند  ،، ص (م»شاهراه اتحاد« ي هدر مقدم ي هايم [از جمل است. چنانكه بارها گفته
رسول  )١٣٦و النّساء: ١٧٧:ة(البقر .است صول دين را كامالً بيان فرمودهاصول ايمان و اخود 
أن «ه: نيز موافق قرآن به كسي كه از حضرتش پرسيده بود: ايمان چيست؟ فرمود خدا

اينكه ايمان بياوري به خداوند و « »وِت المَ  عدَ بَ  ِث عْ اكَ وَ  رُُسِلهِ وَ  هِ بِ تُ كُ وَ  هِ تِ كَ الئِ مَ وَ  اهللاِ بِ  نَ مِ ؤتُ 
ذر و براي أبو». يخته شدن پس از مرگاش و پيامبرانش و برانگ فرشتگانش و كتب [آسماني]

ف نَّصرا تالوت فرمود. (م بقره ي هسور 177 ي هتمام آيحضرت آنكه از ايمان پرسيده بود، 
اي كه پيغمبر ). آيه20110و  20107، حديث 128و  127، ص11اق، جعبدالرّز  تالوت

واْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱۡلِبَّ َمۡن ﴿ فرمود، چنين است:
ن تَُولُّ

َ
لَّۡيَس ٱۡلِبَّ أ

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱ َّ نيكوكاري آن نيست « ]١٧٧[البقرة:  ﴾نَ  ِۧخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱلَّبِّيِ َءاَمَن بِٱ
يد) بلكه نيكوكار بگردانيد (به اين سو و آن سو بروبه سوي مشرق و مغرب  كه روي خود را

[آسماني] و پيامبران ايمان  كسي است كه به خداوند و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب
» جالحج« ي هشود اگر الزم بود، خداوند از عطف كردن كلم چنانكه مالحظه مي .»....آورد

چنين شريفه  ي هآي ي هفرمود، (فتأمل). بقي دريغ نمي» يامبرانين= پيبِالنَّ« ي هبه كلم » ةمّ األئِ «ا ي
ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسٰكِ ﴿است:  َ َ آئِلَِي َوِف َوَءاَت ٱلَۡماَل  بِيِل َوٱلسَّ َي َوٱۡبَن ٱلسَّ

 
ۡ
ِٰبِيَن ِف ٱۡلَأ ۖ َوٱلصَّ

ْ َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َعَٰهُدوا لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
َسآءِ ٱلّرَِقاِب َوأ

ْوَلٰٓ 
ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ِسۗ أ
ۡ
آءِ وَِحَي ٱۡلَأ َّ و مال « ]١٧٧[البقرة:  ﴾١٧٧ئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن َوٱلضَّ

[خويش] را به رغم دوست داشتنش به خويشان و يتيمان و مساكين و در راه ماندگان و 
دگان و اسراي جنگ ] بن[راه آزاديِدر كننده) و = تهيدستان درخواستگان ( سؤال كنند

هنگامي كه  عهد و پيمان خود پاي دارد و زكات بپردازد و [كساني كه] بهبدهد و نماز ب
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 بيلِي سفقر و مرض) و هنگام جهاد [ف= ها ( زيان ها و سختي كنند و در ميپيمان بستند، وفا 
الزم است كه  ».اند همان پرهيزگاران اند راستگويان و ايشان اهللا] صابر و بردبار باشند، ايشان

ذر تالوت فرموده، به  بوا براي شريفه كه رسول خدا ي همحترم از اين آي ي هخوانند
   :سادگي نگذرد و در آن تأمل كند. باري، به دعاي افتتاح باز گرديم

زاري كرده كه او بيايد و  گريه و» رظَعدل منتَ«ت تراشي، براي در اين دعا پس از حج
عدل دعوت  ي هاقدام براي اقام مردم را به قيام و ي هخدا همكه  در حالي چنين و چنان كند،

رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت ﴿خوانيم:  و نفرموده كه منتظر باشيد، چنانكه در قرآن مي نموده
َ
لََقۡد أ

نَزۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمَياَن ِلَُقوَم ٱلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط 
َ
هر آينه ما پيامبران خود « ]٢٥[احلديد:  ﴾َوأ

تا مردم به عدالت و اب و ميزان را فرو فرستاديم ل آشكار فرستاديم و با ايشان كتيرا با دال
 !»قيام كندبه عدالت تا امام منتظر « »سطالقِ ُر بِ ظَ نتَ املُ  ومَ قُ يَ لِ «و نفرموده:  .»انصاف قيام نمايند

اند تا  اينان در انتظار نشسته !»كه او قيام كندخدا فردي را بفرستد  تااند  اينان در انتظار نشسته
فكار خراب و خرافي پيشينيان است اد كه او قيام به عدل نمايد و اين از خدا فردي را بفرست

ر كارش شان نيز داللت دارد كه آن فرد منتظَ اند و بسياري از اخبار كه براي ما باقي گذاشته
كه  جان دعاهايي جعل مذهب سازان است هركه معلوم شد چني قتل و خونريزي است! حال

آن را مشمول حكم دعاي افتتاح دانسته و آن را مجعول  در مفاتيح چنين دعايي باشد ما
) نقل كرده 221هاي قدر (عمل چهارم، ص  شب ي همانند آنچه در اعمال مشترك دانيم مي

قسم  ،ودنشان نداريمگانه كه دليل متقن شرعي بر حجت ب هاي دوازده كه خدا را به حجت
دعايي كه براي شب چنين  هم ت ودهد و گويا فقط سيد بن طاووس آن را نقل كرده اس مي

اند و ديگر  كه واقفي بوده» ضّالفَ«بيست و سوم رمضان از دو تن از ضعفاء (يكي از خاندان 
َ «گويد:  نقل كرده و مي )1(بوده) ةالمحمد بن عيسي بن العبيد كه از غُ ِ  مَّ هُ للّ ا ِّ وَ ُكن ل  َك ِ

ّ وَ  ةٍ ساعَ   لُكِّ وَ  ةِ الّساعَ  هِ يف هذِ  هِ ائِ  آببَل وَ  يهِ لَ عَ  َك واتُ لَ َص  ِن سَ احلَ  بِن  ةِ جَّ احلُ  ِ ً ً حافِ وَ  ا ً قائِ وَ  ظا  دا
ً نارِص وَ  الً وَ  ا كه درودهاي  ـ لي خودتساعتي براي ودر اين ساعت و هر ،اياخد« »ناً....يعَ وَ  د

                                           
  ايم. ) معرّفي كرده216(ص  عرض اخبار اصولابن عيسي را در تحرير دوم كتاب  -1
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بان (يا جاسوس)  لي و نگهدار و پيشوا و ياور و راهنما و ديدهو ـ تو بر او و بر پدرانش باد
گويد! خدا در قرآن فرموده:  خوب دقّت كن كه چه مي ،محترم ي هخوانند .»الخ.... .باش

﴿ ْ ِيَن َءاَمُنوا ُ َوِلُّ ٱلَّ َّ خداوند ولي و سرور كساني است كه ايمان « ]٢٥٧[البقرة:  ﴾...ٱ
ُ َوِلُّ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ ﴿ ».اند آورده َّ ». ستخداوند ولي و سرور مؤمنين ا« ]٦٨ :عمران آل[ ﴾ٱ
 لزومي ندارد،» باش«مؤمنان هست ديگر گفتن » وليِّ«خدا كه  در حالي كنيد مالحظه
َّ ُهوَ ﴿كه خداوند فرموده:  چنان ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ ءٖ  ِ َشۡ

ُ َربُُّكۡم َخٰلُِق ُكّ َّ ] ٦٢[غافر:  ﴾َذٰلُِكُم ٱ
 .»به حقّ نيستز او معبودي چيزي است و جخداوند، پروردگار شما كه خالق هراين است «

ً الٍن خالِ فُ ن لِ كُ «كه  اين گفتن ،بنابراين ً رَ وَ  قا لزومي ندارد! » شپرودگار فالني باخالق و« »ّبا
فالني باش » بان يا جاسوس ين= ديدهع«كه  اين اي متعال گفتنكه خطاب به خد آن ديگر
در گويد و  ن نمياين چنين سخ متعال خداوند با ادب در دعاست و مؤمن دانا خالف

مور، امتصديان   هفاننيز چنين تعبيري نيامده است. متأس ثور از رسول خدادعاهاي معتبر مأ
  !؟دعا چيست اين پرسد كه معناي كنند و يك نفر نمي اين دعا را در راديو تكرار مي

» أمرِ وليِّ«ين در كودكي غائب شده يافتتاح امام غائب را كه قول خراف باري، در دعاي
او واليت أمر مؤمنين را بر عهده نگرفته، حال مدرك اين كه  در حالي است. خدا خوانده

؟ است ؟ آيا مملكتي را اصالح كردهاست مري را انجام دادهاادعا چيست؟ اين ولي امر چه 
 اي به وجود آورده و ارشاد كرده؟ آيا بيمارستان يا مدرسه آيا كفّاري را تعليم و راهنمايي

َ «گويد:  امام غائب مي ي هر؟ در اين دعا دربااست ّ  َك يِّ بِ َة نَ ُسنَّ وَ  َك ينَ دِ  هِ ر بِ أظهِ  مَّ هُ للّ ا   الح
 َ ِ  يِف خْ تَ سْ ي ْ ب  امام غائب) دينت و سنّت= خداوند با او (« .»لِق اخلَ  نَ مِ  دٍ أحَ  ةَ افَ خَم  ِقّ احلَ  نَ مِ  ءٍ َ

  »؟![تو] پنهان نكندحدي از خلقِ اچيزي از حقّ را از ترس كه  اين پيامبرت را آشكار فرما تا
ئمة پيشين اآيا آيا ممكن است كه امام چيزي از حقّ را از خوف مردم پنهان كند؟  :الًوا

اگر كسي بخواهد كتاب  :ثانياً؟ جاعل دعا فهميده كه چه بافته استكردند؟! آيا چنين مي
شوند و به  هو مانع ميگذاران با هيا تسازان و بدع خدا و سنّت رسول را اظهار كند، مذهب

اما  .»با او دينت را آشكار فرما ا،خداوند«گويند  خيزند. آري در دعا و ادعا مي عداوت بر مي
خوانان با او دشمني و به قتل ن و توحيد را اظهار كند همين دعاق ديياگر كسي بخواهد حقا
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 خاموشينان در ئقي از كتاب خدا را اظهار كردم اكنند، چنانكه نويسنده حقا او اقدام مي
از آن جمله گفتند: او بر مذهب  فق شدند و هزاران افتراء و تهمت زدند،كردن من متّ

مذهب ديگري) نيستم بلكه مسلمانم. صورتي كه اين حقير وهابي (يا هرهابيان است در و
شان است. ما هدايت ايشان را از لمالف عنيستند كه زاري و دعايشان برخ هاينان متوج

خواهيم ملّت ما را از شرّ دشمنان قرآن و كيد  ستاريم و از خدا ميخداوند متعال خوا
ين نجات دهد و آنان را بيدار و از خرافات برهاند. آمينَخرافي يا رمين.العالَ ب  

به  به عنوان عمل سوم دعايي براي سحرهاي ماه رمضان آورده كه بنا 183 ي هدر صفح
ل است. دعاي چهارم اين قسم دعايي است مشهور اشكاواندن آن بالشرع به دعا، خ إذن عام

به نظر ما با  ثابت بن دينار) كه دعاي بسيار خوبي است ولي= ثمالي ( ي هحمز بوابه دعاي 
يارت قبر پيامبر و اند و دوجا، ز سازان در آن دست برده كامل نقل نشده و مذهب مانتا

و  14سطر  188(ص  »ةِ مَ يرالكَ  ِف واقِ المَ وَ  ةِ فَ يالرشَّ  دِ شاهِ المَ «را به عنوان  ائمه زيارت قبر
) به نقل 204(ص  كتاب حاضركه در  اند! زيرا چنان ه ) به دعا اضافه كرد5و  4سطر  189ص 

زار نبوده هجري ماول  در قرن كرماگفته شد مرقد پيامبر » زيارت و زيارتنامه«از كتاب 
از  شان مزار نبوده كه حضرت سجادنيز در آن زمان قبر يننَست علي و حاو حضر

  (فتأمل)  !خدا زيارت قبر ايشان را بخواهد
 دارم و پنجم تا هشتم اين قسم را بسيار دوست ميمخفي نماند كه من اين دعا و دعاي 

 يلو اهللاُ وكنم،  ام و به برادران و خواهران ايماني نيز توصيه مي را بارها و بارها خواندهها  آن
استفاده كنند ها  آن را به دست آورند تا از معانيها  آن ي هكه ترجم ه به شرط آنوفيق، البتّالتّ
  معلوم نباشد براي خواننده فايده ندارد.ها  آن معنايكه الّ خواندن جمالتي او 

ب ) نيز سند ندارد و به هيچ امامي منسو211عمال روزهاي ماه رمضان (ص ادعاي هفتم 
نيست، حال جناب كفعمي چگونه فهميده كه گناهان چهل ساله با خواندنش آمرزيده 

ن ماه رمضان صلوات فرستادن به نَاز س«شود؟! در عمل نهم از شيخ مفيد نقل كرده:  مي
كه كار بسيار خوبي است. به يادم آمد كه » . است...در هر روز صد مرتبه خدا رسول

ُ  اهللاُ  َب تَ كَ  دٍ مَّ حُمَ  لِ آوَ  دٍ مَّ  حُمَ ىّل بَل ن َص مَ «گويد:  مجلسي حديثي نقل كرده كه مي  ةَ ائَ مِ  َ
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ُ  اهللاُ  ُب تَ كَ  هِ تِ يبَ  لِ أهوَ  دٍ مَّ  حُمَ بَل   اهللاُ ىلَّ : َص ن قاَل مَ وَ  ةٍ نَ سَ حَ  َ  
َ
د هركه بر محم«. )1(»ةٍ نَ سَ حَ  لَف أ

گويد خداوند نويسد و هركه ب حسنه مي صددرود فرستد خداوند برايش ثواب  دآل محمو 
آيا  :پرسيم مي .»نويسد حسنه مي هزاردرود فرستد خدا برايش ثواب  بيتشاهل  ود بر محم

ثوابش كمتر از صلوات ها  آن باشند كه صلوات بر حضرت مي بيت آناهل  د غير ازمحم آل
  !؟بيت استاهل  بر

شرعي  در نصوص» آل«روشن شود. بدان كه لفظ » آل«جا الزم است كه معناي  نيدر ا
 از آن جمله به معناي شود. كالم دانسته مي ي هداراي چند معني است كه مراد از آن به قرين

ا تََرَك َءاُل ﴿ فرمايد: باشد، چنانكه قرآن مي بيت و خانواده و خاندان شخص مياهل  َوَبقِيَّةٞ ّمِمَّ
بود صندوق عهدي] كه بازمانده و ياد«[ ]٢٤٨[البقرة:  ﴾ُموَسٰ َوَءاُل َهُٰروَن َتِۡملُُه ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ 

َوُيتِمُّ ﴿فرمايد:  و مي .»خاندان موسي و خاندان هارون در آن است و فرشتگان آن را برانند
ٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب  َ َ تو (اي يوسف) و بر  و نعمت خويش را بر« ]٦[يوسف:  ﴾نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك َو

ِ ﴿فرمايد:  و مي .»كند خاندان يعقوب تمام مي َ ٱۡصَطَفٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرٰهِيَم َوَءاَل إ َّ نَّ ٱ
َ ٱۡلَعٰلَِمَي  َ همانا خداوند آدم و « ]٣٤ ,٣٣ :عمران آل[ ﴾ُذّرِيَّ َبۡعُضَها ِمۢن َبۡعٖض  ٣٣ِعۡمَرَٰن 

ن بعضي از آناكه  در حالي نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد
ْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗرا﴿فرمايد:  و مي .»ندان برخي ديگراندفرز خاندان  اي« ]١٣: أ[سب ﴾ٱۡعَملُٓوا
ۡرِِمَي ﴿فرمايد:  و مي .»شكر و سپاس بجاي آوريد ،داود ٰ قَۡوٖا مُّ َ ِ رِۡسۡلَنآ إ

ُ
ٓ َءاَل  ٥٨قَالُٓواْ إِنَّآ أ َّ ِ إ

ۡجَعَِي 
َ
وُهۡم أ تَُهۥ ٥٩لُوٍط إِنَّا لَُمَنجُّ

َ
َّ ٱۡمَرأ ِ ما [براي  :فرشتگان) گفتند«( ]٦٠ ,٥٨[احلجر:  ﴾إ

به ها  آن ي هلوط كه هم )2(ي هدايم مگر خانوا عذاب] به سوي گروه مجرمين فرستاده شده
  ».دهيم جز همسرش را نجات مي

                                           
   .37، حديث 58، ص 91ـ بحاراألنوار، ج1
» ات را حركت ده خانواده« »فَأرِس بِأهلَِك «فرمايد:  مي ي حجر كه به حضرت لوط سوره 65ي  از آيه -2

  اوست. ي خانواده» آل لوط«شود كه منظور از  ي اعراف معلوم مي سوره 83ي  و از آيه
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و  ٥٠و  ٤٩ :ةالبقر(در قرآن » فرعون آل«پيروان شخص است مانند » آل«معناي ديگر 
 كه منظور پيروان و موافقان اوست نه فقط فرزند و عيال او. ...).و ٦براهيم: إو  ٥٢:األنفال
ما  = يهِ نا فِ لْ خَ د دَ نا قَ تُ يعَ شِ وَ  نُ حَن «.....روايت شده كه فرموده:  از حضرت صادقچنين  هم

است چنين  هم و. )1(باشند د ميمحم بنابراين شيعيان همگي آل .»هستيم» آل«و پيروان ما در 
مده كه مراد، پيروان راستين در صلوات نمازها و مانند آن آ» دمحم آلِ«چه از  نآ

آل شود. بنابراين  ت اوست كه بر آنان درود فرستاده ميو پرهيزكاران أم خدا رسول
شامل حضرت علي دمحم باشد  حضرت نيز مي كدل از نسل آنپا و هرفرزند مؤمن و

و نيز بر  است. خداوند نيز در قرآن كريم بر پيامبر مت اسالماچنانكه شامل ساير پاكان 
ّبِِهۡم َورَۡحَةٞ ﴿پيروان او درود فرستاده و فرموده:  ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصَلَوٰٞت ّمِن رَّ

ُ
 ]١٥٧[البقرة:  ﴾أ

ُهَو ﴿و فرموده:  .»بندگان صابر] برايشان از جانب پروردگارشان درودها و رحمتي است«[
ِي يَُصّلِ 

اوست خدايي كه با فرشتگانش بر شما « ]٤٣ األحزاب:[ ﴾َعَلۡيُكۡم َوَمَلٰٓئَِكُتُهۥ ٱلَّ
و به رسول خود نيز دستور داده كه بر مؤمنين صلوات و درود بفرستد و  .»فرستد درود مي
امام  .»نان درود فرست و برايشان دعا كنآبر « ]١٠٣[التوبة:  ﴾َوَصّلِ َعلَۡيِهمۡ ﴿فرموده: 

َ «كند:  عرض مي» سجاديه ي هصحيف«اي چهارم در دع سجاد ن مِ  نيَ عِ ابِ  احكّ بَلَ  ِلّ َص وَ  مَّ هُ للّ ا
ِّ  ومِ نا هذا إىل يَ ومِ يَ  ستاخيز روردگارا، از امروز تا روز پ« ...»وَ  مهِ اتِ يَّ  ذرِّ بَل وَ  مهِ جِ  أزوابَل وَ  يِن ا

 ي بيست و يكم عرضو در دعا .».... درود فرست.انشان و فرزندانشان وبر تابعين و همسر
َ «كند:  مي ِ و دٍ مَّ  حُمَ بَل  ِلّ َص  مَّ هُ للّ ا ِ َ اجعَ وَ  آ ً رِ م قَ هُ لىن ل َ اجعَ وَ  ينا ً ِص م نَ هُ لين ل بر پروردگارا، « »ريا
ده نشين و پيرو و مرا ياور ايشان قرار د و پيروانش درود فرست و مرا هممحم.«  

كه از  و صدقات ذكر شده چنان بواب زكواتادر كتب فقه و » دآل محم«چه از  آن البتّه
اس جعفر و عقيل و عبو اند منظور فرزندان علي فقهاء نيز گفته شود و ه استفاده ميدلّاآثار و 

را فقط » آل محمد«برخي منظور از كه  اين ماا .)2( باشد مي» بني هاشم«يعني  ...و حارث و
                                           

  .11، حديث 42، ابواب الذكر، باب 4وسائل الشيعه، ج -1
  .21، باب ةتأليف نگارنده مراجعه شود، كتاب الزَّكا» جامع المنقول في سنن الرّسول«به كتاب  -2
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است. دليل  بيد، قولي ان دو دانسته و يازده فرزند آن منحصر به حضرت زهرا و علي
 بَل  ِلّ َص  مَّ هُ للّ اَ «گويند:  محترم بايد توجه كند كه مردم ما از يك طرف هر روز مي ي هخوانند

و از سوي ديگر تعدادي از پيروان پيامبر را كه مورد مدح و تكريم قرآن قرار » دمَّ حُمَ   آلِ و دٍ مَّ حُمَ 
اند  را در دل جاي دادهها  آن انند و بغضد مي إلهي علي تغاصب خالف و مرتد )1(اند گرفته

  :عمال ماه رمضانامربوط به فصل  مطالب ي هپردازيم به بقي اً). اينك ميتأمل جد(ف
كند تا  زيارت قبر امام حسين«گويد:  ماه رمضان مياول  به عنوان عمل هفتم شب

) نقل كرده 10(صسسيد بن طاوو» قبال األعمالإ«ز اين روايت را ا» شود نش ريخته هاگنا
عرض أخبار اصول بر «و ما او را در تحرير دوم كتاب  است» فيض بن مختار«كه راوي آن 
به » هاي قدر شب ي هاعمال مشترك«در چنين  هم .ايم ) معرّفي كرده688(ص » قرآن و عقول

شود منادي  را كه چون شب قدر مي زيارت كند امام حسين« :گويد عنوان عمل پنجم مي
عرش كه حقّ تعالي آمرزيد هركه را كه به زيارت قبر  كند از بطنان مان هفتم ندا مياز آس
  .)2(اعتبار است وايتش بيو ر» صندل«ه نام كه راوي آن فرد مجهولي ب» آمده حسين

ل كردن در غس« :نويسد مي» ماه رمضاناول  عمال روزا«از اول  عنوان عملبه شيخ عباس 
ست در ها  بيماري جميع دردها و بر سر، باعث ايمني از كف آب ن سييخترآب جاري و 

در  ) نقل كرده86سيد بن طاوس (ص » إقبال األعمال«اين روايت را از  يول !»تمام سال
همانا اولين « »ضانَ مَ رَ  هرِ ن شَ وٍم مِ يَ  أّوُل  ةٍ نَ سَ  لُكِّ  أّوَل  إنَّ «گويد:  روايت مذكور ميكه  حالي

ولي شيخ عباس به چنين روايتي اعتماد كرده و  !»رمضان استروز هر سال اولين روز ماه 
   !آن را در كتابش آورده است

عاي خوبي نقل كرده كه متن آن د» ماه رمضاناول  عمال روزا«به عنوان عمل هفتم 
نيز » آخر ماه رمضان ي ههاي ده عمال شبا« 224و  223 ي هاشكال است و دعاهاي صفحبال

  ماه رمضان. 30تا شب  24دعاهاي شب  چنين هم اشكالي ندارند و

                                           
  بسيار مفيد بلكه ضروري است. » شاهراه اتّحاد«كتاب شريف  46تا  47ي  ي صفحه در اين مورد مطالعه -1
   .370، ص 10وسائل الشيعه، ج -2
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اي از ضعفاء مانند اسماعيل بن مهران و  عمال شب بيست و سوم رمضان از قول عدهادر 
1(حمزه بن ابي علي( د بن حسانو محم)حضرت صادق«گويد كه:  مي )2  قسم ياد فرمود

  »!بهشت استاهل  [عنكبوت و روم] در اين شب از هاين دو سور ي هكه خوانند
ن منسوب به عبداهللا ب عمال شب آخر ماه رمضان نمازي مخصوص ذكر كرده كهادر 

چنين  اگر رسول خدا نيست و ت پيامبرولي چنين نمازهايي در سنَّ )3(مسعود است
داد، اگر  ماندند و حضرتش به مسلمين تعليم مي خبر نمي صحاب بيانمازهايي خوانده بود 

ز او ابيند  ابن مسعود را آورده، مطالعه كند ميحاديث ا حنبل را كهبن حمد اكسي مسند 
اعتبار  رف دو روايت بيي است به صمضان نقل نشده و چون عبادات توقيفنمازي براي ماه ر

است نمازهايي كه براي هر روز ماه رمضان چنين  هم توان نمازي را به شرع نسبت داد و نمي
ذكر شده است! ديگر ها  آن يبي برايهاي عج ) ذكر نموده است و ثواب243تا  241(ص 
توحيد  ي هسور بار 15توحيد و مجلسي با  ي هبار سور 25را كفعمي با اول  كه نماز شب آن

و » نيمحمد بن جعفر الحس«خوبي ندارند و  وضع روات اين نمازها نيز )4(!ذكر كرده است؟
  !مجهول الحال است» روند بن الحسين بن هاد بن محممحم«اند و  مهمل» اسماعيل بن بشير«

مي (مصباح و البلد فعروز ماه رمضان دعاي كوتاهي ذكر كرده كه كَچنين براي هر  مه
 مثالً است، هاي عجيب و غريب قائل شده ثوابها  آن ) براي هر يك از222تا 219األمين، ص 

يا  !خواندن اين دعا ثواب هزار پيغمبر را دارد :گويد براي دعاي دو خطي روز هجدهم مي
براي دعاي روز بيست و نهم نوشته ثواب آن هزار شهر در بهشت خواهد بود كه از طال و نقره 

) اين دعاها را 220 تا 215مجلسي نيز در زاد المعاد (ص  !و زمرّد و مرواريد ساخته شده است

                                           
اند. روايت مذكور در وسائل الشيعه،  معرّفي شده عرض اخباراصول بر قرآن و عقولدو در كتاب  هر -1

  آمده است. 264، ص 7ج
گويد او بسيار از ضعفا  ي حلّي در شمار ضعفا آورده و فرموده نجاشي مي را عالّمه »محمد بن حسان« -2

  كند و ابن الغضائري نيز او را ضعيف شمرده است. نقل مي
  .445، ص 1و مستدرك الوسائل، ج 222و  189، ص 5وسائل الشيعه، ج -3
  .189تا  186، ص 5، ج به بعد، وسائل الشيعه 381، ص 94، ج بحار األنوار -4
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خود  كه اين اس نيز باب شيخ عبجلعدانم! يا لَ آورده و در خاتمه گفته روايتش را معتبر نمي
 مخفي نماند دعاي روز !دعاها را در كتابش آورده است؟اما  »دانم روايتش را معتبر نمي«گفته 
در » شاهراه اتّحاد«در كتاب شريف  اشكالي را دارد كه جناب قلمداراننيز همان اول 

  ) متذكّر شده است. (مراجعه شود).211و  210بررسي متن حديث هفتم (ص 
ام از  علم غيب پيامبر و امام، بسيار نوشته ي هها و كتب خود دربار در خطبهجانب  اين68

كتاب و  به بعد) 124(ص » عرض اخبار بر قرآن و عقول«جمله در تحرير دوم كتاب 
هاي  شب ي هشود مسأل يب مربوط مي). يكي از مواردي كه به بحث علم غ193(ص  حاضر

174(ص  »قيهالفَ  هُ ُرضُ َحي ن المَ «وم قدر در ماه رمضان است. شيخ صدوق در كتاب الص ،
شب قدر سؤال  ي هدربار از رسول خدا«آورده است كه:  ) از قول امام باقر4حديث 

عد شما از باما  :فرمود ـ عزَّوجلّ ـ شد، پس پيامبر ايستاد و خطبه خواند و پس از ثناي خداي
. من از شما [جواب] دريغ نكردم زيرا به آن دانا نبودمقدر سؤال كرديد  شبِ ي هن دربارم

باشد و  او سالم و تندرستكه  در حالي اي مردم بدانيد كسي كه ماه رمضان بر او وارد شود
روز اين ماه را روزه بدارد و مقداري از شب آن را [به نماز] بايستد و بر نماز آن مواظبت 

آن] حاضر شود، قطعاً،  نماز به نمايد و صبح عيد [فطرهجرت سوي [نماز] جمعه كند و به 
  .)1(»فائز شده است ـ عزَّوجلّ ـ پروردگار ي هزيشب قدر را درك كرده و به جا

شب قدر  داند كند كه دقيقاً نمي تصريح مي كنيد رسول خدا كه مالحظه مي چنان
 ةَ يلَ لَ أنَّ يام, باب كتاب الّص ( »ن الّرسولنَ ُس  ل يفجامع املنقو«كه در كتاب  كدام است. چنان

ام در ساير روايات معتبر نيز شب قدر معين  ) آوردهن رمضانواخر مِ األی العرشدر فِ القَ 
  اند. ه دادهآخر ماه مبارك رمضان توج ي هنگرديده و مردم را به دهه يا هفت

                                           
َوَجّل ـفَقاَم َخطيباً فَقاَل بَعَد اخكَّناِء بَلَ اِهللا ..... -219، ص7وسائل الشّيعه، ج -1 إِنَُّكم َسأ :ـ َعزَّ

ىي ُموحْكُ أّما بَعُد فَ

لَِة الَقدِر  َ ّ ِأل ها َعنُكم وِ طأَولَم َعن   لَم  ِ
َ
ً  ُكنْ أ َها اّجاُس كنَُّه َمنْ عْ ، اِ بِها خمِلا ُر َرَمضاَن وَُهَو َد َعلَيِه َشهَورَ  لَُموا كفُّ

ِلِه وواَظَب بَل صالتِِه فَصاَم نَهارَُه َوقاَم ِورْ  َصِحيٌح َسوِيٌّ  َ ً ِمن  رََك ىل ِقيِدهِ َفَقد أدْ وََهَجَر إىل مُجَعِتِه وََغدا إدا
لََة الَقدِر َوفاَز جِبائَِزِة الرَِّبّ  َوَجلَّ ـ. َ   ـ َعزَّ
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شب قدر  اند در كه ادعا كرده اين روايت و نظاير آن نافي اكاذيبي است مخفي نماند كه
رسانند. تعدادي از اين  الع امام ميسال را به اطّ كشوند و مقدرات ي نازل مي مالئكه بر امام

عرض (به كتاب اصول كافي جمع كرده است. اول  جلد 99ها را كليني در باب  دروغ
  مراجعه شود). 596، ص بر قرآن و عقولاصول  اخبار
ديگري نيز موجود احاديث  خدا، منحصر به روايت فوق نيست وغير ه عدم علم غيبِالبتّ

 ل خدانزد رسو«كه فرموده:  است. از آن جمله است حديثي منقول از حضرت علي
گي از پاسخ آن همكه چه چيز براي زنان بهتر است؟  بوديم كه فرمود: مرا خبردهيد

رفتم و او را از سؤال  همتفرّق شديم. من به سوي حضرت فاطمكه  اين تا مانديمدر
، با خبر ساختم شناخت دانست و نمي هيچ يك از ما [جواب] آن را نميكه  اين وپيامبر 

 دانم: براي زنان بهتر است كه مردانِ فرمود: ولي من [جواب آن را] مي حضرت فاطمه
و گفتم: اي  بازگشتم [نامحرم نيز] آنان را نبينند. به نزد پيغمبر [نا محرم] را نبينند و مردانِ

 از ما پرسيدي كه چه چيز براي زنان بهتر است؟ براي زنان بهتر است كه مردانِ ،رسول خدا
محرم] نيز آنان را نبينند. پيامبر فرمود: [زماني كه] نزد من [نا [نا محرم] را نبينند و مردانِ

اطمه. دانستي، چه كسي تو را [از پاسخ] آگاه كرد؟ عرض كردم: ف بودي، [جواب را] نمي
  .)1( »من است ي هديد و فرمود همانا فاطمه جگر گوشپيامبر اين جواب را پسن

صبح روز  گويد: رسول خدا كه مي» ذوِّعم نتع بِيِّبر«حديث ديگر منقول است از 
دو كنيز خصائل و مناقب و محاسن اجدادم را كه در كه  در حالي ازدواجم بر من وارد شد

 يگفتند: درميان ما پيامبر خواندند و از جمله مي بودند، به آواز مي شهيد شده» درب« ي هغزو
اين كالم را  گوييد؟! كه مييستفرمود: اين چ فردا آگاه است. پيامبر است كه از

                                           
ْ  ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل اِهللا  ـ.7ي  حديث شماره،43، ص14وسائل الشّيعه،ج - 1 َ يُّ 

َ
ْخرِبُوىِي أ

َ
ٍء َخرْيٌ لِلنَِّساِء؟  َفَقاَل: أ

ِي قَاَل َجَا رَُسوُل اِهللا  َفَعِيينَا بَِذلَِك لُكُّنَا
َّ ُيَها بِا ْخرَبْ

َ
ْقنَا، فَرََجْعُت إىَِل فَاِطَمَة (ع) فَأ َّ َيَفرَّ َحٌد مِ  َح

َ
نَّا َولَيَْس أ

ْعِرفُهُ َعِلَمُه َوَال َعَرفَهُ 
َ
ْن َال يََريَْن الرَِّجاَل َوَال يََراُهنَّ الرَِّجاُل. فَرََجْعُت إىَِل رَُسوِل اِهللا  :؛ َفَقالَْت: َولَِكينِّ أ

َ
َخرْيٌ لِلنَِّساِء أ

  ْ َ يُّ 
َ
حْكَنَا أ

َ
ْن َال يََريَْن الرَِّجاَل َوَال يََراُهنَّ الرَِّجاُل. َفَقاَل: َمْن ٍء َخرْيٌ لِلنَِّساِء؟ َخرْيٌ  َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اِهللا! َسأ

َ
لَُهنَّ أ

ْعَجَب َذلَِك رَُسوَل اِهللا 
َ
نَْت ِعنِْدي؟ َفُقلُْت: فَاِطَمُة فَأ

َ
ْخرَبََك فَلَْم َيْعلَْمُه َوأ

َ
  .»إِنَّ فَاِطَمَة بَْضَعٌة ِمينِّ «َوقَاَل:  أ
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ُ قُ يَ الّما هذا؟ فَ أ :قاَل ٍد فَ غَ ما يف  مُ علَ يَ  يِبٌّ ينا نَ فِ وَ «داند.  خدا نمي مگوييد، فردا را جز  ما وُه،ول
  .)1( »ٍد إال اهللاُ ا يف غَ م مُ علَ يَ 

  غفلت نكنند.ها  آن ها بسيار است كه اميدوارم مؤمنين از از اين نمونه
***  

لرزان  تو بينايي ضعيف و دس زهاي واپسين عمر با اين جسم فرتوتدر اين رو  همتأسفان
ت كه هنوز به دوري از شرّ مأمورين حكوم منيت ندارم و براياو تن بيمار، آسايش و 

قبلي خود  اند و قصد دارند مأموريت ناتمامِ رسمي در تعقيب نگارنده مخفيانه و غيرصورت 
جانب با اين حال نزار  ه كه ايندترور اين حقير را به فرجام برسانند، سبب گردي ي هدربار

ا در منزل يكي از دوستان خيرخواه و يا دهم و هر چند روز ر جاي خود را پيوسته تغيير مي
 به منزل حقير نم! چندي پيش مأمورين مسلّح حكومتگذرا مِ غيرخرافي ميقواامعدودي از 

ؤال من س ي هشدند از وي دربار بروجانب رو نيافتند و با مستأجر اين بردند و چون مرا هجوم
خواهان به رخي از خيربازگشتند. ب كردند و چون وي از جاي من خبر نداشت، خائباً خاسراً

اعمال مخفيانه (بدون اخطار قانوني و بدون استناد به مدارك گونه  اين اند كه الع دادهمن اطّ
....) در اين حكومت .محكمه پسند و بدون امكان دفاع متّهم از خود و بدون تفهيم اتّهام و

 !القاسم الهوتي و پسرش شود. از قبيل مرگ مبهم و مشكوك مرحوم ابو بسيار انجام مي
حرارت و جدي آقاي خميني يا و از طرفداران پرر بياما  مرحوم الهوتي آخوندي خرافي

هاي آن دسته از قدرتمندان حكومت را كه سرمست اقتدار تازه به  چون خواستهاما  بود
جاي  !زندگي حذف شد ي هكرد از صحن النعل اجراء نميعل ببودند، طابق النّ دست آمده

ش جدي بروز نداد و اي واكن تعجب است كه آقاي خميني چگونه در مقابل چنين حادثه
اند، مورد مؤاخذه قرار  هبود طمرتب كه به ماجراي دستگيري و مرگ پر ابهام ايشان كساني
  .نتَ الفِ  ضّالِت ن مُ مِ  اهللاِبِ  عوذُ نَ  !نگرفتند

                                           
  .1897، حديث 611ماجه، جلد اول، ص  سنَن ابن -1



   

مفاتيح الجنان و قرآن      332 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

332 

ن م مَ كُ ارَ إّن رِش «علماي سوء فرموده:  ي هدربار به ياد اين حديث افتادم كه امام صادق
 وطَ يُ أن  بَّ أحَ 

َ
همانا بدترين شما كسي است كه « »أِي الرَّ  زِ أو خجِ  اٍب ذّ ن كَ مِ  دَّ بَ  ال هُ إنَّ  هُ بُ قِ عَ  أ
ايشان باشد] ناگزير او بايد دروغگو ] پشت سرش راه بيفتند [و او مقتددارد [مردم دوست مي

و  .»باشد يا از [اظهار] رأي [باطني خود] عاجز باشد [و موافق پسند پيروان سخن بگويد]
همانا « »هِ ريِ غَ بِ  َل مِ عَ وَ  الً دعَ  َف َص ن وَ مَ  ةِ مَ ياالقِ  ومَ ًة) يَ رسَ ذاباً (حَ عَ  ّد اّجاِس ن أشَ إّن مِ «فرموده: 

ترين عذاب و حسرت از آن كسي است كه عدل و انصاف را وصف كند روز قيامت شديد
خداوند  :فرمود ل خداو رسو !»خودش] بر خالف آن عمل كند[اما  و توضيح دهد

ُمُروَن بِالِْقْسِط ِمَن  َويٌْل « :فرمايد مي
ْ
يَن يَأ ِ

َّ يَن َفْقتُلُوَن ا ِ يِن َوَويٌْل لِثَّ ِّ ْغيَا بِا ُّ يَن خَيِْتلُوَن ا ِ لِثَّ
ئوَن؟ فَيِب َحلَْفُت  ،اجَّاِس  َّ جَيرَْتِ ْم يلَعَ

َ
ِ َفْغرَتُّوَن؟ أ

َ
يَن يَِسرُي الُْمْؤِمُن ِفيِهْم بِاحكَِّقيَِّة. أ ِ  َوَويٌْل لِثَّ

 
ُ
به دست  ي هاي بر كساني كه دين را وسيلو« »اَن!ِييَحنَّ لَُهْم فِتْنًَة َيرْتُُك احْلَِليَم ِمنُْهْم َحرْيَ َأل

كشند  كنند، مي كه آنان را كه به عدالت و انصاف امر مي اي بر كسانيوآوردن دنيا كنند، و 
[رأفت  ي هه واسطكند، آيا ب كه مؤمن درميانشان با خوف و تقيه زندگي مي و واي بركساني

اند، به خودم سوگند كه  اند يا بر من جري و گستاخ گرديده و رحمت] من مغرور شده
، باب 2صول كافي، جا» (شان حيران شود!ي شخص بردبارايشان مهيا كنم كه حتّاي بر نهفت
 و باب 2و  1، حديث »هريِ غَ بِ  َل مِ عَ و دالً عَ  َف َص ن وَ مَ «و باب  8، حديث »ب الّرئاسةلَ طَ «
 ليعكشور به دروغ ادعاي حب  مسؤولين). به نظر ما 1، حديث »ينالدّ بِ  نياالدّ  تالختِ اِ «

صادق او قطعاً ماييم كه واقعاً آن امام همام را از  و محبِّ و عليشيعه و پير )1(دارند

                                           
منقول است كه فرمود: آگاه باشيد كه اين امت مانند ساير اُممِ پيشين دچار تفرقه  از امير المؤمنين -1

.... آگاه باشيد كه اين امت به هفتاد و سه فرقه، .بريم شود پس از شرّ اتّفاقات آينده به خدا پناه مي مي
شمارد ولي  ست كه خود را به [ناحقّ] به من منسوب مياي ا ها فرقه متفرّق خواهد شد كه بدترين آن

دهد پس چون ايشان را دريافتيد و ديديد به دين و آيين خويش پايبند باشيد و  عمل مرا انجام نمي
شود بر  چه بر شما مشكل مي حضرت را پيروي كنيد و آن هدايت پيامبرتان را دنبال كنيد و سنّت آن

رآن [به رسميت] شناخت بدان پايبند باشيد و هرچه را قرآن رد و قرآن عرضه نماييد پس هرچه را ق
و به اسالم به عنوان دين و به قرآن به  انكار كرد شما نيز رد كنيد و به پروردگاري خداي ـ عزَّوجلّ ـ
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كنيم از  سعي مي يم ودان اند، مبرّي مي روايات دروغين كه به حضرتش نسبت داده
كه خوارج دست به  تا زمانيـ زمان خالفتش در  المؤمنين ميراكنيم.  تيعحضرت تب آن

ها  آن تي براييدمحدو هيچ ـ ن اقدام نكرده بودنديشتن سايرشمشير نبرده و به آزار و ك
 ي هبه حضرتش اسائكه  اين از بيت المال را قطع نكرد و باها  آن ي حقوقايجاد نفرمود و حتّ

ين بار مرا چند علي عيان حبامروز مداما  شان نشدكردند مانع سخن گفتن دب ميا
سخن ها  آن ي هكس خالف سليقهيچدهند  اجازه نمي اند و كمر به قتلم بسته زنداني كرده و

ستان نماز جمعه بخوانم و ودر منزل با معدودي از ددهند  بگويد و به حقير اجازه نمي
  !اند جلسات هفتگي تفسير را در منزلم ممنوع كرده

عمال ننگين كليساي قرون اهايي مشابه  ننگكه  اين گونه اداره كردن كشور اسالمي جز اين
ديگري نخواهد داشت فقط بايد چشم گريان و  ي هوسطي براي اين حكومت ثبت شود، ثمر

را به حساب ها آيندگان اين كاراز صميم قلب و نيت خالص از خداي متعال بخواهيم كه 
كه  چنان اسالم و قرآن كريم ندارد همعمال هيچ ربطي به اند كه اين باسالم نگذارند و دريا

نداشت. من اين روزها دائماً دعا  تعاليم حضرت عيسياعمال آباء كليسا هيچ ربطي به 
  .العاملني بَّ يا رَ  نيَ آمِ كنم كه خدا اسالم را از خطر آخوندهاي خرافي محفوظ بدارد.  مي

 كه خدايش جزاي خير ـكنم ميزبانم  و تكميل مي اصالح را اين روزها كه اين صفحات
و » رياحمد مطه«تأليف » قرآن امام در علم پيامبر و«كتابي را به من نشان داد به نام  ـ دهد

افسوس خوردم كه  ، بسياردقم چاپ كرده بو» در راه حقِّ« ي هسكه مؤس» غالمرضا كاردان«

                                                                                                           
قَِت األ« .»عنوان داور و امام خشنود باشيد قًَة َكَما افرَتَ ّمَة البُدَّ ُمفرَتِ

ُ
َمُم قَبلَهم َفَنعوُذ بِاهللا ِمن رَشّ أال إّن هِذِه األ

ُق بَل ثَالٍث وَ  َة َسَتفرَتِ ْ  َسبعنيَ ما ُهَو اكئٌِن..... أال وإنَّ هِذهِ األمَّ تَِحليُن َوال تَعَمُل بَِعَميل َفَقد فِرقًَة رَشُّها فِرقٌَة تَن
ْ  َرأيتُمأدَرْكتُْم وَ   رِضوا ما عوا ُسنَّتَه َواعْ ِزموا دينَكم واهُدوا بَِهدِي نَِبّيُكم َواتَّبِ فَال

َ
لَكَ َعلَيُكم بَلَ الُقرآن فَما شْ أ

 ْ وُه َوارُضوا بَاِهللا َعَرفَُه الُقرآُن فَال وََجلَّ ـَزموه وما أنَكَرُه فَُردُّ ً  ـ َعزَّ ً َوبِالُقرآِن َحَكماً َوِاماما  .»َربًّا َوبِاإلسالِم دينا
 َحٌد أ ما«يز نقل شده كه فرمود: ن كه از امام صادق ) چنان479، ص4(تاريخ طبري، ج

َ
ی َجا ِممَّن دَ عْ أ

تَنا »! دارد تر نيست از كسي كه [به ناحقّ] خود را به دوستي ما منتسب مي احدي با ما دشمن« »يَنتَِحُل َموَدَّ
  .19ي  ي صفحه ، حاشيهعرض اخبار اصول بر قرآن و عقولو نيز ر.ك. ) 259(رجال كشّي، ص 
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به كتب اين حقير اما  اند خه چاپ كردهسي هزار نس ،چاپ م از اين كتاب در يك نوبتددي
ند كه ددا . اي كاش اجازه مي»ونَ لُ عمَ ما يَ  ساءَ « !دهند نشر نمي ي هجانب اجاز و نظاير اين

 هاي ما نيز منتشر شود تا مردم خود قضاوت كنند. گفته

روايات مذكور در اين اشكاالت بسيار دارد. » علم پيامبر و امام در قرآن«باري، كتاب 
.... .كليني و سيد هاشم بحراني و» كافي«صفّار و » بصائر الدرجات«روايات خرافي  كتاب

اند.  شنا نبودهالزم آ ي هه اندازداند و با قرآن ب يز نمييمعتبر را تماست كه روايت معتبر از نا
شود تا بدانيم كليني و  همطالع» ل بر قرآن و عقولض اخبار اصوعر«است كتاب  يضرور

  !اند ر با اسالم و قرآن آشنا بودهمثال او چقدا
لّ اشكال است، به عنوان نمونه هنگام آيات قرآن نيز مح ي هدربارقوال اين كتاب ابيشتر 69

 ي هآي، هفت 105و  104 ي هديدم كه در صفح» علم پيامبر و امام در قرآن« تورق كتابِ
  :آوريم را به قرار زير ميا ه آن اند كه ما نيز ذكر كردهرا قرآن 
ا َونَِذيٗرا ﴿-1 ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ

َ
َها ٱلَِّبُّ إِنَّآ أ يُّ

َ
أ ما تو  ،اي پيامبر« ]٤٥ األحزاب:[ ﴾٤٥َيٰٓ
  ».اي شاهد و بشارت دهنده و بيم دهندهكه  در حالي را فرستاديم

ا َونَ ﴿ -2 ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ
َ
ٓ أ ا در  همانا ما تو را فرستاديم« ]٨[الفتح:  ﴾٨ِذيٗرا إِنَّ

  ».بشارت دهنده و بيم دهنده باشيو گواه كه  حالي
3- ﴿ ٗ ٰ فِرَۡعۡوَن رَُسو َ ِ رَۡسۡلَنآ إ

َ
ٗ َشِٰهًدا َعلَۡيُكۡم َكَمآ أ رَۡسۡلَنآ إَِلُۡكۡم رَُسو

َ
[املزمل:  ﴾١٥إِنَّآ أ

تاديم كه شاهد بر شماست همان طور كه به سوي سپيامبري فر )1(همانا به سوي شما« ]١٥
 ».فرستاديم يفرعون پيامبر

ٓءِ َشِهيٗدا ﴿ -4 َ ُؤ ٰ َهٰٓ َ َ ِۢ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك  ة مَّ
ُ
ِ أ
 ]٤١ :[النساء ﴾٤١فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكّ

  ».مآوري اينانمتي گواهي آوريم و تو را گواه بر اپس چگونه بود وقتي كه از هر «
َ ٱلَّاِس َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم ﴿ -5 َ َُكونُواْ ُشَهَدآَء  ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ

ُ
َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

  كه  معتدل يا نيكو) قرار دايم تا آن= متي وسط (ااين چنين شما را « ]١٤٣[البقرة:  ﴾َشِهيٗدا
                                           

  اند! نوشته» تو«، »شما«ي مؤلّفين كتاب به جا -1
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 ».شدو پيامبر گواه بر شما با باشيد گواهان بر مردم
ُ ِمنۡ ﴿ -6 َّ نَا ٱ

َ
َّ َتۡعَتِذُرواْ لَن نُّۡؤِمَن لَُكۡم قَۡد َنبَّأ  َيۡعَتِذُروَن إَِلُۡكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إَِلِۡهۡمۚ قُل 
ِ َفُينَ  َهَٰدة ٰ َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ َ ِ ُ َعَمَلُكۡم َورَُسوُلُۥ ُثمَّ تَُردُّوَن إ َّ ۡخَبارُِكۡمۚ وََسَيَى ٱ

َ
ّبُِئُكم بَِما أ

خواهي به سوي شما كه به مدينه بازگشتيد با عذر هنگامي« ]٩٤[التوبة:  ﴾٩٤ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن 
 را از ماانا خداوند مكنيم ه را تصديق نمي هرگز گفتار شماآيند به آنان بگو عذر نياوريد  مي

 پيامبر اوچنين  هم خداوند عمل شما را خواهد ديد وي دشما آگاه ساخته است و به زواخبار 
چه  شويد پس شما را بدان داناي غيب و شهادت باز گردانده مي ]خداوند[سپس به سوي 

 ».كرديد آگاه خواهد فرمود مي
ٰ َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِب ﴿ -7 َ ِ ُ َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ وََسُتَدُّوَن إ َّ ْ فََسَيَى ٱ َوقُِل ٱۡعَملُوا

َهٰدَ  خداوند عمل كنيد به زودي  :و بگو« ]١٠٥[التوبة:  ﴾١٠٥ةِ َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن َوٱلشَّ
داناي غيب و  ]خداي[و به سوي  پيامبر او و مؤمنانچنين  هم عمل شما را خواهد ديد و

  ».كرديد آگاه خواهد فرمود چه مي شويد پس شما را بدان شهادت باز گردانده مي
» غيب« ي هست متذكّر شويم كه كلمم ابه آيات فوق بپردازيم الزكه  اين از قبل :والًا

خرافيين با ما  ي هشود و همواره يكي از موارد مناقش هميشه به معنايي كه غالباً از آن مراد مي
شريعت و اخبار  فروع و موري است كه به عنوان اصول وابوده، نيست و گاهي به معناي 

شود كه از  وحي مي ـفقط به پيامبر و الغيرـ باشد كه به پيامبر  مده ميخبرهايي كه در قرآن آ
َمًدا ﴿ :ي هآن جمله است آي

َ
ٓ أ ۡم َيَۡعُل َلُۥ َرّبِ

َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيٞب مَّ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َعٰلُِم ٱلَۡغۡيِب  ٢٥قُۡل إِۡن أ

َحًدا 
َ
ۦٓ أ ٰ َغۡيبِهِ َ َ َ ُيۡظِهُر  َّ َمِن ٱۡرتََضٰ مِ  ٢٦فَ ِ ن رَُّسوٖل فَإِنَُّهۥ يَۡسلُُك ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلِفهِۦ إ

ٍء َعَدَدۢا  ٢٧رََصٗدا  ۡحَصٰ ُكَّ َشۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َلَ

َ
ْ رَِسَٰلِٰت َرّبِِهۡم َوأ بۡلَُغوا

َ
ن قَۡد أ

َ
َۡعلََم أ  ﴾٢٨ّلِ

شويد نزديك است يا  اده ميچه وعده د دانم آيا آن اي پيامبر) بگو نمي«( ]٢٨ ,٢٥[اجلن: 
 داناي غيب و نهان است كه هيچ كس دهد ميقرار  ]دراز[پروردگارم براي آن مدت و فاصله 

وي  سازد مگر كسي كه او را به پيامبري بپسندد كه از پيش و پسِ را بر غيب خويش آگاه نمي
دگارشان را ابالغ ها و رساالت پرور معلوم بدارد كه پيامگمارد تا  ناظران و نگهباناني مي
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 و[حاطه دارد و همه چيز را به عدد ا ]علم و[چه كه نزد ايشان است  به آن ]خداوند[اند و  كرده
َ ٱلَۡغۡيِب بَِضنِٖي ﴿ :ي هو نيز آي .»شمرده استبر ]يكان يكان َ = او (« ]٢٤[التكوير:  ﴾٢٤َوَما ُهَو 

  ».دريغ ندارد) غيب بخيل نيست (و از گفتنش ]خبارا[پيامبر) در اظهار 
گذارد مگر پيامبري كه در اظهار آن  كه خدا در اختيار هيچ كس نمي غيبي بديهي است

كامالً » غيب«اند تا  هيچ بخل و دريغي ندارد و از پيش و پس او نگاهباناني به نظارت مشغول
بي كم و كاست و بدون تغيير به بندگان برسد همان چيزي است كه از آن به شريعت  و

حضرت آنچه را كه به وي رسيده به  رسد و آن به پيامبر مي شود و فقط م تعبير مياسال
از  الكُلّبِ» غيب«اين معناي  .]١٠٩ :نبياءاأل[ )1(كند اعالم و ابالغ ميهمه  صورت يكسان به

آگاهي و « ي همسلمين خارج است و مخالف ندارد بلكه بحث ما دربار ي هما و هم ثبح
آن عاجز و ناتوان باشند و با  ]داشتن[از  ]يعني غير از پيامبر و امام[ن العي است كه ديگرااطّ

ق چه علم و آگاهي بدان تعلّ وسائل و اسباب عادي و طبيعي به دست نيامده باشد ولي آن
حواس ظاهري قرار  ي هكه در حيط محسوس باشد و يا آنگرفته الزم نيست كه از امور غير

 ي هعادي اموري را مشاهده كند از قدرت و توانايي عامغير هاي از راه نگيرد، حتّي شخص
يعني همان معنايي كه در . )2(»خارج باشد علم غيب شمرده خواهد شدمردم و نوع افراد، 

  :آياتي از قبيل آيات زير آمده است
قُو﴿ -1

َ
ٓ أ َ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َو

َ
ٓ أ َ ِ َو َّ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱ

َ
ٓ أ َّ ُل لَُكۡم إِّنِ َملٌَكۖ إِۡن قُل 

 َّ َ ِ َّ َما يُوَحٰٓ إ ِ تَّبُِع إ
َ
گويم كه خزائن خداوند نزد  (اي پيامبر) بگو به شما نمي« ]٥٠ األنعام:[ ﴾أ

ام، جز آنچه را كه به من وحي  گويم كه فرشته دانم و به شما نمي غيب نمي ]بگو[من است و 
  .»كنم شود پيروي نمي مي

                                           
در خفـا بـه    چيزي از چيزهايي كه پيـامبر  :گفتند كه در حديث آمده است به حضرت علي چنان -1

چيـزي كـه از ديگـران پنهـان كـرده باشـد، بـه مـن          تو فرموده به ما بگو. آن حضرت فرمـود: پيـامبر  
   ، به نقل از صحيح مسلم).109/ص3صول: جتّاج الجامع لأل(ال .»َكتََمُه اّجاَس  أرَسَّ إيَِلَّ َشيئًا ما«نفرموده است: 

  . 13امام در قرآن، ص و علم پيامبر  -2
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2- ﴿ ٓ َّ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب  قُل 
َ
ۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ َّ َّ َما َشآَء ٱ ِ ا إ َ َضًّ ۡملُِك ِلَۡفِس َنۡفٗعا َو

َ
أ

َّ نَِذيٞر َوبَِشيٞ ّلَِقۡوٖا يُۡؤِمُنوَن  ِ ۠ إ نَا
َ
ۚ إِۡن أ وُٓء ِنَ ٱلسُّ ۡسَتۡكَثُۡت ِمَن ٱۡلَۡيِ َوَما َمسَّ

 األعراف:[ ﴾١٨٨َ
براي خويشتن مالك (صاحب اختيار) سود و زياني نيستم مگر  (اي پيامبر) بگو من« ]١٨٨
اندوختم و بدي به من  دانستم هر آينه خير بسيار مي چه خداي خواهد و اگر غيب مي آن
  ».من جز هشدار دهنده و بشارت آورنده براي مؤمنان نيستم ،رسيد نمي

3- ﴿ 
َ
ٓ أ َ ِ َو َّ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱ

َ
ٓ أ َ ُقوُل َو

َ
ٓ أ َ قُوُل إِّنِ َملَٞك َو

َ
ٓ أ َ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َو

 َّ ٓ إِٗذا ل نُفِسِهۡم إِّنِ
َ
ۡعلَُم بَِما ِفٓ أ

َ
ُ أ َّ اۖ ٱ ُ َخۡيً َّ ۡعُيُنُكۡم لَن يُۡؤتَِيُهُم ٱ

َ
ِيَن تَۡزَدرِٓي أ ٰلِِمَي لِلَّ ِمَن ٱلظَّ

دانم و  د من است و من غيب نميگويم خزائن خداوند نز من به شما نمي« ]٣١[هود:  ﴾٣١
گويم خدا  بيند، نمي خوار مي ]آنان را[كه نظرتان كساني  ي هام و دربار گويم من فرشته نمي

ه چ چه در جان ايشان است داناتر است، همانا چنان ، خدا به آندهد هرگز ايشان را خير نمي
  ها. و نظاير اين »ام هر آينه از ستمكاران ]اين چنين بگويم[

: ضرورثا  ي هسور 105و  94 ي هآيات ششم و هفتم (يعني آي ي هاست خواننده دربار ينياً
مولّفين كتاب قرار گرفته به قرآن كريم مراجعه كند تا بداند قبل  ةمورد سوء استفاد كه توبه)
واجب ها  آن به مال و جان برهاد به بعد، كساني را كه ج 91 ي هدر آي خدا ،94 ي هاز آي

 94و  93 ي هداند سپس در آي را مستحقّ مالمت و نكوهش نميها  آن فرموده ونبوده بيان 
در آن مشاركت اما  مالمت و مؤاخذه بر كساني است كه توان جهاد دارند :فرمايد مي
كنند.  خواهي ميگرديد بهانه آورده و از شما عذر كنند ليكن هنگامي كه از جهاد باز نمي
شما آگاهي اخبار  را از مان بگو كه عذر خواهي نكنيد خدا در آن زمان به ايشا ،پيامبر اي 

داده و به زودي خدا و رسولش عمل شما را خواهند ديد سپس به سوي خدايي كه داناي 
  .)1(دهد ايد خبر مي كرده شويد و او شما را از آنچه مي باز گردانده مياست غيب و شهادت 

                                           
ِيَن يَۡسَت ﴿ -1 َ ٱلَّ َ بِيُل  َما ٱلسَّ ٰ قُلُـوبِِهۡم َفُهـۡم  ٔۡ إِنَّ َ َ  ُ َّ ن يَُكونُواْ َمَع ٱۡلََوالِِف َوَطَبَع ٱ

َ
ۡغنَِيآُءۚ رَُضواْ بِأ

َ
ِذنُونََك َوُهۡم أ

ُ ِمـنۡ  ٩٣ َيۡعلَُموَن َ  َّ نَـا ٱ
َ
َّ َتۡعَتِذُرواْ لَن نُّۡؤِمَن لَُكۡم قَـۡد َنبَّأ ۡخَبـارُِكۡمۚ َيۡعَتِذُروَن إَِلُۡكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إَِلِۡهۡمۚ قُل 

َ
 أ

َهٰدَ  ٰ َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ َ ِ ُ َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ ُثمَّ تَُردُّوَن إ َّ   .﴾٩٤ةِ َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن وََسَيَى ٱ
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 ي هغزو ي هتوبه دربار ي هسور 105 و 94 ي هاضح است كه آيات فوق و از جمله آيوپر
ند سپاه اسالم از جنگ با روميان سالم ددا تبوك نازل گرديده كه چون منافقين احتمال نمي

شان مجاهدين هنگامي كه بر خالف انتظاراما  دداري كردنگردد از شركت در جهاد خودباز
منظور، خدا به رسول  لذا در آيات !خواهي گشودندگشتند ايشان زبان به عذرالم بازاسالم س

كه اي  ـ لع ساختهالهي مطّاخبار  نيز ساير مؤمنين را از و طبعاً رسول خدا ـخود فرموده 
پيامبر به ايشان بگو عذر خواهي نكنيد بلكه عمل شرط است و ادعاي زباني مقبول نيست، 

د. به زودي در دانيم كه ادعاهاي شما صحت ندار مي اـمرسانيده و  اـمشما را به اخبار  خدا
شما را خدا و رسول او خواهند ديد كه براي جهاد حاضر خواهيد هاي آينده عمل  جنگ

كنيد يا بر نفاق خود باقي  شد كه آيا از نفاق خود توبه مي و دانسته خواهد شد يا خير؟
دهد، هنگامي كه باز گرديد تخلّف كنندگان از  مانيد. سپس در آيات بعدي ادامه مي مي

ها  آن بگردانيد كه رويها  آن خورند. شما از منظور جلب رضايت شما سوگند ميجهاد به 
شود. سپس گروهي از  راضي شويد خدا از قوم فاسق راضي نميها  آن اند و اگر شما ازپليد
نشينان منافق را ذكر فرموده كه پرداخت زكات و انفاق كردن را زيان و غرامت  باديه
 نصار وانشينان مؤمن و نيز پيشاهنگان نخستين از مهاجر و  هديآيات بعدي بادانند و در  مي
نشينان منافق كه  ديهكنند و بعد از آن، با ن پيروي ميكساني را كه عمالً از آناچنين  هم

 و به تصريح قرآن، پيامبرـ اطراف مدينه ساكن بوده و منافقاني را كه در داخل مدينه بودند 
عمالشان ااستقاللي شاهد ي به علم غيرگر پيغمبر حتّكه اشناخت، در حالي را نميها  آن
و سپس گروه ديگري را معرّفي فرموده كه  ـشناخت (فتأمل جداً) را ميها  آن بود، طبعاً مي

اند، آنگاه  اند ولي به گناهان خود اعتراف و اقرار كرده هختيكردار نيك و بد را به هم آم
بندگانش را  ي هبگير كه خدا توبزكات شان رفت موال كساني كه ذكرافرمايد از  مي
فرمايد، به اينان بگو عمل كنيد  به رسول خود مي 105 ي هپذيرد، سپس بار ديگر در آي نمي

كه كردار شما را خدا خواهد ديد و پيامبرش و مؤمنين نيز خواهد ديد و الزم نيست كه به 
  .)1( است 94 ي هر آين و مفَسّمبيِّ 105 ي هباشيم كه آي بايد توجه داشتهزبان ادعا كنيد. 

                                           
  . 200تا 196، صعرض أخبار أصول بر قرآن و عقولي توبه مراجعه شود به  سوره 105و  94درموردآيات  - 1
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 فهشري ي هفرموده خدا و پيامبر و مؤمنان عمل شما را خواهند ديد يعني آي 105 ي هآي
كه هرگاه عمل كنيد عمل شما براي دهد به آنان اطمينان مي را به عمل تشويق نموده وها  آن

 خدا نيازي ندارد بهواضح است كه رماند. پ ديده نميين مغفول و ناخدا و پيامبر و مؤمن
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ ﴿! م شودبدان عال خدا آن را ببيند وعملي تحقّق خارجي بيابد تا كه  اين  َلٰ َوتََع
ا   .﴾اَكبِيٗ  اُعُلوّٗ  َيُقولُونَ  َعمَّ

ند همه چيز براي خدا، پيش از ايجاد و هنگام ايجاد و پس از ايجاد شدن، كيست كه ندا
چيز بصير و عليم و خبير و شهيد است. به قول شيخ طوسي  يكسان است و خدا ازالً بر همه

خدا به همه چيز قبل از كه  اين توبه) با ي هسور 105و  94(ذيل آيات » بيانالتّ«تفسير در 
ي) نسبت به خدا بدين رَيؤيت به صورت مستقبل (ساستعمال راما  است موجود شدن، عالم

 ها علم دارد و اين علمِ امور نيز بدان شدنِمنظور است كه خداي تعالي در هنگام موجود 
جديدي در  حالت يا علم دچيزي كه قبالً و أزالً بدان عالم بوده موجِ موجود شدنِ مقارنِ

گردد و منظور از رؤيت إلهي علمي است كه به  خدا نشده و موجب افزايش علم إلهي نمي
ز نيست براي خدا يه و جامعناي معرفت و آگاهي قطعي است و از اين رو يك مفعول گرفت

غير خدا چنين نيست. كه  در حالي (انتهي)است فرض كنيم. » ظنّ«علمي را كه به معناي 
يد به قيدي به حدي و مقبودن خدا با چشم نبوده و محدود  اين رؤيت إلهي و بصير عالوه بر
آن ازكه ديدن و حصول علم بصري براي بشر، مفيد به قيود بسياري است كه  در حالي نيست

اي محدود در برابر چشم،  جمله فقط با چشم و فقط هنگام تحقّق و حضور چيزي از فاصله
م اين فهِخدا، مدر مورد غير» يرَي«سر فعل مضارع  بر» س«ميسور است و حرف استقبال 

يك از فاعلهاي خود معنايي خاص و متناسب با ت، به عبادت ديگر فعل نسبت به هرمعني اس
  )َفال َتَتَجاَهْل رساند. ( را ميوضعيت او 

بدين  ،ئشَ  هِ لِ ثْ مِ كَ  يَس لَ به خداي  ـ اندبشر و محدود كه ـبنابراين عطف رسول و مؤمنين 
خدا بصيرت خدا كجا و بصيرت غير !ودمعني نيست كه ممكن است بشر مانند خدا بصير ش

َفَال َيْعِقلُونَ «! ؟كجا
َ
  »?أ
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فقط رتي محدود است كه فقط با چشم و ي، بصاندبشر بصيرت پيامبر و مؤمنين كه همگي
پنهان و اعمال  ي هتوانند شاهد هم نميها  آن شود و ر ميسهنگام ظهور چيزي يا عملي، مي

مؤمنين باشند. اين موضوع به قدري بديهي است كه هيچ عاقلي عطف پيامبر  ي هآشكار هم
بصير و شهيد بودن خدا و  ند تاك رؤيت، بهانه نميان را به خداي تعالي در موضوع نو مؤم
را نقص كنيم و بگوييم عالوه » مؤمنين«توانيم عموميت لفظ  بنابراين نمي !را مشابه بداند بشر

 ـ در زمان نزول آيه والدت نيافته بودندها  آن كه بسياري از ـبر پيامبر فقط سيزده مؤمن 
  !مردم خواهند بود پيدا و پنهانِاعمال  ي هبيننده و شاهد هم

را نقص كرده و آن را به چند تن » مؤمنين«دليل، عموميت لفظ  كه بي جاي آنبه 
آشكار و نهان مؤمنين اعمال  ي هرا مانند خدا، شاهد و ناظر همها  آن وتصاص دهيم اخ

خدا كه بر كسي خدا با غيرتر آن است كه از تفاوت بصير و شهيد بودن  بشماريم معقول
  م. (فتأمل)ني، تغافل يا غفلت نكپوشيده نيست
 :فرمايد ناهان غير نهي نموده و ميالع بر گدانيم كه خدا از تجسس و اطّ اين مي عالوه بر

و كافي است كه « ]٥٨:الفرقانو ١٧اإلرساء:[ ﴾١٧َوَكَفٰ بَِرّبَِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبَِيۢا بَِصٗيا ﴿
 دانند ديدن بسياري از يصوالً همه ما». پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بيناست

  (فتأمل) !استثناء حرام استو ساير مؤمنين بال مردم بر رسول خدااعمال 
كارهاي گزارانش او را به تقوي إلهي در اي به يكي از كار نيز در نامه حضرت علي

نهج  26 ي هاست. در نام ا شاهد اعمال مخفي بندگان ندانستهامر فرمود و جز خدا ر نهانيپ
 )يدَ هِ (شَ  دَ شاهِ  ال يُث حَ  هِ لِ مَ قَ  ّياِت فِ خَ وَ  هِ رِ ائر أمْ يف رَس  اهللاِ  ىقوَ تَ ُه بِ رَ أمَ «خوانيم:  مي البالغه

اش فرمان  نهاني و اعمال مخفي و پوشيدهامور  او را به پروا و پرهيزكاري از خدا در« »هُ ريُ غَ 
  (فتأمل)». هيچ شاهد و ناظري غير از خدا نيستداده، جايي كه 
وا قُ يَّ اِ «مردم، شاهد و حاكم را يكي دانسته و فرموده:  پوشيده و پنهانِامور  آنحضرت در

َ مَ  ِ در از ارتكاب گناه و نا فرماني خدا « »ماحلاكِ  وَ هُ  دَ اهِ الشّ  إنَّ فَ  واِت لَ  اخلَ يِف  اهللاِ  عا
  .)324(نهج البالغه، كلمات قصار ». حاكم استهمان داور و ]عمالتانا[كه شاهد بپرهيزيد خلوتها
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يعني » هدهِشَ« ي هماند كه در كتب لغت، كل ست كه مؤلّفين در كتاب خود نوشتهجالب ا
حضور و گرد  به معناي حاضر است و به محلّ» شهيد« ي هكلمحاضر گرديد و شاهد بود و

» غياب«در مقابل » شهود«دانند كه در نهج البالغه  شود و مي گفته مي» دشهم«آمدن مردم 
َ  دَ هِ إن شَ « :فرموده منينؤمير الماستعمال شده و ا َ  إن ذلَب و فعرَ م يُ ل اگر حاضر « »دقَ فتَ م يُ ل
) و 103 ي ه(خطب .»گيرد جويي قرار نمي پيشود و اگر غائب شود مورد  باشد شناخته نمي

ً يَّ وداً لُ هُ شُ  ...مراكُ أ ما يِل «فرموده: » بينم؟ بان ميي.. حاضراني مانند غا.شود كه شما را چه مي« »با
َ  أهُل  يهِ لَ عَ  عَ مَ ا اجتَ هذا مَ « ) و فرموده:108 ي هخطب( اين همان « »مهُ بُ ئِ ذلوَ  مهُ دُ شاهِ  ....ِن مَ ا

عقل اما  ).74 ي ه(نام .»اند فاق كردهآن اتّبشان برياغ... حاضر و .ت كه أهالي يمنپيماني اس
ني كه در دنياي زما چه ـ از جمله انسان ـخدا اند كه ممكن نيست غير ر نگرفتهخود را به كا

 فاني است و چه زماني كه به عالم باقي منتقل شده يعني چه در حيات و چه در ممات، در آنِ
 و !؟شمار بي هاي بسيار و د، تا چه رسد به مكانناظر دو عمل باش شاهد و واحد در دو جا و

 شَ  هُ لُ شغَ �َ يال«فقط خداست كه متّصف است به صفت 
ْ
 ن شَ ٌن عَ أ

ْ
ت كه حضر ، چنان»نٍ أ

َ «غير، و فرموده: تص حقّ تعالي دانسته و الاين صفت را مخ نيز أمير  ب يِف احِ الّص  أنَت  مَّ هُ للّ ا
ً حَ ْص ستَ مُ  ونُ كُ يَ  ال َف خلَ ستَ المُ  نَّ ِأل  كَ ريُ ما غَ هُ عُ مَ جَي الوَ   األهلِ يِف  ةُ يفَ لِ اخلَ  أنَت وَ  رِ فَ سَّ لا  با
ً خلَ ستَ وُن مُ كُ يَ  ُب الحَ ْص ستَ المُ وَ  تو  ]در عين حال[در سفر همراه مايي و  توپروردگارا، « .»فا

كسي جمع اين دو تو جز راهبر و سرپرست ايشاني و  ]همان نيستندما كه همرا[ ي هدر خانواد
است، همسفر نتواند بود و همسفر  ]در خانواده[زيرا كسي كه جانشين مسافر  نتواند ]صفت[

  .)46 ي ه(نهج البالغه، خطب .»باشد نمي ]خانواده[راهبر و سرپرست 
خدا شهادت و نظارت غير ي هيات نيز مسأليابيم كه در ساير آ مي ا توجه به مسائل باال درب

َُكونُواْ ﴿ ي هبه صورتي است كه بيان گرديد، از جمله در آي ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ
ُ
َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

َ ٱلَّاِس َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشهِ  َ متي اگونه شما را  دينو ب« ]١٤٣[البقرة:  ﴾يٗداُشَهَدآَء 
 .»نيكو (يا معتدل و ميانه رو) قرار داديم تا شما بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

و خرافه فروشان نه بدين معناست كه شما مؤمنين شاهد و ناظر  ةالخالف ادعاي غُو نيز بر
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سول خدا هم دهيد و ر باشيد و شهادت مي ا ميطاعات و معاصي مردم حتّي در خف ي ههم
الع و تجسس از اعمال مردم حرام است! بلكه كه اطّ ! در حالينسبت به شما چنين است

مند  پيامبر بهره ايد و از تعاليم نيكو (يا معتدل) بوده و تا زنده متياكه شما مقصود اين است 
خود باشيد و  ي هو ناظر و ناصح آحاد جامعشويد بايد تعاليم پيامبر را به سايرين برسانيد  مي
د كساني كه تعاليم و أوامر و نواهي از منكر نماييد و در قيامت در مورمر به معروف و نهي ا

دهيد و پيامبر نيز چنين است كه تا زنده  ايد، شهادت مي اسالم را بديشان اعالم و ابالغ كرده
 ي هاصالح مردم جامع هعت اسالم متوجشريو مكلّف و در جهان فاني است بايد ضمن ابالغ 

دهد كه آنچه خدا خواسته به شما اعالم و ابالغ كرده  خويش باشد و در قيامت شهادت مي
اي باقي از كارهاي مخفي در زمان حيات يا پس از رحلت و انتقال به دنيكه  اين است نه
و  ماله رزخ برايش دارالم بالس گردد و از اعمال بد مردم غصه بخورد و دارع مردم مطّل

زن گرددالح! تّارخداي متعال نيز سيوب است نه كَالعيوب و فقط خدا به أحوال وشّاف الع 
ـ آشكار و نهان بندگان، عليم و خبير و بصير و شهيد است و كسي در اين صفت اعمال 

توبه به  ي هسور ي هآي ،عبارت ديگربه  ).َفال َتَتَجاَهْل ـ با او شريك نيست ( كه گذشت چنان
گوييد براي جبران گذشته، به جاي ادعا، عمل كنيد كه  فرمايد اگر راست مي آوران ميعذر

وي خدا كه هم داناي ببنند، سپس به س اعمال آشكار شما را مي خدا و پيامبر و مؤمنين
يد و خدا كه شو گردانده ميپنهان است باز موركار و هم داناي غيب و اشآ شهادت و امور

آگاه كرده و  ـ أعم از ظاهر و باطنـ همه چيز شهيد و شاهد است شما را از اعمالتان  بر
خدارا كه  مؤمنان صفت بفرمايد پيامبر يا برخي ازكه  اين كند نه حكم ميها  آن ي هدربار

  .أمل)تَ(فَ !كنند ، كسب ميباطن است شاهد ظاهر و
هر دو در اين آيه به يك معني  ضوع شهادت در اين آيه مكرّر شده وكه مو اين مضافاً بر70
روحشان فاني نيست ولي كه  اين ند و بايه هر دو بشر هستلَع زيرا معطوف و معطوف است

طور كه باشد  ). بنابراين شهادت مؤمنين هر22 :(فاطر ايشان هم يكسان نيست ي هزنده و مرد
آيه توان در يك  نمي دليل و مدرك بيك كلمه را شهادت رسول نيز همان گونه است و ي

شاهد  ـ يات و چه پس از وفاتچه در زمان حـ انبياء  اگر ،دو جور معني كرد. عالوه براين
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َوَما ِعلِۡم بَِما ..﴿ :فرمود در زمان حيات نمي بودند حضرت نوح اعمال مردم مي ي ههم
ْ َيۡعَملُوَن   و» اند؟ كرده = پيروانم) چه ميچه دانم كه آنان (من  و« ]١١٢ :[الشعراء ﴾١١٢َكنُوا
ا ﴿ :دكر قيامت عرض نميدر  حضرت عيسي ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖ فَلَمَّ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ءٖ َشِهيٌد  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ نَت 

َ
نَت ٱلرَّقِيَب َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

َ
ۡيتَِن ُكنَت أ ن تا آن زما« ]١١٧دة:  [املائ ﴾١١٧تَوَفَّ

تو خود مراقب  و هنگامي كه مرا وفات دادي كه درميانشان بودم شاهد و گواه بر ايشان بودم
از جمله انبياء  (فتأمل جداً) بلكه .»كه بر همه چيز شاهد و گواهي ايشان بودي و تويي

دهند كه توحيد و دين خدا را همان گونه كه خداوند بديشان  حضرت عيسي شهادت مي
  اند. مردم بوده شاهد يكايك اعمالكه  اين اند نه ردم ابالغ كردهرسانيده است به م

ۡمَر ﴿چنين خدا به رسول خود فرموده:  هم
َ
ٰ ُموَس ٱۡل َ ِ ِ إِۡذ قََضۡيَنآ إ َوَما ُكنَت ِبَانِِب ٱۡلَغۡرِبّ

ِٰهِديَن  ديم را به موسي دا ]نبوت[كه فرمان  و هنگامي« ]٤٤[القصص:  ﴾٤٤َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشَّ
دن شود شاهد بو معلوم مي .)1(»نبوده و از شاهدان و حاضران نبودي ]طور[تو در جانب غربي 

دانيم كه نصاري پس از حضرت مسيح و  ميچنين  هم است. از شاهد بودن خدا پيامبر غير
نسبت ها  آن و روز قيامت )١١٦ :املائدة(گرفتند » إله«آن دو بزرگوار را  حضرت مريم
عمال اكه  اين كنند و اين كار، خود دليل است بر اطّالعي مي حرفين، اظهار بيبه اين كار من

  شود. ارائه نميانبياء  عباد به
: مؤلّفين كتاب تجاهل كرده  ي ههم«هميشه به معناي » تما« ي هاند كه در قرآن كلم ثانياً

را شامل  يم اهللالپيرامون حضرت كَ ي همت يهود كه همانيست. از قبيل » پيروان يك آيين
. بلكه الزم ....امل است و هكذارا ش پيروان حضرت مسيح ي هت نصاري كه هممابوده و 

ي شود. ف گفته مي »متا«مت و يا تعدادي از مردم نيز ااست بدانيم گاهي به گروهي از يك 

                                           
ي قَصص داللت بين دارد بـر كـذب اخبـار وارده در كتـب حـديث كـه حضـرت         سوره 46تا  44آيات  -1

اند زيرا در حالي كـه خـود محمـد    انبياء بوده ي ز انبياء و با همهقبل ا و علي بن ابي طالبمحمد
  با انبياء و در زمان انبياء سابقين نباشد و از حال ايشان اطّالعي نداشته باشد بلكه پس از چهل سالگي

    ي وحي و اخبار إلهي مطّلع گردد به طريقِ اَولي وصي او نيز نبوده و اطّالع نداشته است. و به واسطه
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ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ ﴿: ي هدر آي» أّمة« ي هل كلمثَالم ٗة ّمَِن ٱلَّاِس يَۡسُقوَن َووََجَد َولَمَّ مَّ
ُ
أ

َتۡيِ 
َ
مدين رسيد گروهي از مردمان را به آب  ]موسي[و چون « ]٢٣[القصص:  ﴾ِمن ُدونِِهُم ٱۡمَرأ

و يا در  .»كردند و نزديك ايشان دو زن يافت سيراب مي ]هاي خويش را دام[آن يافت كه بر
ِ ﴿: ي هآي ةٞ ّمِۡنُهۡم ل مَّ

ُ
ُ ُمۡهلُِكُهمۡ ۡذ قَالَۡت أ َّ و (ياد آر) آنگاه « ]١٦٤ األعراف:[ ﴾َم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱ

دهيد  را اندرز مي چرا گروهي :بني اسرائيل) [به برخي ديگر] گفتند= از ايشان ( كه گروهي
به معناي يك گروه است نه » تأم«آيات گونه  اين در .»سازد كه خداوند ايشان را هالك مي

  دين. پيروان يك ي ههم
ع ، كه الزم است بدانيم خطاب به جمدر قرآن همچنين است خطاب جمع مخاطب

ُكتَِب ﴿مسلمين نيست. آري، در آياتي از قبيل:  ي ها هميأمت  ي ههم حاضر هميشه متوجه
َيامُ ﴿و  .»بر شما قصاص نوشته شده« ]١٧٨[البقرة:  ﴾َعلَۡيُكُم ٱۡلقَِصاُص  ﴾ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ

از موارد مشابه، خطاب و كثيري  .»بر شما روزه داري نوشته و مقرّر گرديد« ]١٨٣: [البقرة
يعني خطاب به  ـ أعم از گذشتگان و معاصرين و آيندگانـ مسلمين  ي هجمع، ناظر بر هم

 121در مواردي نيز جمع حاضر، چنان عموميتي ندارد في المثل آيات اما  اسالم است تأم
إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرٞح َفَقۡد َمسَّ ٱۡلَقۡوَم ﴿ :ي هو يا در آي» آل عمران« ي همبارك ي هسور 127تا 

اگر شما را جراحتي رسيد، آن گروه را نيز زخمي همانند آن « ]١٤٠ :عمران آل[ ﴾قَۡرٞح ّمِۡثلُُهۥ
مسلمين و منظور از  ي هراجع است نه هم» أحد« ي هبه مجاهدين غزو» مكُ«ضمير  .»رسيد

 نور، خطابِ ي هير. و يا در آيات يازده تا هفده سورغَاست و ال هيز مشركين مكّن» وملقَاَ«
جراي إفك با ماكه  بلكه راجع است به كساني )1(مسلمين نيست ي هق به همجمع حاضر متعلّ
  ذا.....اند و هكَ عايشه مرتبط بوده

بر تعداد  نيز همواره به معناي عام مردم نيست بلكه گاهي» ناس« ي هكه كلم چنان مه
: ي هل در آيثَي المها، ف زمان ي همردم در هم ي هها داللت دارد نه هم محدودي از انسان

ِيَن قَاَل لَُهُم ٱلَّاُس إِنَّ ٱلَّاَس قَۡد َجَُعواْ لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمٰٗنا﴿  ]١٧٣ :عمران آل[ ﴾ٱلَّ

                                           
  ي مسلمين است.  ي پندگيري و عبرت همه گونه آيات مايه كه اين صرف نظر از اين -1
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اند،  آمدهشما گرد ]هجوم به[همانا مردم براي  :مردم به ايشان گفتند ]بعضي از[كساني كه «
» ناس«بديهي است كه در اينجا منظور از  .»بر ايمانشان افزود ]اين خبر[اما  از آنان بترسيد

گزار تعدادي خبراول  »ناسِ«از ها نيست، بلكه مقصود  ها و مكان زمان ي همطلق مردم در هم
مشركين  سپاه ي هقيمانددوم با» ناسِ«ور از منظ است كه به نزد مجاهدين اسالم آمده بودند و

ٓ ﴿ :ي هيا در آي را داشتند و» دحاُ«است كه قصد بازگشت و هجوم مجدد بر مجاهدين  َعّلِ
لَّ

َ ٱلَّاِس لََعلَُّهۡم َيۡعَلُموَن  ِ رِۡجُع إ
َ
باشد كه نزد مردم باز گردم، باشد كه « ]٤٥[يوسف:  ﴾٤٦أ
در اين آيه ملك و » ناس«واضح است كه منظور از  .»بدانند ]ك رابير خواب ملتأويل و تع[

َسَحُرٓواْ ﴿: ي هو يا در آي !ه مطلق مردمناست » مصر«ساير مسؤولين دربار و اطرافيان عزيز 
ۡعُيَ ٱلَّاِس َوٱۡسَتَۡهُبوُهمۡ 

َ
شمان مردم را جادو كردند و ايشان را چ« ]١١٦ األعراف:[ ﴾أ

ه منظور همان جمعيتي است كه براي ديدن رقابت ساحران با حضرت پيداست ك .»ترساندند
  ».....ذاهكَ جمعيت مصر و ي هنه مطلق مردم يا همآمده بودند  موسي

و ـ ل مزَّمّ ي هسور 15 ي هآي ي هؤلّفين دربارشود ادعاي م با توجه به مطالب فوق معلوم مي
هاست و در اين خطاب به طور  مام زمانمت در تامتوجه تمام «كه  ـبرخي از آيات ديگر
  فريبي يا مغالطه است. عوام. )1(»مت بيان گرديده استاعمال ابر  وضوح شهادت پيامبر

إلهي در قرآن، به دو قسم جعل است بدانيم  يكه ضرور» علج« ي هچنين است مسأل هم
در مواردي از اعتباري و تشريعي منحصر نيست بلكه جعل مستقيم تكويني و ايجادي و جعل 

شود.  نتيجه و قابليت است يعني ترتّب نتيجه بر جعل إلهي نيز جعل إلهي شمرده ميسنخ جعل 
ل قرآن فرموده: ثَي الممستقيم تكويني است. فخير نوعي جعل مشروط يا جعل غيرا اين جعل

 ٱلَّارِ ﴿
َ ِ ٗة يَۡدُعوَن إ ئِمَّ

َ
 شقرار داديم كه به آت يشوايانيان را پنو آ« ]٤١[القصص:  ﴾وََجَعۡلَنُٰهۡم أ

را ها  آن بديهي است كه خداوند رحمان رحيم حكيم مستقيماً .»كنند دعوت مي ]دوزخ[
به سبب ظلم و استكبار و حقّ ستيزي خود و ها  آن پيشواي دوزخيان خلق نكرده است بلكه

                                           
  . 109و  108علم پيامبر و امام در قرآن، ص  -1
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از سنن إلهي  . زيراپيشوايان دوزخيان شدند ،به سنن إلهي و بنا )1(سوء استفاده از اقتدار خويش
اي بدكاران را به  كابر و قدرتمندان، ظلم و حقّ ستيزي كنند خواه و ناخواه عدهااست كه اگر 

َكِٰبَ ُمۡرِِميَها ِلَۡمُكُرواْ ﴿كه فرموده:  كنند، چنان دور خود جمع مي
َ
ِ قَۡريٍَة أ

َوَكَذٰلَِك َجَعلَۡنا ِف ُكّ
 َّ ِ ۖ َوَما َيۡمُكُروَن إ نُفِسِهۡم َوَما يَۡشُعُروَن فِيَها
َ
سان در هر آبادي  و بدين« ]١٢٣ األنعام:[ ﴾١٢٣بِأ

كه جز  آن نمايند، حال ]فساد و حقّ ستيزي و[تباهكاران بزرگش را قرار داديم كه در آن مكر 
ن نُّۡهلَِك قَۡرَيةً ﴿ و يا فرموده: .»دانند كنند و نمي در حقّ خويش مكر نمي

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
ٓ أ َمۡرنَا  َذا

َ
أ

ۡرَنَٰها تَۡدِمٗيا  ۡهلَۡكَنا ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمۢن َبۡعِد  ١٦ُمۡتَفِيَها َفَفَسُقواْ فِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ٱلَۡقۡوُل فََدمَّ
َ
َوَكۡم أ

ري ر بدكابر اث[و چون « ]١٧ ,١٦ اإلرساء:[ ﴾١٧نُوٖحۗ َوَكَفٰ بَِرّبَِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبَِيۢا بَِصٗيا 
اي را نابود سازيم، بزرگان و متنعمان آن را رخصت و  اراده نماييم كه قريه ]ها اهالي آبادي

و [ذاب ايشان ثابت شود حكم بر ع ]در نتيجه[فرمان دهيم آنان نيز تباهكاري و نافرماني كنند 
قرون  ]قوامااز [گاه آنان را هالك سازيم، هالكتي كامل و چه بسيار  آن ]سزاوار عذاب شوند

ه گناهان بندگانش آگاه و و بس است كه پروردگارت ب پس از نوح را هالك ساختيم
نّت إلهي در اجتماع بشري است كه چون بزرگان و شود كه اين يك س معلوم مي .»بيناست

كنند و همگي مستحقّ كيفر  دستانشان نيز قهراً پيروي ميقتدرين اجتماع نافرماني كنند زيرم
ي النّار داعي إلَ بزرگان و قدرتمندان است كه إمامِ ي هصلي بر عهداؤوليت شوند و مس إلهي مي

) ْل اهَ جَ تَ تَ  والَ  ْل مَّ أَ تَ فَ گمارد. ( امت دوزخ ميرا مستقيماً به امها  آن خداكه  اين شوند نه مي
َ يُۡؤمِ ﴿فرمايد:  كه قرآن مي چنان ِيَن  ۡوِلَآَء لِلَّ

َ
َيِٰطَي أ ما « ]٢٧ األعراف:[ ﴾٢٧ُنوَن إِنَّا َجَعلَۡنا ٱلشَّ

كه  يعني بنابه سنّت إلهي كساني .»آورند ايم كه ايمان نمي شياطين را دوست كساني قرار داده
كنند، طبعاً ميان ايشان و  و اجداد خود پيروي ميتأمل و متعصبانه از آباء  حقّ پوشي كرده و بي

  شود. جهتي و دوستي برقرار مي ستيز هم حقّ شياطينِ
ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم َقِٰسَيةٗ ﴿ :هرموددا فـخ اگر  ]١٣دة:  [املائ ﴾فَبَِما َنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم لََعنَّ

هايشان را سخت گردانيديم  شكني ايشان، آنان را لعنت نموده و دل  پس به سبب پيمان«

                                           
  ي فرعونيان.  ي قصص توجه فرماييد و نيز ساير آيات قرآن درباره سوره به بعد 36به آيات  -1
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ن را هاي آنا و مستقيماً دل بديهي است كه پروردگار رؤوف حليم ابتداء .»(قرار داديم)
پيمان شكني با خدا، قساوت قلب است و  ي هنتيج ،إلهي نِنَبه س سخت نيافريده بلكه بنا

  ) َ َتَتَجاَهْل فالكم نيست. ( ها در قرآن .... و از اين نمونه.هكذا
» جعل«) كه 118اند (ص  ما متأسفانه مؤلفين كتاب مورد بحث ما، طوري سخن گفتها

شد مشروط تكويني و چون جعل، تشريعي نبايا جعل مستقيم و نال تشريعي است صرفاً يا جع
هاي فراوان  با توجه به مطالب فوق و نمونهكه  در حالي !غيرناگزير تكويني خواهد بود و ال

بقره، جعل سنّت و جعل ترتّب نتيجه است نه جعل  ي هسور 143 ي هدر آي» علج«ديگر، 
بقره  ي همبارك ي هسور 143 ي هآيكه  اين جه بهاين با تو مستقيم و نامشروط تكويني، بنابر

يابد كه خطاب آيه متوجه معاصرين پيامبر است  تغيير قبله است، هر عاقلي در مي ي هدربار
فرمايد شما با اطاعت و  ميمنظور  كه به تغيير قبله گردن نهادند و در واقع آيه به مسلمينِ

قبله وقعي  ي هجويي يهود دربار به بهانه كه اين و ايمان آوردن و اكرمپيروي از پيغمبر 
كتاب كه خودشان نيز در اهل كه  در حالي ـنهيد و به شريعت رسول خاتم ملتزم هستيد  نمي

اسالم درست و بر حقّ است  ي هدانند كه قبل قبله با يكديگر اختالف دارند و در دل مي
متي نيكو يا ادر نتيجه شما  ـ ند!مسلمين نيست ي هبه هيچ قيمتي حاضر به قبول قبل ]١٤٤:ةالبقر[

ايد و پيامبري كه شما را تربيت و تزكيه نموده و اين كتاب آسماني و  معتدل و متوازن شده
روز قيامت شاهد  )١٥١ :ة(البقرآموزد  دانستيد، به شما مي حكمت و چيزهايي را كه نمي

ايد و شما نيز  گرفتهشريعت إلهي را از او  ي هخود دربارهاي  شماست كه تربيت و دانسته
گيرند. فراموش نكنيم كه قرآن  بود كه دين پيامبر را از شما ميشاهدان كساني خواهيد 

مدني حج نيز خطاب  ي هسور 78 ي هبه ما رسيده است. آي صحاب پيامبراكريم از طريق 
ي، وده خداي تعالدانستند فرم مي عقاب حضرت ابراهيمابه اطرافيان پيامبر كه خود را از 

 و هم در اين كتاب )٦٧:انعمر و آل ١٣٣ تا١٣١و ١٢٨:ة(البقرعالي شما ابراهيم هم در زمان جد أ
دين نياي شما ابراهيم  دق و مؤيِّو مسلمان ناميده و اين دين مواف» مسلم«قرآن) شما را = (

به عمال شايسته ااست پس شما نماز بگزاريد و خدا را عبادت و در راه خدا جهاد كنيد و 
شاهد شما و شما  در قيامت پيامبرآييد تا  جاي آوريد و حول محور دين خدا گرد
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نيكو يا = ( وسط متا ،گيرند. بنابراين شما مي ازرا شاهدان كساني باشيد كه دين پيامبر 
خدا  مشروط تكوينيِع الرسول است نه جعل مستقيم و نااتّبا ي هايشان نتيج متوازن) شدنِ

نكر ممر به معروف و نهي از ايمان به پيامبر خاتم و ا ي همت شدنشان نتيجاكه بهترين  چنان
گروهي شاهدي كريم فرموده در قيامت از ميان هرخصوصاً كه قرآن  ]١١٠:عمران آل[است 
صرين پيامبر) امع= به عنوان شاهد براينان ( و تو را اي پيامبر ]٧٥:القصص[آوريم  مي

، ار استباعت ين كه متأثّر از روايت بيخرافيِهاي  يبراين بافندگبنا ].٤١:ساءالنّ [كنيم  حاضر مي
  به دليل متقن شرعي متّكي نيست.

مورد سوء  ي هتگانمعناي آيات هفكه  اين ه گذشت، برايك اينك با توجه به مطالبي
را نخوريم الزم است به مسائل زير ها  آنهاي  يخرافيين را بدانيم و فريب بافندگ ي هاستفاد
ه كنيم:توج  

َهَٰدةِۖ ُهَو ﴿آنكه خدا فرموده:  :نخست َّ ُهَوۖ َعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ ِي  ُ ٱلَّ َّ ُهَو ٱ
نيست  ]به حقّ[اوست خداوندي كه هيچ معبودي جز او « ]٢٢[احلرش:  ﴾٢٢ٱلرَّۡحَمُٰن ٱلرَِّحيُم 

َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك ﴿ و نيز فرموده: .»داناي نهان و آشكار است و اوست بخشاينده و مهربان
َ
أ

ءٖ َشِهيٌد  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ نَُّهۥ 

َ
پيدا [آيا بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيز « ]٥٣[فصلت:  ﴾٥٣أ

ا يُۡشُِكوَن ﴿و فرموده:  .»گواه و شاهد است ]نهانو پ ِ َفَتَعَٰلٰ َعمَّ َهَٰدة  ﴾٩٢َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ
.... .و .»دانند چه با وي شريك مي داناي نهان و آشكار و واال و برتر است از آن« ]٩٢ :[املؤمنون

  !خدا را نيز شاهد كارهاي مخفي مردم دانستاعتبار، غير اتكاء به روايات بي بنابراين نبايد با
در زمان حيات دنيوي از اعمال پنهان مردم مطلّع نبودند،  انيم انبياءدكه ب آن :دوم
ۡنَيا ﴿ :قرآن به رسول خود فرمودهكه  چنان ِ ٱلُّ َوِمَن ٱلَّاِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوة

َلُّ ٱۡلَِصاِم 
َ
ٰ َما ِف قَۡلبِهِۦ وَُهَو أ َ َ  َ َّ ۡرِض ِلُۡفِسَد فِيَها َوُيۡهلَِك  ٢٠٤َويُۡشِهُد ٱ

َ
ٰ َسَعٰ ِف ٱۡل َذا تََولَّ

 ۚ َ ُيِبُّ ٱۡلَفَساَد  ٱۡلَۡرَث َوٱلنَّۡسَل  ُ َّ و كسي از مردم هست كه در « ]٢٠٥ ,٢٠٤[البقرة:  ﴾٢٠٥َوٱ
كه [گيرد  چه در دل دارد خدا را شاهد مي پسندي و بر آن زندگاني اين دنيا گفتارش را مي

ين دشمن است و چون از نزد تو تر او لجوج ]داند خدا مي[كه  و حال آن ]تي نيكو داردني
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شت و نسل را تباه و نابود كوشد و ك (و يا سرپرست كاري شود) در فساد زمين ميگردد باز
 خيزِ عمال مفسدهااگر كه  در حالي .»دارد سازد و خداوند فساد و تباهكاري را دوست نمي

اين پسنديد. بنابر را نميها  آن عملِگرديد، قطعاً قول بال عرضه مي چنين كساني بر پيامبر
وي ايشان و افراد معاصر خودشان است و در زمان حيات ير به حيات دنمنحصانبياء  شهادت
دنيوي  و پس از حيات ]١٢٢:الُشعراء[اند.  عمال مخفي مردم مطّلع نبودهاحوال و انيز از دنيوي 

 و روز قيامت برخي از معبودانِ ]١١٧:املائدة[و انتقال به ديار باقي با جهان ما ارتباط ندارند. 
گويند خدا براي شهادت  خود مي به عابدينِ ـ اند سابقين نيز از آن جملهبياء ان كهـغير خدا 

قرآن به رسول خود  .]٢٩:يونس[خبر بوديم  ميان ما و شما كافي است، ما از عبادت شما بي
َينََّك فَإَِلَۡنا َمرِۡجُعهُ ﴿نيز فرموده:  ۡو َنَتوَفَّ

َ
ِي نَعُِدُهۡم أ ا نُرَِينََّك َبۡعَض ٱلَّ ٰ مَّ َ َ ُ َشِهيٌد  َّ ۡم ُثمَّ ٱ

دهيم به  عده ميو ]از عذاب[چه كه بديشان  و اگر برخي از آن« ]٤٦ :[يونس ﴾٤٦َما َيۡفَعلُوَن 
حال وفات دهيم، به هر ]پيش از نزول عذاب[را تو ياييم اه نمئارا ]در حيات دنيوي[تو 

دهند شاهد و گواه  م ميچه انجا آنگاه خداوند است كه بر وي ماست، آنشان به ستبازگش
 ي هعمال هماشاهد ها  آن شود و عرضه نميانبياء  عمال عباد بهاشود  معلوم ميكه  .»است

  .)1( پيروان و معاصرين خود نيستند
شريعت به  احكامصول دين و ابالغ ا ي هدر زمينانبياء  كه بدانيم شهادت آن :سوم

پيامبران را در قيامت  ي هه فرموده هممردم. خدايي كاعمال  ي همعاصرين خويش است نه هم
گويند انبياء  دعوت شما را اجابت كردند و پرسيم مردم چگونه آوريم و از ايشان مي گرد مي

قطعاً  و نيز فرموده ]١٠٩:ةاملائد[غيب هستي  ي هما را بدان علمي نيست و فقط تو اي خدا دانند
كه از حضرت عيسي  بيان فرموده به عنوان نمونه ]٦ األعراف:[كنيم  سؤال ميها  آن از
از خدا مرا و مادرم را نيز دو معبود بگيريد؟!  سيم: آيا تو به مردم گفتي كه غيرپر مي

منزّهي تو، مرا نرسد كه چيزي بگويم كه حقّ نيست، تو خود  :كند عرض مي عيسي
ي كه داناي دانم، همانا توي من آنچه در ذات مقدس توست نمياما  داني درون و باطن مرا مي

                                           
  ايم مراجعه شود. آورده كتاب حاضر 194ي  به حديثي كه در صفحه -1
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پروردگار ي كه خداوند را كه پروردگار من و فرمودامر  هايي. من جز آنچه به من غيب
 كه درميانشان بودم بر آنان گواه و ناظر بودم يتا زمانو  ام نگفته ؛شماست، عبادت كنيد

اي و تو بر هر چيز گواهي.  كه مرا وفات دادي تو خود ناظر و نگاهبان ايشان بوده و هنگامي
   .]١١٧و١١٦:ةاملائد[

واسطه  صحاب آنحضرت نيز كه تعاليم دين إلهي را مستقيماً و بياو پيروان و حواريون 
اند بر صدق  سايرين را داشته انتقال آن به ي هاند و وظيف از آن حضرت دريافت كرده

دهند  و تعاليم آن بزرگوار براي ديگران در دنيا و آخرت شهادت ميحضرت آنزات ـمعج
از جمله ـ حضرت  حضرت را دريافت كرديم و هم شاهد معجزات آن هم تعليمات آنكه 

  ]١١٣:ةو املائد ٥٣:عمران آل[ايم.  بوده ـ آسماني ي هنزول مائد
اعالم و ابالغ آن را به سايرين  ي هاند و وظيف كه علماي يهود كه عالم به تورات بوده چنان
و نيز گروهي از كشيشان متواضع  .)٤٤:ةاملائد[ دشون شهود محسوب مي ي هاند نيز از زمر داشته

شاهد بودن مختص  ،بنابراين ].٨٣:املائده[باشند  آورند نيز در عداد شهود مي كه اسالم مي
  .نيست ـمثالً چهارده نفر ـاي محدود و معدود  عده

 8 ي هيآزاب و أح ي هسور 45 ي هكنيم كه در آي حظه ميبا توجه به مطالب فوق مال
موضوع شهادت و بشارت اما  ذكر گرديده» نذير«و » بشير«و » شاهد«فتح سه صفت  ي هسور

ترين كار آن است كه بدانيم موضوع اين مسأله از نظر قرآن  و إنذار نيامده است، لذا موجه
» رشّمب«يا » بشير«آن است كه دو صفت ديگري كه نبايد مفعول بماند  ي هكريم چيست. نكت

بيشتر و  اكرمو از جمله پيامبر انبياء  براي» شاهد«صفت در قرآن از » نذرم«يا » نذير«و 
مردم تا روز قيامت، منظور  ي هترديد هم مؤكدتر ذكر شده است و در مواردي كه بي

  :ذكر شده است، از جمله» بشير و نذير«اند، صفت  قرآن
ّقِ بَِشٗيا َونَِذيٗرا﴿ -1 رَۡسۡلَنَٰك بِٱۡلَ

َ
ٓ أ ا همانا ما تو را بشارت بخش و « ]١١٩بقرة: [ال ﴾إِنَّ

شدار دهنده گسيل داشتيمه.«  
ُ ٱلَّبِّيِ ﴿ -2 َّ ِيَن َوُمنِذرِينَ  َۧفَبَعَث ٱ خداوند پيامبران را « ]٢١٣[البقرة:  ﴾َن ُمبَّشِ
  ».رسان برانگيخت بخش و بيم نويد
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َّ نَِذيٞر َوبَِشيٞ ﴿ -3 ِ ۠ إ نَا
َ
راي گروهي كه ايمان آورند جز من ب« ]١٨٨ األعراف:[ ﴾إِۡن أ

  ».آور نيستم هشدار دهنده و بشارت
ا َونَِذيٗرا﴿ -4 ٗ َّ ُمبَّشِ ِ رَۡسلَۡنَٰك إ

َ
ما تو را جز نويد بخش « ]٥٦:و الفرقان ١٠٥اإلرساء:[ ﴾َوَمآ أ

ۡرَسلَِي َوَما نُۡرِسُل ٱلۡمُ ﴿نيز فرموده: انبياء  عموم ي هكه دربار چنان». ايم رسان گسيل نداشته و بيم
ِيَن َوُمنِذرِينَ   ُمبَّشِ

َّ ِ و فرستادگان [إلهي] را جز نويدبخش و هشداردهنده « .]٤٨ األنعام:[ ﴾إ
  ».فرستيمنمي

همانا من از جانب او (خداي حكيم و « ]٢[هود:  ﴾٢إِنَِّن لَُكم ّمِۡنُه نَِذيٞر َوبَِشيٞ ﴿ -5
و خداوند است كه بر هر  ي،اي و بيم دهنده. همانا ت...خبير) هشدار دهنده و بشارت آورم..

  ».نگاهبان است چيز سرپرست و
بِٞي ﴿ -6 ۠ لَُكۡم نَِذيٞر مُّ نَا

َ
ٓ أ َما َها ٱلَّاُس إِنَّ يُّ

َ
أ همانا  ،اي مردم :بگو« ]٤٩ :[احلج ﴾٤٩قُۡل َيٰٓ

  ».اي آشكارام من براي شما هشدار دهنده
7- ﴿ ِ َّ َكآفَّٗة ّل ِ رَۡسۡلَنَٰك إ

َ
ٓ أ ما تو را نفرستاديم مگر « ]٢٨ سبأ:[ ﴾لنَّاِس بَِشٗيا َونَِذيٗراَوَما

  ».]باشي[نويد بخش و بيم رسان  ]كه[ مردم ي هبراي هم
دهند و نسبت به چه انذار  به چه بشارت ميانبياء  دوم آن است كه بدانيم ي همسأل

  فرمايد: كنند؟ قرآن كريم مي مي
َ بِهِ ٱلُۡمتَّقَِي وَ ﴿ -1 ا ِلُبَّشِ ّٗ قرآن)  =رسايان را بدان (تا پا« ]٩٧[مريم:  ﴾٩٧تُنِذَر بِهِۦ قَۡوٗما لُّ

   .»جو را بدان هشدار دهي و بيم رساني نويد بخشي و گروهي لجوج و ستيزه
2- ﴿ ٰ نَۡه

َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل نَّ لَُهۡم َجنَّ

َ
ٰلَِحِٰت أ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱلَّ  ﴾رُ َوبَّشِ

هاي  ده كه بوستان و به كساني كه ايمان آورده و كارهاي نيكو كردند، بشارت« ]٢٥[البقرة: 
  ».رودها روان است ]درختانش[بهشتي دارند كه زير 

ِلًما ﴿كُفّار فرموده:  ز باب طعنه و تهكّم به منافقين وا و - 3
َ
نَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِ ٱلُۡمَنٰفِقَِي بِأ بَّشِ

ِيَن ﴿ »منافقان را بشارت ده كه عذابي دردناك خواهند داشت! و« ]١٣٨ :اء[النس ﴾١٣٨ ِ ٱلَّ َوبَّشِ
ِلٍم 
َ
  ».ناك مژده ده! رزيدند به عذابي دردوآنان را كه كفر « ]٣[التوبة:  ﴾٣َكَفُرواْ بَِعَذاٍب أ
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تِيِهُم ٱۡلَعَذاُب ﴿ -4
ۡ
نِذرِ ٱلَّاَس يَۡوَم يَأ

َ
از روزي كه عذاب بر  مردم را و« ]٤٤ إبراهيم:[ ﴾َوأ

تُنِذَر يَۡوَم ﴿ربستان نيز فرموده: ع ي همردم شبه جزير ي هكه دربار چنان و .»آنان در آيد، بيم ده
عِِي  َ َرۡيَب فِيهِۚ َفرِيٞق ِف ٱۡلَنَّةِ َوفَرِيٞق ِف ٱلسَّ آمدن تا از روز گرد« ]٧[الشورى:  ﴾٧ٱۡلَۡمِع 

گروهي در بهشت و  ]درآن روزي كه[دهي  بيم كه هيچ ترديدي در آن نيست، ]مردم[
  ».هستند ]دوزخ[گروهي در آتش سوزان 

بودن با كتابشان اشتراك » نذير«و » بشير«در دو صفت انبياء  سوم آن است كه بدانيم ي همسأل
  و هم صفت كتاب. ـ چنانكه گذشتـ هم صفت پيامبر است » نذير«و » بشير«دارند يعني 

ُ ﴿ :اني فرمودهكتاب آسم ي هخدا دربا ۡقوَُم َوُيبَّشِ
َ
إِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ

ۡجٗرا َكبِٗيا 
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ ِخَرةِ  ٩ٱلُۡمۡؤِمنَِي ٱلَّ َ يُۡؤِمُنوَن بِٱ ِيَن  نَّ ٱلَّ

َ
َوأ

ِلٗما 
َ
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
تر و  كه پاينده ]طريقتي[به آن  همانا اين قرآن« ]١٠ ,٩ إلرساء:ا[ ﴾١٠أ

دهد كه  كنند بشارت مي نمايد و به مؤمناني كه كارهاي نيكو مي تر است راه مي استوار
ناك  آورند عذابي درد زپسين ايمان نميكه به روز با ارند و همانا كسانيپاداشي بزرگ د

ُۥ ﴿ :و فرموده .»ايم برايشان آماده كرده ٰ َعۡبِدهِ ٱۡلِكَتَٰب َولَۡم َيَۡعل لَّ َ َ نَزَل 
َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ َّ ِ ٱۡلَۡمُد 

نَّ لَهُ  ١ِعوََجۜا 
َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي ٱلَّ نُۡه َوُيبَّشِ ُ ٗسا َشِديٗدا ّمِن لَّ

ۡ
ُنِذَر بَأ ۡم َقّيِٗما ّلِ

ۡجًرا َحَسٗنا 
َ
سپاس و ستايش خداوندي راست كه اين كتاب را بر « ]٢ ,١[الكهف:  ﴾٢أ

پاينده و استوار تا از عذابي سخت از نزد او بيم دهد و  ]كتابي[ ....اش نازل فرمود بنده
 ».كنند نويد بخشد كه پاداشي نيكو دارند مؤمناني را كه كارهاي شايسته و نيكو مي

وان منذر را تعدادي از پير ر وشّچهارم آن است كه بدانيم اين دو صفت مب ي همسأل
ِ فِۡرقَٖة ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ﴿كه فرموده:  بايد كسب كنند، چنان نيزانبياء  راستين

َ َنَفَر ِمن ُكّ فَلَۡو
ْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن  ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓوا ْ ِف ٱّلِيِن َوِلُنِذُروا ُهوا ََتَفقَّ پس « ]١٢٢: [التوبة ﴾١٢٢ّلِ

 ]به دقّت[اي كوچ نكنند تا دانش دين (اصول و فروع) را  چرا از هر گروهي از ايشان عده
، باشد كه حذر هشدار دهندبياموزند و چون به سوي ايشان باز گردند قوم خويش را 

  ».نمايند
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در واقع هم با آيات كتاب آسماني و هم با قول و فعل خويش، انبياء  كيست كه نداند
كه  اين بر دهند مشروط آخرت مي بهشت و سعادت جاويد م معاصر خود را بشارتمرد

كه ايمان  عمل و از نواهي او اجتناب كنند و هم كساني را يوامر نباايمان آورده و به 
 ي هنيز وظيفانبياء  دهند. مؤمنين به اوت آخرت هشدار و بيم ميآورند به دوزخ و شق نمي

به سايرين و بشارت و انذار به آنان را بر عهده دارند و انبياء  ثانتقال كتاب إلهي و ميرا
شده و  نسل بعدي منتقل ميهمواره وضع به همين منوال بوده است و دين از نسلي به 

  شود. مي
چنين نيست و براي دانستن » شهيد«يا » شاهد«باشيم كه صفت   ما بايد توجه داشتها

 8 ي هاحزاب و آي ي هسور 45 ي هدر آي كرمامقصود از صفت مذكور كه پيغمبر 
َفَكۡيَف ﴿ :فرمايد اي توجه كنيم كه مي است به آيهالزم  ،فتح بدان متّصف گرديده ي هسور

 ِۢ ة مَّ
ُ
ِ أ
ٓءِ َشِهيٗدا  )1(إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكّ َ ُؤ ٰ َهٰٓ َ َ پس چگونه « ]٤١ :[النساء ﴾٤١بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك 
كه [ان م و تو را (اي پيامبر) بر اينيياورگروهي شاهد و گواهي بركه از ه باشد هنگامي

ٓءِ «ظ لف يهلَا شارپرواضح است كه م .»گواه آوريم ]دنباش صحاب و معاصرين تو ميا َ ُؤ  »َهٰٓ
 »هِ هذِ «بود اسم اشاره  مت اسالم منظور مياباشند زيرا اگر  صحاب و معاصرين پيغمبر ميا

  .أمل)تَآورد. (فَ مي
َُكونُواْ ﴿چنين بايد به اين آيه توجه كنيم كه فرموده:  مه ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ

ُ
َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

َ ٱلَّاِس َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا َ و بدين گونه شما را « )2(]١٤٣[البقرة:  ﴾ُشَهَدآَء 
و به  .»واه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشدمتّي نيكو (يا معتدل) قرار داديم تا شما بر مردم گا

ه كنيم كه فرموده: اين آيه توج﴿ ٰ َ ِ ٓ إ رَۡسۡلَنا
َ
ٓ أ ٗ َشِٰهًدا َعلَۡيُكۡم َكَما ٓ إَِلُۡكۡم رَُسو رَۡسۡلَنا

َ
ٓ أ ا إِنَّ

 ٗ همانا ما به سوي شما پيامبر فرستاديم كه شاهد بر شماست « ]١٥[املزمل:  ﴾١٥فِرَۡعۡوَن رَُسو
عمال عباد به حضرت ابديهي است كه  .»كه به سوي فرعون نيز پيامبري فرستاديم چنان هم

                                           
ة«ي لفظ  چه در صفحات قبل درباره بدان -1 مَّ

ُ
  گفته شد، توجه شود. »أ

  ، آمده است. كتاب حاضر 340ي  ي فوق توضيحات الزم در صفحه ي آيه درباره -2
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هش پيشي گرفته و احضرت هنگامي كه از گروه همر شد و إالّ آن ارائه نمي موسي
إلهي از گمراهي قومش توسط سامري مطلّع شد، اخبار  باشتاب خود را به ميقات رساند و به
منحرفين را از عبادت گوساله منع كرده بود، توبيخ و  پس از بازگشت، برادرش را كه

نيز در قيامت مانند  كرماپيغمبر  ،بنابراين .)٩٤و٩٣ ,٨٥و ٨٤ :(طهكرد  نكوهش نمي
پروردگارا، دهد كه  معاصرين خود شهادت مي ي هدربار انبياء حضرت عيسي و ساير

كه حضرت  چنان ردم همخويش اعالم و ابالغ ك ي هكتاب و تعاليم تو را به مردم زمان
كتاب و تعاليم تو را به فرعون و زير دستانش پروردگارا، دهد  نيز شهادت مي موسي

ابالغ ها  آن نيز نسبت به مردمي كه دين خدا را به ابالغ كردم. پيروان راستين رسول خدا
مَّ ﴿كه قرآن فرموده:  دهند. چنان اند شهادت مي كرده

ُ
ِ أ
َ َوَيوَۡم َنۡبَعُث ِمن ُكّ ةٖ َشِهيٗدا ُثمَّ 

 ْ ِيَن َكَفُروا گروهي شاهد و گواهي زي را كه از هردآر) روو (يا« ]٨٤[النحل:  ﴾...يُۡؤَذُن لِلَّ
و  ....».داده نشود ]گويي بيهوده[اند رخصت  برانگيزيم، آنگاه به كساني كه كفر ورزيده

ةٖ ﴿  :فرموده مَّ
ُ
ِ أ
ٰ َشِهيًدا عَ  )1(َوَيوَۡم َنۡبَعُث ِف ُكّ َ َ نُفِسِهۡمۖ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا 

َ
لَۡيِهم ّمِۡن أ

ٓءِ  َ ُؤ دآر) روزي را كه از هر گروهي شاهدي از خودشان برانگيزيم و  و (يا« ]٨٩[النحل:  ﴾َهٰٓ
كه واضح است  پر .»آوريم مي ]باشند صرين تو مياصحاب و معاكه [اينان  شاهد برتو را 
ٓءِ «ليه لفظ إ ارنساء مش ي هسور 41 ي همانند آي َ ُؤ و اصحاب  در اين آيه كسي نيست جز »َهٰٓ

ٖة ﴿) و نيز خطاب به مشركين فرموده: ْل اهَ جَ تَ تَ  الَ فَ (. )2(معاصرين پيامبر مَّ
ُ
ِ أ
َونَزَۡعَنا ِمن ُكّ

                                           
ة«ي لفظ  كه در صفحات گذشته درباره به توضيحي -1   ايم توجه شود. آورده »اُمَّ
 ذا رَ إرِض َفتََفّقُهون وَسيَأتيُكم قَوٌم ِمن أقطاِر األ«فرمود:  رسول خدا -2

َ
ً فْ أ بـه  « »تُُموُهم فَاستَوصوا بِِهـم َخـريا

 ».زودي قومي از اطراف زمين نزد شما آيند كه دانشِ دين بياموزند پس ايشان را به خيـر سـفارش كنيـد   
قواٌم أَسيأِييُكم «) و در روايتي ديگر آمده است: 170، ص1، جبحار األنوارو  253، ص 11(المصنّف، ج

 يطلبون الِعلَم فَإذا رَ 
َ
ُ َفقُ  تُموُهمْ فْ أ آينـد كـه    به زودي اقوامي به نزد شما مـي « »وا لَُهم: َمرَحباً بِوَِصيَِّة رسوِل اهللاول

، خـوش آمديـد كـه بـراي عمـل بـه       جويند، هنگامي كه ايشان را ديديد بگوييد: خوش آمديد دانش مي
بُـوا بِِهـم وََحيُّـ«و در روايتي ديگر، فرموده:  ».ايد] سفارش رسول خدا [آمده پـس بـه   « »وُهم وَعِلُّمـوُهمفَرَِحّ

و  90، ص1ماجـه، ج  (سـنَن ابـن   .»آمد گفته و درود بگوييد و به ايشان علم [ديـن] بياموزيـد   ايشان خوش
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 ِ َّ ِ نَّ ٱۡلَقَّ 
َ
ْ أ ْ بُۡرَهَٰنُكۡم َفَعلُِمٓوا از هر  ]زي كهرو[و « ]٧٥[القصص:  ﴾َشِهيٗدا َفُقۡلَنا َهاتُوا

د كه حقّ از برهان خويش را بياوريد پس بدانن و گروهي گواهي برون آريم و گوييم حجت
 عقاب حضرت ابراهيماَو نيز خطاب به معاصرين پيامبر كه خود را از  .»آن خداوند است

ْ ُشَهَدآءَ ﴿ :دانستند، فرموده مي قِيُمواْ  ِلَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُوا
َ
َ ٱلَّاِسۚ فَأ َ

ُٰكۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَلٰ َونِۡعَم ٱلَِّصُي  ِ ُهَو َمۡولَ َّ َكٰوةَ َوٱۡعَتِصُمواْ بِٱ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ  ]٧٨ :[احلج ﴾٧٨ٱلصَّ
تا اين پيامبر شاهد و گواه بر شما باشد و شما نيز گواه بر مردم باشيد پس نماز را به پا داريد «

خدا جنگ زنيد، خداست كه موال و سرپرست شماست كه چه  ]دين[به زكات پردازيد و 
فرمايد نماز به پا  توجه داشته باشيم كه مقطع آيه مي .»نيكو سروري و چه نيكو ياوري است

ياور شما خداست و هنگامي داريد و زكات بپردازيد و به دين خدا بياويزيد كه سرپرست و 
با مؤمنين عادي تناسب بيشتري دارد تا پيامبر  امريچنين أو ن استشهادت داد زاكه سخن 
  !شود مي ي هبه ايشان ارائ عباد عمالان عند اهللا بوده و د ميؤَكه منصوب و م و كساني

» تقوياهل  مامإ«كه به مسلمين تعليم فرموده تا از خدا بخواهند  چنان قرآن كريم هم
 ]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقَِي إَِماًما ﴿و بگويند:  ـ]٨٥ :يونس[ظالمين  ي هنه فتنـ د ـشون

وخته است كه از خداي متعال به مؤمنين آم .»(پروردگارا) ما را پيشواي پرهيزگاران قرار ده«
نَزۡلَت َوٱتَّبَ ﴿ :نيز نائل شوند و بگويند» شاهد بودن«د تا به مقام بخواهن

َ
ٓ أ ٓ َءاَمنَّا بَِما ۡعَنا َربََّنا

ِٰهِديَن  ايمان  ]به دين تو[پروردگارا، « ]٨٣:و املائدة ٥٣:عمران آل[ ﴾٥٣ٱلرَُّسوَل فَٱۡكُتۡبَنا َمَع ٱلشَّ
ه چهارده توان شاهد بودن را ب بنابراين نمي .»شاهدان بنويس ]ي هدر زمر[آورديم پس ما را 
  .ل)(فَتَأم .نفر منحصر ساخت

جا  فين در مورد آيات هفتگانه كه در اينؤلّبا توجه به مطالب فوق بطالن قول م
ساسي در بروز اصلي و اصاف بايد داد كه مسؤليت نااما  شود ) آشكار مي334آورديم(ص 

                                                                                                           
رِض إّن اّجاس لَُكم َيبٌَع وإنِّ رِجـاًال يَـأتونَكم ِمـن أقطـاِر األ«رمود: ف به اصحابش مي ) پيامبر اكرم91

ين....  ّ آيند تا فقه دين  يند و مرداني از اطراف زمين نزد شما ميهمانا مردم پيروان شما« .»اخلَفتََفّقهون يِف ا
  ).73، ص1و التّاج الجامع لألصول، ج 62، ص2، جبحار األنوار» (الخ... .كسب كنند
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متقدمين است كه هر خبر خرافي را  ي هانحرافات و ريشه دواندن خرافات درميان مردم بر عهد
در كتب خود جمع كردند و علما و نويسندگان  »ادقنيالّص  نِ عَ  ةحيحاآلثار الصَّ «به عنوان 

بسيار نمودند و كار به جايي رسيد كه امروز  ي همبالغها  آن متأخّر نيز در تكريم و تعظيم
ها و مغالطات و  فندگيعلميه سعي دارند با انواع با ي هنويسندگان و تربيت شدگان حوز

  !روايات خرافي را بر آيات إلهي تحميل كنند تناسب، مطالب توجيهات بارده و بي
بسيار زياد است و بايد براي تبيين » علم پيامبر و امام در قرآن«باري، اشكاالت كتاب 

د آن، كتابي مستقلّ تأليف شود كه در اين دوران آوارگي و خانه به دوشي اين االت متعدكاش
 ـ» طبائي سيد مصطفي حسيني طبا«كار برايم مقدور نيست. اي كاش برادر مفضال ما جناب 

سي كرده و راين كتاب سراسر خرافات را در كتابي مستقلّ بر ـ هأعدائِ  ن َرشِّ مِ  ىلعاتَ  اهللاُ هُ ظَ فَ َح 
  .عالیتَ  اهللاُ إن شاءَ وان آن را به اطّالع برادران و خواهران ايماني برساند. ااشكاالت فر

را در تحرير دوم ها  آن طالنمطالبي آمده كه دالئل ب )206تا  198در اين كتاب (ص
) 146تا  140) و كتاب حاضر (ص574تا 572(ص» عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«

بقره  ي هسور 124 ي هآي ي هدربار» لميزاناَ«اي را از تفسير  توان يافت. كتاب مذكور، مغالطه مي
طباطبائي  ي هواني كه عالّما). شايد بدين غرض كه شهرت و احترام فر141آورده است (ص 
پرواضح است كه قول نادرست با انتساب اما  خوانندگان را مرعوب سازد. درميان مردم دارد،

بقره  ي هسور 124 ي هشريف ي هآي ي هداري مردم، دربارشود! ما براي بي به بزرگان، صحيح نمي
الزم توضيح  ي ه) به انداز404 تا 395(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در 
شويم كه همگان  آور ميواضح را ياد ي هاين نكتاما  دهيم جا تفضيل نمي ايم و در اين داده
) و بايد دانست كسي َفال َتَتَجاَهْل ( )1(ه معصومناست » عادل« ،»ظالم«دانند متضاد صفت  مي

                                           
مورد » در تبليغ و تعليم شريعت إلهي عصمت انبياء«يم ـ موضوع ا كه بارها گفته چنانـ مخفي نماند  -1

كامالً و بِالكُلّ از بحث ما خارج است. اختالف ما با  و ]٦ و األعلی: ٢٨تا  ٢٦ اجلّن:[تأييد قرآن 
وقتي  ،. به عنوان مثال....، در غير اين موضوع است.ي عصمت و علم غيب و فروشان درمسأله خرافه
سعي  ]١١٥و طه: ٧٣و  ٦٣و  ٦١و  ٢٤الكهف:[بينيم كه قرآن به پيامبر فراموشي نسبت داده است  مي
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 فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ها آن را به صورت ديگري توجيه كنيم و يا در آياتي از قبيل ع بافندگياكنيم با انو نمي
ۡ ٱوَ  ِمنِيَ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِلَ و  .»و براي گناهت و مردان و زنان مؤمن آمرزش خواه«  ]١٩: مدحم[ ﴾ِت ِمَنٰ ُمؤۡ ل

ممكن است انبياء مرتكب قتل  :گوييم معاذَ اهللا، نمي ]٢ و الفتح: ٥٥ و غافر: ١٠٦ النساء:[يا آيات مشابه 
....شوند! حاشا و كَلّا، حاشا و كَالّ، حاشا وكَالّ، خدا شاهد است .و زنا و توطئه و دزدي و قمار و

... تحت تأثير اسرائيليات درباره .هايي را كه مفسّرين از قبيل زمخشري يا طبرسي يا ميبدي و انهافس
َعَليِه آالُف  ـحضرت  اند از صميم قلب منكريم و گناه آن و همسر أوريا ذكر كرده حضرت داود

تِ «را به  »َذنبَِك « ي حال كلمه دانيم اما در عين را جز عجله در قضاوت نميـ الثَّناء وَ  التَّحيَّةِ  معني  »َك َذنِب ُامَّ
ي  چنين كلمه فرمود و هم تر بيان مي بود واضح اگر چنان معنايي مقصود خدا مي :گوييم كنيم و مي نمي

گوييم گرچه گناه پيغمبر  حال كَفي بِاهللاِ شهيداً كه مي دهيم در عين را به تَرك اَولي تنزّل نمي» ذَنب«
نيز هيچ گناه قابل توجهي مشاهده  ي پيغمبر اكرم ت چنانكه مثالً در سيرهإلهي از گناهان بزرگ نيس

گوييم ذنب پيامبر به  خواهيم رأي خود را بر قرآن تحميل كنيم، مي شود اما چون تابع قرآنيم و نمي نمي
م بينياي است كه براي محو شدن محتاج استغفار است (چون مي هر حال بنابه بشر بودنِ انبياء، صغيره

فرموده) درحالي كه ترك اَولي مستلزم استغفار نيست بلكه مستلزم امر  خداي متعال آنها را به استغفار
را كه عاليترين حكم را صادر نكرد امر به استغفار نكرد  طلب توفيق است چنانكه خدا حضرت داود

ُ ٱ َعَفا﴿«و به او  صبري  تابي و بي را نيز بي اسالم اكرمپيامبر » ذَنبِ« .نفرمود ]٤٣: التوبة[ ﴾َعنَك  َّ
مبعوثي كه حرص و اشتياق وافر به ايمان آوري مردم دارد و  انساندانيم.  حضرت تا قبل از فتح مي آن

ٰ  فَلََعلََّك ﴿جا رسانده كه خدا به او فرموده:  كار را بدان ٰٓ  َسَك نَّفۡ  ِخعٞ َب َ َ  ٰ ْ يُؤۡ  لَّمۡ  إِن رِهِمۡ َءاَث ٰ  ِمُنوا  َذابَِه
َسًفا يِث دِ لَۡ ٱ

َ
ي  (يا مبادا) تو اگر اينان بر اثر [اعراضشان] بدين سخن تازه چه بسا« ]٦: الكهف[ ﴾٦ أ

نََّك  لَمُ َنعۡ  َولََقدۡ ﴿ و نيز فرموده: .»[آسماني] ايمان نياورند، از اندوه و أسف، خود را هالك سازي
َ
 أ

گويند  چه [مشركين] مي دانيم بدان گمان مي و هر آينه بي« ]٩٧: احلجر[ ﴾٩٧ َيُقولُونَ  بَِما ُركَ َصدۡ  يَِضيقُ 
بارها و بارها او را به صبر دعوت فرموده، از  ]٦٨[الكهف:و چون از آينده خبر ندارد  .»شوي دلتنگ مي

َ  َرّبَِك  مِ ِلُكۡ  ِبۡ ۡص ٱفَ ﴿جمله:   آن پس [در انتظار] حكم « ]٤٨: القلم[ ﴾وتِ لُۡ ٱ َكَصاِحبِ  تَُكن َو
ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  ِبۡ ۡص ٱفَ ﴿و فرموده  .»نشين ماهي (= يونس) مباش ن و بسان همپروردگارت شكيبايي ك  َحقّٞ  َّ

ِ  َرّبَِك  دِ ِبَمۡ  وََسّبِحۡ  بَِك ِلَ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ٰ بۡ ۡلِ ٱوَ  َعِشِّ لۡ ٱب پس « مهني سوره] ٧٧ی  و نيز آيه ٥٥[غافر: ﴾٥٥ رِ َك
براي گناهت آمرزش خواه و شبانگاهان و  ي خداوند راست و درست است و شكيبايي كن همانا وعده

 دَ وَعۡ  إِنَّ  ِبۡ ۡص ٱفَ ﴿و نيز فرموده:  .»بامدادان با حمد و ستايش، پروردگارت را منزّه شمار و تسبيح گوي
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ساقط » عادل«بسيار، كار غير عادالنه از او سربزند از صفت  كه فقط يك بار يا به ندرت
 يونس و حضرت  ]٢٣تا  ١٩األعراف:[ آمد كه حضرت آدم شود و إالّ الزم مي نمي

و حضرت  ]١٦:القصص[ موسيو حضرت  ]١٤٣و ١٤٢ :الّصاّفاتو  ٤٩ :و القلم ٨٨و ٨٧األنبياء: [
قل يك بار محتاج غفران اكه حد ]٣٥:ص[ و پسرش حضرت سليمان ]٢٥− ٢٤:ص[ داود

  به عهد إلهي يا نبوت و امامت نائل نشوند. ؛إلهي شده و مغفرت إلهي را تقاضا كردند

                                                                                                           
ِ ٱ َّ  ۖ َ  َحّقٞ نََّك يَسۡ  َو ِينَ ٱ َتِخفَّ ي خداوند  پس شكيبايي ورز، همانا وعده« ]٦٠: الروم[ ﴾٦٠ يُوقُِنونَ  َ  لَّ
آورند تو را [از ناشكيبايي به كاري ناسنجيده و]  كه ايمان و يقين نمي ست و درست است و كسانيرا

َّ  كَ َصۡبُ  َوَما ِبۡ ۡص ٱوَ ﴿و فرموده:  .»سرانه وادار نسازند سبك ِ ِ  إ ِۚ ٱب َّ  َ َ  ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َتۡ  َو  قٖ َضيۡ  ِف  تَُك  َو
ا و شكيبايي كن و بردباري و شكيب جز به [توفيق] خداوند نيست و « ]١٢٧: النحل[ ﴾١٢٧ ُكُرونَ َيمۡ  ّمِمَّ

  اين آيات. و نظاير .»كنند دلتنگ مباش بر آنان اندوه مدار و از آنچه نيرنگ مي
و لـو انـدك ـ    ـ  )٨٦(يوسـف:و شـكوه   )٢١٤(البقـرة:صبري  تابي و بي بي مبعوث انسانبديهي است اين 

صبري خـويش اسـتغفار    فرمايد براي بي فوج مردم به اسالم، خدا مي و دخول فوج» فتح«كند لذا پس از  مي
؟! سـخن  )٢و ١(الفـتح:دارد » اسـتغفار «چه ارتباطي به » فتح«اند  شود مفسريني كه گفته كن. بنابراين معلوم مي

بـا  » نصـر «ي  ي سـوره  اند و إال بـا مقايسـه   توجه نكرده» نصر«ي  ي مباركه تأمل يا متعصبانه گفته و به سوره بي
ي كهف و سـاير آيـاتي كـه در بـاال      سوره 6ي  ي شعراء و آيه سوره 3ي  ي غافر و آيه سوره 77و  55ي  آيه

(= بسيار توبه  تواببراي مسلمين، خداوند » فتح«إلهي و حصول » نصرِ«توان دريافت كه پس از  آورديم مي
دانيم  انبياء را در همين حدود مي» ذَنبِ«حال، ما  اَيِّلي فرمايد. ع مي» استغفار«ها، امر به  صبري پذير) بابت بي

نه بيشتر. عالوه بر اين، عقل نيز گوياست كـه اگـر امكـان گنـاه در بشـري منتفـي باشـد و خـدا او را چنـين          
آفريده باشد ديگر عدم ارتكاب گناه برايش فضيلت و اجري نخواهد داشت و كسـي كـه معصـوم نبـوده و     

گوينـد برخـوردار    ست خصوصاً كه اگر انبياء و ائمه از عصـمتي كـه خـرافيين مـي    تقوي گزيده أفضل از او
هاي عادي مقتَدي و اُسوه باشند زيرا به كسي كه امكـان لغـزش در او منتفـي     باشند معقول نيست براي انسان

يـا  توان گفت پيرو كسي باش و پا بر جاي پاي كسي بگذار كه امكان لغزش از او مسلوب اسـت   نيست نمي
كـه   شود گفت تو بايد مقلّد نور باشي! مضافاً بـر ايـن   به عبارت ديگر به كسي كه داراي تن و بدن است نمي

ي تبليغ دين و تعليم شريعت، بايد از كتاب خدا دليـل بيـاوريم، حـال     براي عصمت انبياء در خارج از حوزه
عصـمت در تبليـغ ديـن و    «كننـد بحـث    كه چنين دليلي در قرآن نيست. متأسفانه آخوندها غالباً سعي مي آن

  خلط كنند!» عصمت در غير اين حوزه«را با بحث » تعليم شريعت
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 فرموده: حضرت آدم ي هكه قرآن دربار شيار باشد و بداند با آنوالبتّه خواننده بايد ه
كرد و گمراه را سر پيچي  شپروردگار ]نهي[آدم « ]١٢١[طه:  ﴾١٢١َصٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ َفَغَوٰى وَعَ ﴿
البته مشروط بر ـ عصيان پروردگار  ي هخروي را نتيجاخود، عذاب و خسران انبياء  و .)1(»شد
 و با ]٦٣:دهو و ١٥:نعام و يونساأل[اند  دانسته ـ غفار همراه نشودو اصالح عمل و استبا توبه كه آن
 ي هدر آي» ظالم«كه  اين و با توجه به ]٨٧:و األنبياء ٢٣األعراف:[اند  شمرده» ظالم«ا خود ركه  اين

ه به دانند توج چون ميـ آخوندها با خيره سري تمام اما  مقيد آمده است،بقره نا ي هسور 124
كنند كه منظور از موارد  اصرار مي ـ شود ميها  آن رفتن مغالطات دبا بر مطالب فوق موجب

 ر نآ حال !ولي استثر ترك اَكافوق، حدگويند: دوزخ كه مياهل  واضح است كه پ 

ۡغَوۡيَنُٰكۡم إِنَّا ُكنَّا َغٰوِيَن ﴿
َ
پس شما را گمراه كرديم كه همانا خود « ]٣٢ :[الصافات ﴾٣٢فَأ
 ،بنابراين )ْل اهَ جَ تَ تَ  فال( !ايم كرده ولي مياَمنظورشان اين نيست كه ما ترك  .»ايم مراه بودهگ

نيل به بهترين انتخاب است و طبعاً مستوجب خسران عدم ترك أولي گمراهي نيست بلكه 
  باشد. ر موجب عدم ارتقاء درجه ميكثروي و عذاب إلهي نبوده بلكه حداخا

است همين مقدار كه به عرض رسيد براي بيداري خوانندگان كافي بوده و نگارنده  اميد
ۦۖ َوٱۡعُف َعنَّا َوٱۡغفِۡر َلَا ﴿وظيفه تقصير نكرده باشد.  دايادر  َ َطاَقَة َلَا بِهِ ۡلَنا َما  َ ُتَّمِ َو

 ٓ   مين.العالَ بيا ر ينَآم ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َوٱرَۡحَۡنا
***  

عمال ماه رمضان و عيد فطر در مفاتيح الجنان ا ي هبحث خود دربار ي هباري، به ادام
خرافي آورده كه » سيد بن طاووسِ«األعمال  قبالُعباس نمازي را به نقل از ابپردازيم. شيخ 

 گويد در ركعت ) كه در يكي مي272(اقبال، ص ذكر كرده» حارث أعور«او دو روايت از 
در روايت ديگر اما  توحيد خوانده شود! ي هنماز مذكور پس از حمد، هزار بار سوراول 

                                           
ي فوق را به صورت باال ترجمه كرديم. با تأمل در مقطـع   ي اعراف، آيه سوره 22و  19ي  با توجه به آيه -1

اه كـرده  ا گنـ وترك أولي يـا تـرك نصـيحت، لـيكن حـ      توان گفت كه حضرت آدم نمي 19ي  آيه
  گونه سخنان كه دليل متقن ندارند. است! و يا نظاير اين
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 إىَل  أتوُب « ي هپس از جملاول  قد دعايي است كه در روايتضمناً فا !گويد صد مرتبه؟ مي
 ي هت مدعي هستند كه هر كس شب عيد فطر بعد از مغرب و نافلااين رواي !آمده است »اهللا

هاي بيابان باشد، خدا حاجتش را  آن، اين نماز را بخواند حتي اگر گناهانش به عدد ريگ
  !سازد بر آورده مي

احمد «دعايي آورده كه ناقل آن دشمن قرآن » شب عيد فطرعمال «در عمل چهارم از 
دعايي آورده كه ما در » عمال روز عيد فطرا«در عمل دوم از  .)1( است» بن محمد السياري

  .)2( كنيم ايم و در اينجا تكرار نمي بررسي دعاي افتتاح به آن نيز اشاره كرده
سيد بن طاووس » عمالقبال األإ«ند معيوب و مجهول از س روايتي با 178 ي هدر صفح

خرافي نقل كرده كه مدعي است هر كه اين دعاي سه خطّي را بخواند گناهان چهل سال او 
شيماني و كار بايد توبه كند وگرنه بدون پ اين روايت يقيناً دروغ است و گناه !آمرزيده شود

  ثري ندارد.اتصميم واقعي بر عدم تكرار گناه، دعاي سه خطّي 
عمال روز عيد فطر) كيفيت نماز عيد را بيان ال چهارم باب دوم (در فص شيخ عباس

و به سبب  !الزم است بدانيم دعايي كه براي قنوت نماز ذكر كرده سند ندارداما  كرده
و » بلد األمين«مذكور نيست. شيخ عباس اين دعا را در » يعهوسائل الشّ«ند بودن در السفاقد

از نيز دعاي مذكور را ها  آن سيدبن طاووس ديده كه» عمالاقبال األ«كفعمي و » مصباح«
ندي براي آن ذكر نكرده است و به س ،شيخاما  اند. شيخ طوسي نقل كرده» جدهمصباح المت«

 ِيف  هُ رَ م أَ لَ فَ  صباِح  املِ ِيف  يُخ الشَّ  هُ رَ كَ ذَ ما : «تصريح كردهآن  ي هدربارهمين سبب نيز مجلسي 
=  هِ ثلِ  مِ ِيف  هادِ جتِ اللِ  بيَل َس  ذ الإ ,يهِ فِ  هُ اختارَ  هُ ندَ ٍة عِ َربَ عتَ ٍة مُ ن روايَ مِ  أخوذٌ مَ  هُ نَّ أ رُ هِ االظّ وَ  ةٍ وايَ رِ 

ام و ظاهراً نماز با  ذكر نموده در روايتي نديده ]دجهالمتدر مصباح[ ]طوسي[چه را شيخ  آن
مري ا ر چنيندعاي مذكور را از روايتي كه نزد شيخ معتبر بوده اختيار كرده باشد، زيرا د

                                           
 قـرآن و  عرض اخبار اصول بركتـاب  145ي  صفحه ـ احمد سياري را در  954، ص2وسائل الشّيعه، ج -1

  ايم. معرّفي كرده عقول
  .314ي  ، صفحهر.ك. كتاب حاضر -2
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 اواضح است كه قول شيخ تا زماني كه سندش مالحظه نشود بر م». راهي براي اجتهاد نيست
وايات مسند، به سراغ روايتي جالب است كه شيخ عباس از ميان راما  حجت نيست و

كه به روايت مفاتيح  )1(است حال آنكه در وسائل الشيعه روايتي موجود است  السند رفتهفاقد
  !ند را بر آن ترجيح داده استالسدفاق شيخ عباس دعاياما  شباهت نيست بي چندان

بسياري خوانده بودم، اين بنده أسماء احاديث  سناي إلهيسماء حا ي هدر جواني دربار
شب عيد فطر، اعمال  حسني را منظوم ساختم و چون در مفاتيح در دعايي كه در بخش

جا  ام، در اين ب ديدم شعري را كه در جواني سرودهحسني مذكور بود، مناس ءآورده أسما
  :ام به قرار زير است دگار بگذارم. أسماء و صفاتي كه در اين شعر آوردهااز خود به ي

  رحمان  -3  إله  -2  اهللا  -1
  صمد -6  أحد  -5  واحد -4
  سميع -9  قُدوس  -8  ملك  -7

  مهيمن  -12  مؤمن  -11  حنّان -10
  جبار -15  زيزع -14  متكبر -13
  بديع -18  سبحان  -17  كبير -16
  قادر -21  حليم -20  بارِئ  -19
22- باقي  -24  أعلي -23  علي  
  ظاهر  -27  باطن -26  قاهر  -25
  حي -30  آخر -29  أول -28
  غياث -33  رب -32  حقّ -31
  وِتر -36  كفيل -35  فاطر -34
  وارث  -39  برّ -38  نور  -37
  حافظ -42  كريم  -41  ديان -40

                                           
  ، حديث دوم. 26، باب صالة العيد بوابأ، 5وسائل الشيعه، ج -1
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  حكيم -45  شافي -44  رحيم  -43
  كافي -48  رقيب -47  ذارئ -46
  وافي  -51  رؤوف -50  رائي -49
  بصير -54  سيد -53  عليم  -52
  فتّاح  -57  سالم  -56  منّان -55
  غفور -60  صادق  -59  شهيد  -58
  رازق -63  عفُو -62  عادل  -61
  صبور -66  طاهر -65  حسيب -64
  فرد -69  مقيت -68  فالق -67
  قديم -72  خالق -71  قاضي -70
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  سناي إلهياسماء ح ي بارهدر اي  منظومه
  

 دم كــردخواست حقّ شناسايي، ليك خود تق
  اين سپهر و انجم كــرد» كُن«زيك  از اراده و

  

ـم كـرد  راه را به ما بنمود، لطـف و هم ترحـ 
 هريك از رسوالنـش، وحي را تعلّـم كـرد

  

  بعد شد بشر مـــأمور حقّ شناسي از يـــــزدان
  شد نازل، نطق و هم تكلّم كرد وحي حقّ چو

  كـرد جوي دانشِ وحيـش دم به دم چو قلـزُم 
  

 بحر علم پيمغمبر، باز چون تالطـم كـــــرد  
  

 نّــــم كـــرد رهـاي نورانـي زين سبب ت جمله
  

  رهانــاي با بــنامه يـدي از وحـان شـپس بي
  گفت حضرت حقّ را، نامهاي حسنايي است
  گرچه حقّتعالي خود ذات فرد يكتايي اسـت

  

 اسـت صفات عليـايي  هريكي ازآن كاشف، از
 شماره احصائي است وصف او از ليك نام او و

  

  جان من، عزيز من، گـوش كـــن بخوانم آن
  ، و اإللـــــه و الرَّحمـــــان  اهللانــام ذات او 

  اَلملك دگر قُـدوس و السميـع و الحـــنّان 
  

 خوان دان، بعد ازآن صمد مي واحد و أحد مي
ـــر دان  مؤمن و مهيمن نيز، خـــاص او تكبـ 

  

بحــــانَوالع  ـزيُز َو اجلّبـــار َو الكبيــــُر َو السُّ
ـــادر ـــُم َو القــــ ـــارئ َو احللـيــ ــديُع َو الب   َوالب
ـــــر  اآلخـ ل است والظّاهر، او باطن است و  

  

ــِيلُّ  ـــرعــىلَو األ َو الَع ـــاقی اســت َو القاهـــ  , ب
 حي و حقّ و الرّب، و الغياث و الفــاطــــر

  

ان برّ و وارث ،وِتر و نور ــكفيـلُو الـ و ديـ  
ـــی حيـــم و الّشافـ   َو الكــريم َو احلــافظ, َو الرَّ

  مرئي، و الرَّؤوف و الـوافي   است و ني رائي
  

 و احلكيُم و الـّذاِرئ, َو الّرقيـُب َو الكـــافــی
 چون نباشدي جايز نامي ار زِ خود بـــافـــي 

  

ـيِّد َو العــــليُم  َو املنّــان البــصريُ  َو َو السَّ
ــهيُد و الصـّــــــادق ــالُم َو الَفّتــاح, َو الشَّ   َوالسَّ
بــــوُر َو الفـــالق   َو احلَسيُب َو الّطاهر, َو الصَّ

 

ـــّرازق ـــُفوُّ َو الــ ـــادل, َو الَع ـــفوُر َو الع  َوالَغـ
ــرُد, قاضــی اســت َو اخلــالق ــُت َو الَف  َو املُقي

 

 َو الُربهان حلميــُدو ا َو املَولی َو القــديم
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  و القريب و القيوم، حضرتش وفي است او
  و المحيط و المحيي، كامل و غني است او

  

 قابض است و الباسط، دائماً خفي اسـت او 
 پس مصوِّر و كاشف، ناصر و قوي اسـت او 

  

ُل الفُ  ,َو الواســـع َو احلـــفیُّ  رقـــاناو ُمنَزِّ
  ادی َو الوكيــــــُل َو الّرافــــــعَو الــَودوُد َو اهلــ

ـــانع ـــكوُر و املــ ـ ـــّواب َو الشَّ ــُري َو الّتــ   َو اخلب
 

ـــع ـــواُد َو النّــافــ ــُل َو الباعــث َو اجلــ  َو اجللي
 َو العظيُم َو الوّهـاب َو اللَّطيـُف َو الصـّانـــع

 

المجيــــد الجــامع و طـبق منطق قرآن ،و  
ه رويــــــان  دلبري و رعنايي او دهـ د به مـ  

  خاك را كند بستــان، نطفه را مه تابـــــان 
  است وبس شيرينجان فداي أسمايش، دلكش

  

 ي خنـــدان  او كُنَد لب ودندان، همچو غنچه
 پايان او دهد به هر الئق، حسـن و لطف بي

 از صفات عليايش اين جهان شده تكويــن 
  

  نراغفـشاملـش نما  ،ثنا گويـت »برقعي«
***  

آن  ي هه ذكر شده كه ما قبالً دربارثاغ) نماز است316عمال روز عيد فطر (ص ا ي هدرحاشي
  كتاب حاضر). 153(ر.ك. ص كنيم.  جا تكرار نمي ايم و در اين توضيحاتي آورده

  فصل پنجم و ششم
القعده به  ذي 23روز اعمال  است. درالحجه  القعده و ذي ه ذيبه مادو فصل مربوط اين 

ام كه زيارت  ما، ديده اب عجمِصحاهاي  كتاب بعضي از بن طاووس گفته در نقل از سيد
حال خواننده مالحظه كند كه ابن  !از دور يا نزديك مستحب است حضرت رضا

ب مجهولي را مدرك قرار داده فش را معين كرده و كتاخرافي نه كتاب و نه مؤلّ طاووسِ
القعده و عبادت شب آن،  ذي 25روز اعمال  و در براي استحباب و زيارت حضرت رضا

طبعاً ر). گناه صد سال است (يعني يك عم ي هارفّنوشته ثواب هفتاد سال عبادت را دارد و كَ
ت و بگيرد، ديگر حساب و كتابي نيس تاد سال گناه كرده آن روز را روزهاگر كسي هف

نمازي كه در كتب شيعيان قم اول  :در اين روز دو عمل است :و گويد !خيالش راحت است
 !....؟.معلوم نكرده كدام قمي، چه كتابي، تأليف چه سالي، به نقل از كه واما  روايت شده،
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اعمال  و ) متعهد شده بود أدعيه12اس در آغاز كتابش (ص كنم كه شيخ عب آوري ميياد
اعتباري به نام  راوي بي و از !ند را ذكر كند. آيا اين است معناي مسائل معتبر؟معتبر و باس

كعبه بر روي  ي هحو األرض (يعني پهن شدن زمين از زير خاند ي هدربار )1(»اءحسن وشّ«
اند؟  خرافات مضحكي آلوده كه اسالم را به چهكنيدمالحظه  )2(!) روايتي آورده است!آب
شود  معلوم مي !.. معني دارد؟.ژانويه يا 25القعده يا  ذي 29يا  25ل از وجود زمين آيا قب
اش به زمين هبوط  دانسته كه ابتداء زمين موجود بوده، سپس آدم و زوجه دعا نمي ي هبافند
  !؟است كعبه بعد از هبوط ايشان ساخته شده ي هو خان دان كرده

همه از شيخ طوسي نقل آورده كه » دحو األرض«سند معروف به دعاي  همچنين دعايي بي
اند و بعيد نيست كه اختراع او باشد! بسياري از جمالت اين دعا معيوب است، مثالً  كرده
َ ي«گويد:  مي ِ َ ي«گفت:  كه بايد مي »ةعبالكَ  ا دا  رسول خدا ي هو يا دربار »رضاأل ا دا

ات در روز ميثاق نزديك روز  برگزيده« »القِ احكَّ  ومَ يَ  ريِب القَ  يف امليثاقِ  ُب جَ نتَ لمُ ا«گويد:  مي
جا مفهوم مفيدي ندارد زيرا  است و در اينروز قيامت » القيوم التَّ«كه  اين با» هم آمدن گرد
واليان « »اراجّ وَ  ةِ نَّ الة اجلَ وُ «را ائمه  !برگزيده و مبعوث شده استحضرت قبل از روز قيامت  آن

شوند  مورد سؤال واقع ميانبياء  وقتيداند  آيا نمي !است خوانده» و سرپرستان بهشت و دوزخ
والي بهشت و دوزخ نخواهند بود و خداي جهان براي ثواب و عقابش چنين والياني ائمه  طبعاً

  ايم. ه بارها بطالن اين قول را بيان كردهرّ إلهي شمرده كرا حافظان سائمه  ندارد؟! و يا
فات خود خبر داده و اين نقل كرده كه از قبل از و از حضرت جواد 254 ي هدر صفح

اَذا تَۡكِسُب َغٗداۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسۢ ﴿ قول با قرآن موافق نيست كه فرموده: َوَما تَۡدرِي َنۡفٞس مَّ
 ۢ َ َعلِيٌم َخبُِي َّ ۡرٖض َتُموُتۚ إِنَّ ٱ

َ
ّيِ أ
َ
داند كه فردا چه به  و هيچ كس نمي« ]٣٤[لقامن:  ﴾٣٤بِأ

همانا خداوند داناي آگاه  ،ميرد به كدامين سرزمين ميدست آورد و هيچ كس نداند كه 

                                           
   معرّفي شده است. 147ي  ، صفحهعرض اخبار اصول بر قرآن و عقولوي در كتاب  -1
القعـده را روز فـرود    ذي 29) روايتـي آورده كـه   593، ص 1استاد شيخ عباس در مستدرك الوسائل (ج -2

  كند! آمدن كعبه، ذكر مي
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مخالف است. آيا صاحب مفاتيح  )128 ي ه(خطب در نهج البالغه و با قول علي .»است
آيا  !نه قرآن را قبول داشته و نه قول جدش را؟ ـ اهللابِ عوذُنَـ حضرت جواد  خواسته بگويد

  !دار حضرت جواد بوده است؟ شيخ عباس دوست
تمام عمر  ي هثواب روز ،اين دههاول  ه روزگويد روزه گرفتن نُ شم ميتداي فصل شدر اب

) است و الزم است بدانيم در 334، ص 7را دارد كه همان حديث دوم وسائل الشيعه (ج 
ثواب هشتاد ماه روزه را دارد ولي در  ي هالحج ذياول  ي هروايت مذكور گفته شده روز

اين ماه ثواب شصت ماه را دارد و اول  ي هگفته شده روزاول  ثروايت قبل از آن يعني حدي
ها دين  آيا اين !اند؟ نود سال گناه دانسته ي هدر روايت پنجم همان باب ثواب آن را كفّار

  اند؟! خدا را به بازي نگرفته
ت، در فصل ااز كارهاي جالب شيخ عباس اين است كه به تأسي كوركورانه از رواي

بعد  ي هو پنج صفح القعده را ماه تولّد حضرت ابراهيم ) ماه ذي252 پنجم كتابش (ص
  !است  حضرت گفته ه را زمان والدت آنالحج ) ماه ذي257در فصل ششم (ص 

حضرت امام  هداءالشّفه منسوب به سيدس دعايي بسيار خوب به نام دعاي عرابشيخ ع
غالب «، منقول از دو پسر »ميناألالبلد« ي هبه قول كفعمي در حاشيآورده كه بنا حسين
بداند، دعاي خوبي را است و سند معتبري ندارد و اگر كسي معناي دعاي مذكور » أسدي

كه ابن  زيارتياما  است و از باب رخصت عام شرع به دعا، خواندن آن اشكالي ندارد.
علوم قبال األعمال آورده، مشتمل بر اصطالحات عرفا و صوفيه است كه مإطاووس در كتاب 

  ساخته است.ها  آن شود يكي از پيروان مي
را در را توصيه كرده و دعاي مذكور » سوم ي هزيارت جامع«خواندن  277 ي هدر صفح 71

زيارت است پس از قص م كه مختصد رشتي، ذكر نموده (ص  ي هباب سوكه  )553سي
 و با !ر از لعن و اعالم بيزاري نسبت به مسلمين استپسند و پستعمارالً خرافي و ادعايي كام

َ « :گويد در متن آن مياما  نقل شده اين زيارت از امام صادقكه  اين يا  يَك لَ عَ  المُ لسَّ ا
  !»دمَّ حُمَ  بنَ  رَ عفَ جَ  اهللاِ  بدِ با عَ أيا  يَ والمَ 
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شمرده و بنابه روايتي كه قسمتي از آن  عيد غديرالحجه را روز  مفاتيح روز هجدهم ذي 72
گويد:  مي آورده، از قول امام صادق 281 ي هو قسمتي را در صفح 278 ي هرا در صفح

 :گوييم مي[ !عمر دنيا ثواب دارد؟ ي هروزه گرفتن در اين روز معادل روزه گرفتن به انداز
كه سالي يك بار حلول  يعني اعيادي ـ اگر عيد است چگونه بر خالف عيد قربان و عيد فطر

و  ]!و مانند آن دو عيد نماز جماعت ندارد؟ !ثواب دارد؟ روزه گرفتن در آن ـ كنند مي
گرفتند  پيامبران اين روز را عيد مي ي هترين عيد خداست كه هم گويد: اين عيد بزرگ مي

 ع نشده بود، عيدغدير كه هنوز واق ي هبراي واقع شاننسابقين و پيرواانبياء  چگونه[
َفَال َيْعِقلُونَ  !گرفتند؟ مي

َ
وم يَ « و در زمين »ودعهُ المَ  هدِ وم العَ يَ «و اسم اين عيد در آسمان  ]أ

كه غسل كند و دو ركعت نماز كند  و كسي !است )1(»هودشْ مَ ـالْ  معِ جَ ـْ الوَ  أخوذمَ ـالْ  ثاقِ يمِ ـالْ 
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ يك مرتبه و» حمد«پيش از زوال به نيم ساعت، در هر ركعت  َحدٌ  َّ

َ
ده مرتبه  ﴾أ

ٓ ﴿ ده مرتبه و» آية الكرسی«و  ا نَزلۡ  إِنَّ
َ
و صد  ده مرتبه، بخواند كه مقابل صد هزار حج ﴾هُ َنٰ أ

اني و حوائج دنيا و آخرت او را به آسو ت م اسيخداوند كرهزار عمره و موجب قبول 
  )2(!]شود آورده ميو حاجتش هرچه باشد بر[عافيت 

وات حديث فوق  نمياس به روي خود شيخ عببن الحسين «آورد كه يكي از ر علي
به قول علماي رجال » د بن موسي الهمدانيممح«مهمل و مجهول الحال است و » يالعبد

سيد بن [» إقبال«مخفي نماند كه در  :كند كه اعتراف مياما  حديث است!ضعيف و جاعل 
مجلسي  ي هذكر شده و عالّم» الكرسیآية «مقدم بر » قدر« ي هدر ذكر اين نماز سور ]وسوطا

حقر نيز در كتب ديگر اكه  را مقدم داشته چنان» قدر«نموده و » اقبال« متابعت» زاد المعاد«در 
بيشتر ديدم و » قدر«را مقدم بر » آية الكرسی«چه تتبع كردم  ام لكن فعالً آن چنين كرده

در اين نماز هم در عدد  ؛يا ناسخينسهوي شده از قلم مبارك سيد » إقبال«احتمال آنكه در 
از آن  د غيركه عمل مستقلّي باش و يا آن» آية الكرسی«بر » قدر« و هم در مقدم داشتنِ» حمد«

   نماز، خيلي بعيد است.

                                           
  گفته است!  » الجمع المسؤول«ر دعاي منقول از شيخ مفيد اين روز جا كه دروغگو كم حافظه است د از آن - 1
  ايم مطابق روايت وسائل الشّيعه است.  آنچه بين دو قالّب آوردهـ  224، ص5وسائل الشيعه، ج-2
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است، آورده كه از امام  )1(»سهل بن زياد«اس حديثي ديگر كه ناقل آن شيخ عب
عيد قربان و عيد فطر، عيد ديگري  از جمعه و كنند آيا مسلمين غير سؤال مي صادق

فرمايد: آري، عيد غدير كه حرمتش از همه بيشتر است و در آن روز  مي دارند؟ امام
حضرت سفارش  خود نصب فرمود و به آنرا به خالفت  المؤمنينأمير رسول خدا

سته چرا اگر پيامبر روز غدير را عيد دان :گوييم مي .)2( الخ.. .كرد كه آن روز را عيد بگيرد
پدرانش  ؟ آيا ازاست حضرت پرسيده دانسته و از آن نمي امام صادق راوي در زمان
به وصيت پيامبر عمل نكرد و در زمان خالفتش آن روز  چرا حضرت علي نشيده بود و
و چرا  !به مردم معرّفي نفرمود؟آن را  ي هصعمال مخصواگرفت و اين عيد و  را عيد نمي

گرفتند، عيد  سلف عيد ميانبياء  در مدينه اين روز را كه حتّي پيامبر در زمان اقامت
در مدينه هر سال روز  ايد كه پيامبر معتبر خوانده ي هشما در كدام سير !؟گرفت نمي

  !گرفته است؟ الحجه را عيد مي هجدهم ذي
آورده كه او را » نصر بزنطي ابي«اس در اين فصل يك روايت از جانوري به نام شيخ عب

ايم.  كرده ) معرّفي258(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«تحرير دوم كتاب در 
 !الحجه را از شب قدر ماه مبارك رمضان برتر دانسته است اين كذّاب روز هجدهم ذي

 خدافصل رسولبالمر إلهي به خالفت ابه  موضوع نصب علي ،ها تر از اين ما مهما
روز است. ا حضرت در اين ط آنتوسغ است. بنابراينوريق بلكه دعا برخالف تحقين اد، 

اي  صل قضّيه كذب باشد تكليف عيد بودن يا نبودن و صحت و سقم عبادات و ادعيهاوقتي 
  م خواهد بود. (فتأمل).اند، معلو كه براي اين روز بافته

غالباً كه ضرورت دارد بدانيم اين است كه متأسفانه علما و نويسندگان ما  مهمي ي هنكت
ه پيغمبر الحج گويند در سال دهم هجري در روز هجدهم ذي ب خود ميتُب و كُطَدر خُ

 يلٌّ عَ فَ  والهُ مَ  نُت ن كُ مَ «خم جمع كرد و دست علي را بلند نمود و فرمود: مردم را كنار غدير

                                           
  ايم. معرّفي كرده عرض اخبار اصولكتاب  78ي  اين راوي را در صفحه -1
  . 1حديث  323ص  7وسائل الشّيعه، ج -2
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و  كنند به مقدمات اين ماجرا اشاره نميف براي فريب عوام با كمال تأساما  »الخ....والهُ مَ 
گروهي را به  كرماحقيقت آن است كه پيغمبر  !كنند غدير را ناقص بيان مي ي هواقع

 ي هكه قبيل ـيمن  ي هآوري زكات به منطق جمع براي دعوت و سرپرستي حضرت علي
 المؤمنينأميركه  اين اعزام فرمود. پس از ـ در آن نواحي مقيم بودند» همدان«

دانست  حضرت مي شد، و آن يام حج نزديك مياچون  ،را انجام داد دخو )1(هاي مأموريت
ه پيغمبر برساند تا داشت كه خود را سريعاً بعزم حج دارد، لذا عجله  كه رسول خدا

موال جمع ااو كه  ي هقافلاما  را از دست ندهد تمتّع با رسول خدا داي حجِّافرصت 
ندي گر را با خود داشت به كُجمله شتران و گوسفندان و بارهاي ديزكات از  ي هآوري شد
ضرت حج خويش را ح اشت زماني به پيامبر برسد كه آنكرد و در نتيجه امكان د مي حركت

مير قافله اكسي را به جاي خويش به عنوان  به انجام رسانده باشد لذا حضرت علي
 حج حضرت علي بهبر رساند. پس از اداي مناسك مغاشت و با شتاب تمام خود را به پيگم

فاصله چنداني نداشت، برگشت و مشاهده كرد كه  هخود كه اكنون با مكّ ي هسوي قافل
اند و برخي از  مأمورين قافله بر شتراني كه به عنوان زكات همراه داشتند، سوار شده

 ]٦٠: التوبة[ ﴾َهاَعَليۡ  ِملِيَ َعٰ لۡ ٱ﴿ هاي زكاتي را نيز به عنوان سهم خود از زكات لباس
پيغمبر انجام  ي هكه بدون اجازها  آن ي هاز اين كار ناسنجيد علي حضرت اند. پوشيده

مير قافله بود مورد مالمت و اداده بودند خشمگين شد و هم جانشين خود را كه در غيبتش 
پس ها  آن ار داده بودند ازچه را كه مأمورين قافله مورد استفاده قر عتاب كرد و هم آن

حضرت خود،  آن نگاهتسليم شود آ خدا يد به رسولبا ابتدا موال،ااين  :فرمودگرفت و
 موالِاموال به پيغمبر نبايد در انمايد ولي قبل از تحويل دادن  فراد ذيحقّ تقسيم مياآن را بين 

  انجام شود.گونه تصرّفي چآوري شده هي عجم

                                           
در يمن هم مردم را به اسالم دعوت نمود و هم ميان مسـلمين قضـاوت كـرد و هـم در      عليحضرت  -1

  آوري زكات، نظارت داشت.   جمع



   

مفاتيح الجنان و قرآن      370 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

370 

فراد ابر  ،به انجام دقيق و صحيح كارها اين دقّت نظر و التزام شديد حضرت علي
رسيدند هم رئيس  كه به حضور رسول خدا گران آمد و رنجيده شدند لذا هنگاميقافله 
گيري او،  ضرت و سختح پيغمبر از رفتار آننزد  هم ساير مأمورين در غيبت علي قافله و

 شكايت گشوده و اظهار نارضايتي كردند از جمله رئيس قافله نزد پيامبر زبان به شكوه و
هايش، با رسول  يگير همسفر بودن با حضرت علي و سختخشنودي خود را از نارفت و 

دقّت نظر و تعهد شديد و  برخالف انتظارش، پيامبر اكرماما  درميان گذاشت خدا
حضرت  ييد قرار داد و از آنباريك بيني حضرت علي نسبت به موازين شرع را مورد تأ

تند، رنجش سنش ايرين هر جا ميساما  اش پشيمان شد. قافله از كرده رمياچنان دفاع كرد كه 
رسيد. لذا  كردند و اين خبرها به سمع مبارك پيغمبر مي خشنودي خود را بيان ميو نا
در  مذكور و هم مردمي كه همراه پيامبر ي هكه هم به مأمورين قافل حضرت براي آن آن

از حضرت قافله بدگويي و آزردگي مأمورين ها  آن راه مراجعت به مدينه بوده و بسياري از
مورد تأييد و  اند و عمل حضرت علي را شنيده بودند، بفهماند كه خطا كرده علي

 هُ والَ مَ  ُت نْ كُ  نْ مَ « :رد و فرمودخم جمع كمردم را نزديك غديراست، حضرت  تصويب آن
ٌّ فَ  َ  ،والهُ  مَ هذا يلَعِ ُ ذَ خَ  نْ مَ  ْل ذُ اخْ وَ  هُ رَصَ نَ  نْ مَ  انرُصْ وَ  ،اهُ دَ َخ  نْ مَ  دِ خوَ  االهُ وَ  نْ مَ  والِ  مَّ هُ للَّ ا َ«.  

فصل خود معرّفي كند اين بال ي هرا به عنوان خليف خواست علي و إالّ اگر پيغمبر مي
كه تقريباً دويست  خمديرغ ي هكرد كه همه حضور داشتند نه در منطق كار را در مكّه مي

ياري از مناطق مردم بس و نه كه نه مردم مكّه حضور دارند )1(!فاصله دارد هكيلومتر از مكّ
  )ْل اهَ جَ تَ تَ  الفَ ( !ديگر

                                           
ي عربسـتان مالحظـه    ي محترم ذكر اين نكته ضروري است كه با نظـري بـه نقشـه    به منظور بيداري خواننده - 1

له دارد. توجـه بـه ايـن نكتـه مـا را هوشـيار       ترـ از مكّه فاص كيلومترـ يا بيش 200شود كه غديرخم حدود  مي
گويند كه پيامبر حديث غدير را در جايي ايـراد فرمـود كـه مـردم هـر       سازد تا بدانيم آخوندها دروغ مي مي

روند! پرواضـح اسـت    جا از هم جدا شده و هرگروه به راه خود مي منطقه براي رسيدن به اوطان خود در آن
كه در شرق مكّه واقع شده ـ باز گردند، الزم نيست حد اقـل   ـبيله به مكان خود كه اهل فالن ق مثالً براي اين

كـه در جنـوب    ـدويست كليومتر از مكه فاصله بگيرند سپس مسير خود را انتخاب كنند! مثالً اگر اهل يمن 
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صول دين است اترين مردم بود اين مقصود بسيار مهم را كه يكي از  كه فصيحپيامبر :ثانياً
َ أ« فرمود: نمود، مثالً مي ترين شكل بيان مي به واضح  »فايتوَ  عدَ م بَ يكُ فِ  يَفتيلِ  َخ ِيلٌّ عَ  اُس ا النّ هيُّ

اي  هكه كلم نه آن )1(»من درميان شماست م جانشينِگذشتحضرت علي پس از در ،اي مردم«
خود نيز از  ي هجمل ي همعني دارد و در ادام 25استعمال كند كه به قول علماي ما بيش از 

دوستي و دشمني سخن بگويد كه به عنوان قرينه مؤيد معناي دوستي و ياوري است نه 
 ي هسور 67 ي هآي ي هدربارتأمل) (كند (فرا استعمال ن» اليو«و حتي كلمه  !و زعامت تخالف

  .به بعد) 665ص  عرض اخبار اصولاست كه مراجعه شود به  يمائده نيز ضرور
را واداشت ها  آن سادتطلب بودند و حب رياست يا ح ر جاهگيرم كه ابوبكر و عم :ثالثاً

نيز در راه  ها بعد مردم مدينه) كه تا سال= نصار (ا !كه دستور خدا و رسول را زير پا بگذارند
از رياست ابوبكر و هيچ سود دنيوي  ندخدا از بذل جان و مال و فرزند هيچ دريغ نداشت

حضرت  ها در راه اعتالي اسالم و اطاعت از پيامبر در كنار آن شد و سال نصيبشان نمي
هي نكردند و ابوبكر را سرجايش ننشانده مر خدا و رسول توجامجاهدت كرده بودند چرا به 

  !را در مقام زعامت قرار ندادند؟ عليو حضرت 
و  ندالزم است بدانيم كه ابوبكر و عمر از مهاجرين بودند و در مدينه اقوام بسياري نداشت

باشند در اختيارشان نبود و انصار به ها  آن ارتش و ساواك مجهزي كه گوش به فرمان
ه و او را بر مسند را كنار بزنند و با حضرت علي بيعت كردها  آن توانستند سادگي مي

ما جناب مصطفي  مفضال ين فراموش نكنيم كه به قول برادربراخالفت بنشانند. عالوه 

                                                                                                           
ت خواهنـد بـه وطـن خـود مراجعـ      خواهند به سرزمين خود بروند يا اگر اهل طائف مي مكّه واقع است ـ مي 

تـا   95كنند و يا اگر بخشي از اهالي عراق بخواهند به ديار خود بازگردند از مسير ميقـات خـود كـه حـدود     
كليـومتر فاصـله از مكّـه،     200كـه بعـد از    گردند نه اين مي كليومتري شمال شرقي مكّه قرار گرفته، باز  110

ي پيـامبر   متري مكّه، كسـاني همـراه قافلـه   كيلو 200ي  مسير خود را انتخاب كنند! (فتأمل) بنابراين در فاصله
  گذرد. اند كه مقصدشان مدينه و اطراف آن باشد يا مناطقي كه مسيرشان از مدينه مي بوده

ي  صـفحه » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در اين مورد ضروري است كه به تحرير دوم كتـاب   -1
  مراجعه شود.  700
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إلهي خود را  حقِّ ،تحت زور و فشار آيا اين سخن كه علي ـ عاىلتَ اهللاُ  هُ أيَّدَ  ـطبائي  طبا
  !ديده گرفت و باإلجبار با خلفا بيعت نمود، موجب تحقير آن بزرگوار نيست؟نا

يام به حديث غدير استناد نفرمود و آن دو را مرتد ادر همان  چرا حضرت علي :ابعاًر
گذارد، مسلمان است؟  ميصول دين را زير پا اكه يكي از  نخواند؟! آيا به نظر شما كسي

) ْل اهَ جَ تَ تَ  فالزند، مسلمان است؟! ( خدا را كنار مي ي هاً) آيا كسي كه برگزيدد(فتأمل ج
كه خود از مجاهدين بزرگ اسالم و مردي شجاع بود يعني  حضرت علي ي هعمچرا پسر

به حديث غدير  كه در ابتدا با انتخاب ابوبكر موافق نبود پس از پيامبر» ابن العوام زبير«
استشهاد نكرد؟! چرا عموي حضرت علي يعني جناب عباس بن عبدالمطلّب كه از وجوه 

بود و اكثر روايات كه مفسر قرآن  »ةاألمّ حرب«قّب به مل» عبداهللا بن عباس«قريش و فرزندش 
و برادر » اسفضل بن عب«منقول از اوست و برادرش  علياني حضرت مربوط به زندگ

به حديث بوده و با ابوبكر موافق نبودند   كه از طرفداران علي» اسقُثم بن عب«ديگرش
  )1(استاد نكردند؟! غدير و منصوبيت إلهي علي

                                           
ها بودند و ما فقط به عنوان نمونه افراد فوق را ذكر كرديم امـا چـون    نبيش از اي كه طرفداران علي بدان - 1

فريبـي   نيـز عـوام  » زبيـر بـن عـوام   «ي  ايم الزم است توجه داشته باشيم كه علماي ما دربـاره  نام زبير را آورده
و از مجاهـدين   ي حضـرت علـي   كنند و ضروري است با احوال او اندكي آشنا شويم. وي پسر عمه مي
غزوات همـراه رسـول    ي همهي مبشّره بود كه در شانزده سالگي اسالم آورده و در  گ اسالم و از عشرهبزر

خدا بود و هم به حبشه و هم به مدينه هجرت نمود و در فتح مصر نيز بيش از همه جانفشـاني كـرد. زبيـر از    
بري رجًال مِ «حضرت تصريح فرموده:  بود و آن طرفداران جدي علي ّ نشأ ابنـه مازاَل الزُّ نّا أهل اكيت ح

(نهـج  ». كه پسـر شـوم او عبـداهللا رشـد يافـت      همواره زبير مردي از ما اهل بيت بود تا ايناملشؤوم عبد اهللا = 
آمد درحالي كه ايـن سـخن    اند كه زبير به جنگ علي ). مردم ما فقط شنيده453البالغه، كلمات قصار 

درگيـري   قبل ازنبود اما  هجري در صف مدافعين علي 36ل كه زبير در سا تمام حقيقت نيست و با اين
دانسـتندكه خـروج شخصـيت بـارز و      دو سپاه پشيمان شد و از سپاه كناره گرفت و چون آشوب طلبـان مـي  

شود لذا فرد فرصت طلبي بـه نـام    مي ها در مقابل مدافعين علي مشهوري مانند زبير، موجب تضعيف آن
ي جنگ ترور شد. اما متاسفانه علمـا   لگيرانه كشت. بنابراين زبير خارج از معركهاو را غاف» عمرو بن جرموز«

و حتّـي بـه پشـيماني او و عـدم مشـاركت وي در       و نويسندگان ما به يك عمر طرفداري زبيـر از علـي  
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نقل تواريخ،  به بنا به حديث غدير استناد نفرمود و حضرت عليكه  اين با: خامساً
قيفه شتاب شده و رأي كبار در سكه  اين لب ازاس بن عبدالمطّمانند عمويش جناب عب

 ي هخليف ي ه... را دربار.اس و فرزندانش و زبير وجناب عب مهاجرين از جمله حضرت علي و
عدم رضايت خود را اعالم نمود و به كارشان اما  ي بودجويا نشده بودند، ناراضپيامبر، 

ما را حقّي  ]تعيين خليفه[اعتراض كرد زيرا در هنگام بيعت با ابوبكر به او فرمود در اين كار 
ايد و با ما مشورت  رأيي و استبداد ورزيدهشما در اين مورد نسبت به ما خود است كه

توانسته  زمان اختناق حاكم و حضرت علي نميتوان گفت كه در آن  نمي ،نكرديد. بنابراين
كه  در صورتيـ و نيم يا سه ماهه يا شش ماهه  هخود را ابراز كند و عدم بيعت دو ما ي هعقيد

كه  آن است ي هحضرت و هم نشان عمل آن آزادي ي ههم نشان ـ)1(چنين مدتي راست باشد
اما  دانسته تر مي لمين، شايستهمور مسا ي هحضرت خود را از ابوبكر و سايرين براي ادار آن

با ظهور مدعيان نبوت و مانعين زكات و  كرماچون اوضاع مسلمين پس از پيغمبر 
زدگي تازه مسلمانان از رحلت رسول  فرصت طلبي يهود و نصاري و منافقين و بهت

شت اساير طرفدارانش را كنار گذ حضرت نظر شخصي خود و ، نابسامان بود لذا آنخدا
گذشتگي با ابوبكر بيعت و مشروعيت از خود رزيد و باكمال بزرگواري وآن اصرار نوو بر 

)خواهي نسبت به وي خودوجه از خير و به هيچاو را كامل فرمود   .داري نكرد. (فتأمل جداً
                                                                                                           

هجـري را زيـر ذره بـين     36كننـد امـا حضـور او در سـپاه مخـالفين در سـال        اشـاره نمـي   جنگ با علي
ي گرامي اين است كه توجـه داشـته باشـد چنـين شخصـيت       كنند! سخن ما با خواننده و بزرگ ميگذاشته 

را فهميده بـود قطعـاً آن    شبهه در سال دهم هجري اگر از حديث غديرخم، خالفت علي بزرگواري بي
  ماند.(فتأمل). اعتناء نمي را پنهان نكرده و به آن بي

هـاي پيـاپي مرتـدين و مـدعيان      به صيانت از اسـالم و فتنـه   با توجه به حساسيت شديد حضرت علي -1
رسـدكه آن بزرگـوار كـه     آغازشده بـود، بعيـد بـه نظرمـي     نبوت كه در ايام نزديك به رحلت پيامبر

مـاه در بيعـت بـا ابـوبكر وتكميـل مشـروعيت او        6ماه يـا   3ترين مجاهد و فدايي اسالم بود مدت  بزرگ
نهج البالغـه فرمـوده: در بيعـت     62ي  ا موافق قول أميرالمؤمنين نيست كه در نامهتأخير روا دارد. اين ادع

 كه ديدم [گروهي از] مردم از دين برگشته و بـه نـابودي ديـن محمـد     داشتم تا اين كردن دست نگه 
  كنند. دعوت مي
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به خدا سوگند، همانا اگر من با «خود فرموده: حضرت كه  در غير اين صورت بر آن
اك نداشته و زمين را پر كرده باشند، ب ي هان همايشكه  يدر حال مواجه شوم ]دشمنان[

بر ضاللت ايشان و  ]به من اعطا شده[شوم. من با يقين و اطميناني كه از خدايم  بيمناك نمي
م، بصيرت دارم و به لقاي إلهي مشتاقم و به أجر و ثواب خداوند هست آن هدايتي كه خود بر

(نهج  .»بكاران افتدوايي اين امت دست نابخردان و نار خورم كه فرمان تأسف مياما  اميدوارم
صول دين را زير پا گذاشته از نبود با مرتّدي چون ابوبكر كه يكي از ي) جا62 ي هالبالغه، نام

حضرت قطعاً در برابر انتخاب ناحقّ و خالف شرع ابوبكر مقاومت  بود بيعت نمايد بلكه آن
رفت  ه يا مكاني ديگر ميكرد و از مدينه به مكّ عت نميبا او بي» سعد بن عباده«كرده و مانند 

كرد. زيرا ترديد نيست كه بيعت معصوم با يك فرد،  جا براي هدايت مردم اقدام مي و از آن
بيعت نباشد بيعت معصوم با وي موجب  ي هشود و اگر او شايست ت او ميموجب مشروعي

شود.  مت راضي نميااهللا به گمراهي  ندن عممت خواهد شد و طبعاً امام منصوب اگمراهي 
   مراجعه شود). 645و  644ص  عرض اخبار اصول(به كتاب 
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم ﴿ ي هدر تفاسير شيعه ذيل آي :سادساً

َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ٱۡلَۡوَم أ

كه آيات ئده ما ي هسور 67 ي هذيل آيو مائده است  ي هسور 3 ي هآيكه قسمتي از )1(﴾نِۡعَمِت 
، خم رسول خداغدير گويند وقتي در مي ،كتاب استاهل  آن مربوط به بعد قبل و

مائده نازل گرديد و اين  ي هسور 3 ي هرا به جانشيني خود منصوب فرمود آي حضرت علي
ال قسمتي از باعبارت كه  در حالي !است به واليت و امامت الهي حضرت علي آيه مربوط

صدر  گردد كه تناسبي با ادعاي ايشان ندارد زيرا مالحظه شود معلوم مي آيه است و اگر آيه

                                           
آن و سـنّت  ي فوق، ديـن خـدا در قـر    به قول برادر مفضال ما جناب مصطفي طباطبائي به نص صريح آيه -1

اي نـدارد تـا سـايرين بياينـد و آن را      گفتـه  به تماميت و كمال رسيده و كمبود و نا اكرمقطعي پيامبر 
اند اقوال منقول از ما را  ي بزرگوار در احاديث بسياري فرموده كامل كنند! و به همين سبب است كه ائمه

ذيريد و در موردي كه در دين مسـكوت  چه كه موافق قرآن است بپ با قرآن كريم تطبيق كنيد و فقط آن
عنه است، قرآن خود راه مورد پسند خويش را تبيين فرموده كه همان شوراي علمـا و محقّقـين مسـلمان    

  است نه فتاواي شخصي اين و آن! (فتأمل)
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هاست و تناسب  فروع احكام و حالل و حرام آن ي هقبلي و آيات بعد دربار ي هآيه و دو آي
حضرت  ي هرعايت سياق سخن، واليت و امامت الهي كالم و بي ي هندارد كه ناگاه خدا درميان

كه اين ادعا كه  نيحي به سياق قبلي باز گردد(فتأمل). ديگر آرا بياورد و بدون توض علي
است كه فرموده  خم نازل گرديده، مخالف قول امام صادقغدير اين قسمت آيه در

گويند  است كه ميو نيز مخالف رواياتي  )1(خدا نازل گرديدهه بر پيغمبربار يكمائده  ي هسور
  !?رُّ بائي ال َجتُ وَ  رُّ َجتُ  كَ ؤُ با !ير خمآيات مورد نظر در عرفه نازل گرديده نه در غد

گاه اين آيه را مربوط به خالفت الهي  هيچ نيز، حضرت علي 67 ي هدر مورد آي
به معروف و نهي از منكر و امر  به منظور خويش نداشته و إالّ پس از وقايع سقيفه ال أقلّ

 خواند نه مي ان خدا فرارا به اطاعت از فرم شد و همه إتمام حجت، اين آيه را متذكّر مي
  .(فتأمل) !تر بودن خود را ذكر كند فقط از عدم مشورت با او، شكوه نمايد و شايستهكه  اين

عالی تَ  اهللاُ  هُ ظَ فَ َح  ـ طبائي ضال ما آقاي سيد مصطفي طبامقام و برادر مف به قول مفسر عالي
خود فرموده كه هرگاه  علي كه در منابع شيعي مذكور است چنان – هِ ئِ اأعد ن َرشِّ مِ 

مدار ل از هر اقدامي به انتخاب يك زمامدار مسلمين در گذشت بايد مسلمانان قبزما
دانسته، نه  مي انتخابيمري ازمامداري مسلمين را  شود كه علي بپردازند. معلوم مي

زده فرزندم باشند، مسلمين بايد ما را مين سبب نفرمود تا من هستم و يا ياانتصابي و به ه
  !مدار دارندانتخاب زما ي هعيم بدانند و بعد از آن اجازز

كتاب است و مانند اهل  و آيات پس از آن مربوط به 67 ي هخصوصاً كه آيات قبل از آي
إلهي پس از پيامبر، مخلّ سياق و  ي هجا نيز بحث خليف مائده در اين ي هسوم سور ي هآي
مائده موجب اين سؤال است  ي همورد سور ت دراعاي روايتناسب است. عالوه بر اين، اد بي

 كه نبود ! سوم آن؟المقدمه در قرآن نيست ذياما  كه چرا مقّدمه در خود قرآن ذكر شده
و  ـبعدي است  ي هرساند كه رسالت الزم التّبليغ همان آي مي 68 ي هعطف در صدر آي» واو«

(خصوصاً كه ناسب را دارد سياق كالم و آيات قبل و بعد خود نيز كمال ت كه با ـالغير

                                           
  ي مائده. مجمع البيان طبرسي، ابتداي تفسير سوره -1
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مسلمين به پيامبر، نصاري در روم شرقي براي حمله  مباركواخر حيات ادانيم در  مي
چه  آن« :مثالً اگر گفته شود .لشكري تدارك نموده و از جانب تبوك قصد حمله داشتند)

 .»اعالم كن و در سخن خود قاطع و صريح باش اوگويم به فالني برسان و پسند مرا به  مي
يك » واو«پس از  ي هوجه نباشد اگر گفته شود ممكن است منظور متكلّم از جمل شايد بي

فالني را مالقات كن و پسند «شود:   گفته» واو«اگر بدون اما  ي در طول زندگي باشدكلّ مرا
شود كه قصد متكلّم از  معلوم مي» باشمرا به او اعالم كن، در سخن خود قاطع و صريح 

خواسته ابالغ شود.  م مياست كه متكلّ  همان اعالم پسند و ذكر پيامي ت درقاطعيت و صراح
بود بايد آيه به پيامبر در برابر منافقين  منظور آيه، خالفت علي كه اگر رسالت چهارم آن
 از 68 ي هو هم ذيل آي 67 ي هكرد نه كافران كه هم ذيل آي ها اعالم حمايت مي نما  و مسلمان

 اگر موضوع واجب التّبليغ، خالفت علي ،عالوه براين .استن آمده سخن به مياها  آن
پيغمبر در برابر توطئه و  ي هپس از پيامبر بود، مناسب بود كه حفظ و مراقبت از جان خليف

گرفت نه پيغمبر كه  دسائس منافقين كه قلباً مخالف خالفت علي بودند مورد تأكيد قرار مي
  حضرت بودند. (فتأمل). آن انبردارمسلمين مطيع و فرم همگيِ

با مرتدي چون ابوبكر، ممكن  توان گفت كه در صورت عدم بيعت علي نمي :سابعاً
ين را مت خاتم النّبيابود حضرتش را ترور كنند زيرا خدا حجت منصوب خود براي هدايت 

را كه در ابتداي بعثت  رسول خداكه  چنان گذارد هم نصيب نمي از حمايت خود بي
وم شيخ بود، در مقابل مشركين حمايت فرمود. دانشمند شهير عراقي مرح اتر از عليتنه

به خاطرم «نوشته است:  »أصوهلاو ةأصل الّشيع«در كتاب » محمد حسين آل كاشف الغطاء«
 ]ةحابزالّص ييمت يف[ بةاإلصاآيد كه اسامي تمام كساني كه در كتب تراجم صحابه مانند  مي
جزء ها  آن مثالاو  ]معرفة األصحاب يف[عاب ستياالو ]حابةة الّص معرف يف[سد الغابة أُ و

صحاب با شخصيت ا نفر از آوري نمودم درحدود سيصد اند جمع شمرده شدهشيعه  ي هصحاب
شوند، شايد اگر  محسوب مي بودند كه همه از شيعيان و ياران خاص علي پيغمبر
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بنابراين  .)1(»فراد بيشتري پيدا كندسي بيش از اين تتبع و بررسي نمايد دسترسي به اك
اي جز  كرد و چاره توان گفت كه حضرت علي تنها بود و كسي از او طرفداري نمي نمي

و نظاير » أبان«و برادرش » خالد بن سعيد بن العاص«كه بيعت نكردن  چنان بيعت نداشت! هم
  .نيز خطرناك نبود خطري نداشت، بيعت نكردن عليها  آن اين دو براي

 ؛مكتب پيامبر بوداول  كه شاگرد فوق بايد دانست كه بيعت علي ي هبا توجه به مسأل
ترين سند و  صول دين اسالم و مهمابا ابوبكر بزرگترين دليل بر عدم مغايرت خالفت او با 

 الَ فَ ( .انحصاري براي ايشان استشاهد مشروعيت خلفاي راشدين و امتيازي بزرگ و 
كه مرحوم  زياد است چنان مسلمين بسيار با ابوبكر بر ساير يعت علي) تأثير بَتَتَجاَهْل 

وقت خودداري نمود و  ي هاز بيعت كردن با خليف كرده: علياعتراف » كاشف الغطاء«
اين حقيقتي است كه علماء هر دو مذهب (شيعه و سنّي) بر آن اتّفاق دارند، حتّي در صحيح 

گذشتن حضرت بيعت نكرد مگر پس از  ه آننقل شده ك» خيبر ي هغزو«بخاري در باب 
پيغمبر مانند عمار و مقداد و زبير و  با شخصيت اي از بزرگان صحابه و يارانِ شش ماه، عده

يعني با  )2(داري نمودندكردن با ابوبكر خودجمعي ديگر نيز از وي پيروي كرده و از بيعت 
  .ابوبكر بيعت كردند. (فتأمل)حضرت با  بود كه طرفدارانش به پيروي از آن بيعت علي

                                           
ي فارسي آن، موسوم  ا در دسترس نداشتم اما ميزبانم ترجمهر »أصوهلاو  ةأصل الّشيع«اين أيام كتاب  در -1

ي كتـاب   ي ناصر مكارم شيرازي را در منـزل داشـت لـذا شـماره صـفحه      با ترجمه» اين است آيين ما«به 
  مذكور است.  89ي  كنم. مطلب منقول در باال در صفحه أخير را ذكر مي

كتاب شش حديث كه حوم كاشف الغطاء در همينجالب است بدانيم كه مرـ  141اين است آيين ما، ص  - 2
كند. وي ششمين حديث را چنين ذكر كرده:  در اسالم است، نقل مي حاكي از منزلت خاص علي

ّ «مشهور:  يثحد« ٍ ٌ َمَع احلَِقّ َواحلَقُّ َمَع يلَعِ  140(ص ». علي همواره با حقّ است و حقّ نيز با علي است« »يلَعِ
شارح مشهورِ نهج » الحديد ابن أبي«كرد كه  ي كالم نيز ذكر مي كاش در ادامه اما اي ي فارسي) ترجمه

القاسم بلخي معتزلي و شاگردانش نقل كرده  البالغه كه نام او غالباً بر سر زبان علماي ماست از قول شيخ ابو
را با علي كرد ما حق  ها مخالفت مي كشيد و با آن كه معتقد بودند: اگر علي در برابر خلفا شمشير مي

ها را درست  كرده لذا كار آن بيعتشمرديم ليكن چون علي با آنها  ها را فاسق مي دانستيم و آن مي
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علم از سايرين بود و خود احكام بيعت اه كه خود ب حضرت علي ،اين عالوه بر73
ُ  الوَ  رُ ظَ ا اجَّ يهَ  فِ ىنَّ ثَ يُ ٌة الدَ ٌة واحِ يعَ ها بَ نَّ أل« :بود هودفرم همانا بيعت، يك « »يارُ ا اخلِ يهَ فِ  ُف غَ أستَ ي

(نهج  .»اختيار دوباره از سر گرفتن نيست ن تجديد نظر نشده و در آنبا راست و در آ
إن فَ «سبب در زمان خالفت خويش به طلحه و زبير فرمود:  ) و به همين7 ي هالبالغه، نام

قد فَ  هنيَ عتُما اكرِ ما بايَ نتُ إن كُ وَ  ريٍب ن قَ مِ  اهللاِ  وبا إىلتُ وَ  عاارجِ فَ  عنيَ ما طائِ تُ عْ ا بافَ مَ تُ نْ كُ 
ْ مَ كُ إرسارِ وَ  ةَ ا الّطاعَ مَ كُ إظهارِ بِ  بيَل ا السَّ مَ يكُ لَ يل عَ  مالتُ عَ جَ   ما بِ تُ نْ كُ  ما يْ مرِ عَ لَ وَ  ةَ يَ ِص عْ مَ ا ال

َ
 قِّ حَ أ

 ما هذَ كُ عَ فْ دَ إنَّ وَ  تمانِ الكِ وَ  ةِ يَّ احكَّقِ بِ  هاجرينَ المُ 
َ
 عَ أوسَ  اكنَ  يهِ دُخال فِ أن تَ  بلِ ن قَ مِ  مرَ ا األ

با  ]و رضايت[اگر شما دو تن با فرمانپذيري « »هِ ما بِ كُ إقرارِ  عدَ بَ  نهُ ما مِ كُ ن ُحروجِ ما مِ يكُ لَ عَ 
كنيد و اگر به زودي در پيشگاه إلهي توبه ه باز گرديد و ب ]به سويم[ايد پس  من بيعت كرده

ايد كه  ايد شما خود اين راه بر من گشوده با من بيعت كرده ]لبيو عدم رضايت ق[كراه ا
 )1(!ايد و سركشي خويش را نهان داشته تو مخالف نموده طاعت و فرمانبرداري را اظهار

به تقيه و پوشيده داشتن عقيده، سزاوارتر  )2(مهاجرين ]ساير[سوگند به جان خودم كه شما از 
اقرار نماييد كه بدان  مر بيعت را پيش از آنااگر  ]جبور به بيعت نبودزيرا هيچ كس م[نبوديد 

                                                                                                           
علي با حق است و حق با علي است و علي به هر جانب كه حقّ باشد، «فرموده:  دانيم زيرا پيامبر مي
جنگ تو، جنگ من و صلح تو، صلح من =  َحرُبَك َحر وَِسلُمَك ِسليم«و بارها به علي فرموده: ». گردد مي

 احلديد, رشح هنج البالغه, ابن ابیكند! ( بنابراين، علي كار باطل نكرده و با باطل صلح و سازش نمي». است
  ).37ي  در شرح خطبه 212و  211 و...., املجّلد األّول ص فة ودار الكاتب العريباملعر دار

نباشد، پس از تحقّق عقد، ادعاي عدم رضايت قلبي مسموع پر واضح است در كاري كه زور و اجبار  - 1
پندارد كه با دست بيعت كرده نه با [رضاي] دل! حال  زبير) مي«(فرمود:  كه حضرت امير نيست چنان

جبر و زور] به بيعت اقرار كرده و [اينك] ادعاي عدم رضايت [قلبي] دارد پس بر او الزم است  كه [بي آن
برداري از آن را فرو  روشن بياورد و إال بايد به بيعتي كه از آن خارج شده [و فرمانبراين ادعا دليلي 

= يَزُقُم كنَُّه قَد باَفَع نِيَِدهِ َولَم يُبايِع بَِقلِبِه، َفَقد أَقرَّ  گذاشته، ديگر بار] وارد شود [و به عهد خويش پايبند باشد]
َجَة فَليَأِت َعلَ  ِ   ).8ي (نهج البالغه، خطبه» يها بِأمٍر يُعَرُف َوإال فَليَدُخل ِفيما َخَرَج ِمنهُ بِاَكيَعِة، َوادَّىَع الَو

ها در ديـار خـويش و در    را ذكر نفرموده زيرا آن» انصار«در اين موضع،  توجه داشته باشيد كه علي -2
  اكثريت بودند و تقّيه براي ايشان وجهي نداشته است.
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و آن را [وارد شويد بدان كه  اين تر بود از ما آسانكرديد] بر شزديد [و رد ميپس مي
(نهج البالغه،  .»]و آن را بر عهده نگيريد[سپس بخواهيد از آن خارج شويد  ]بپذيريد

حكومت بر  ي هبيعت و دربار ي هحضرت دربار با توجه به تصريحات آن ،بنابراين )54ي هنام
توان گفت حضرت  نمي ـ غه آورديمنهج البال 64 ي هچه كه از نام خصوصاً آنـ مسلمين 

محال است داند كه  را بشناسد مي كسي كه علي !به اجبار با ابوبكر بيعت فرمود علي
به اجبار بداند و با او حتّي  رسول خدا ي هي را، خالف فرمودسخالفت ك حضرت، آن

كه دهند  سبت مين اي را به علي  هها مسأل ) اينةبيّ صفتأّمل دون العبيعت كند! (
ها در ادعاي حب علي،  حضرت همان ادعا را از سايرين نپذيرفته است. (فتأمل) آيا اين آن

  !؟گويند راست مي
ر پيشنهاد كرده بود نيز مدر شوراي شش نفره كه ع مشاركت حضرت علي :ثامناً

 بيمنصوب النّ حضرت خود را منصوص اهللا و كه آن اين دليلي واضح است بر
نيست  مر إلهي مشورت جايزادانند كه در  مي تا چه رسد به علي ـيرا همه دانست. ز نمي

 مر و نهي شرعي موجود نباشد. آيا پيامبر دراموري است كه در آن ابلكه مشورت در 
  !؟كرد مردم در چه ماهي روزه بگيرند با كسي مشورت ميكه  اين

إمارت مسلمين فت و معتقد بود كه از جانب خدا مأمور به خال اگر علي ،بنابراين
فرمود مشورت در اين مورد كه  توانست در شورا شركت كند بلكه بايد مي است، نمي

  !آن نص شرعي وجود دارد، اجتهاد در مقابل نص و باطل است ي هدربار
شوراي شش نفره مطالبي را براي  ي هام واپسين عمر درباريادانم در  جا الزم مي در اين

فريبي  ن خود، بنگارم زيرا در اين موضوع نيز غالباً آخوندها عوامبيداري برادران مسلما
اي به اظهار حقيقت ندارند و حتي برخي از علماي بزرگ ما كه استاد  كنند و عالقه مي

احتماالً  دانشگاه بوده و در تاريخ اسالم بصيرت كافي دارند و از جنايات تاريخ بيزارند (؟!)
ب خود در بيان حقيقت ماجراي شوراي شش طَيا خُ از ترس آخوندها و عوام، در كتب

به بيداري برادران  تما خود را نسباما  !گذارند نفره، از پسند و عادت مردم پا را فراتر نمي
دانيم و در اين مجال مطالبي را به اختصار به  اسالمي مسؤول مي به وحدت مسلمان و خدمت
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آن تأمل و پس از تحقيق و تفكّر، از حقّ تا خود در  رسانيم الع خوانندگان محترم مياطّ
اس كه به نظر ما عبليف يكي از علماي معاصر بندرما اين سطور را با توجه به تأكنند، پيروي 

نسبت به تمامي اجزاء  ـ مانند بسياري از شيعيانـ سنّت اهل  از تعصبي كه در بسياري از
ندگان ت نه فاضلي مقلّد! به خوانشود، فاصله دارد و عالمي محقّق اس مذهبشان ديده مي
كتاب دو جلدي ايشان و» سيد عبدالرّحيم خطيب«ما آقاي  كنيم منظور گرامي تقديم مي

به اين دو كتاب را  ي ه(جلد دوم) است و مطالع» صهرين«(جلد اول) و » شيخين«موسوم به 
  كنيم.  خوانندگان توصيه مي

ه از خوف ايجاد اختالف و مناقشه ميان بزرگان مدينكه  اين الزم است بدانيم پس از
ي را به جانشيني خود معرّفي ر اصرار ورزيدند كه وي فردمجانشيني ع ي همسلمين در مسأل

پيشنهاد كرد كه شش نفر از كبار  سر انجام عمر ؛مزد نمايد تا مردم با او بيعت كنندو نا
د دين خدا سوابق مهم و كه در پيشرفت اسالم و فداكاري براي پيشبر صحاب رسول اهللا

  :مزد خالفت باشند. اين شش نفر عبارت بودند ازگير داشتند نا تأثير چشم
  .حضرت علي -1
2- ي حضرت عل ي هزبير بن عوام، پسر عم.  
بيداهللا كه در زمان بيماري عمر به سفر رفته و در مدينه حاضر نبود. وي از بن ع هطلح - 3
  د مشاركت داشت و يك دستش در اين جنگ فلج شد. حاُ ي همبشَّره بود كه در غزو ي هعشر
  .عثمان بن عفّان، داماد پيامبر و باجناق حضرت علي -4
تمين فردي كه به دعوت ابوبكر ره و هشمبشَّ ي هوف، يكي از عشرن ععبدالرّحمان ب -5

ت هجر بشه و بار ديگر به مدينهر رسيد و مسلمان شد و يك بار به حدر مكّه به حضور پيامب
  كرد، وي شوهر خواهر عثمان بود.

  ه.حمان بن عوف فاتح قادسيعبدالرَّ ي هعم راص، پسوقّ سعد بن أبي -6
من  :گفتها  آن عمر به جزُ طلحه كه در سفر بود ساير نامزدها را نزد خود خواند و به

به شما فكر كردم و ديدم شما سروران قوم و رهبران مردم هستيد و چشم مردم  ي هدربار
از شما راضي و خشنود بود رحلت فرمود. خالفت بايد كه  در حالي شماست و رسول اهللا
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دريكي از شما باشد. هرگاه شما براي انتخاب خليفه از بين خود حسن نيت داشته باشيد و 
مردم  ي هصراط مستقيم در پيش و صالح اسالم را در نظر بگيريد در اين صورت من از ناحي

چه  ترسم زيرا مردم به كار شما راضي و تسليم نظر شما خواهند شد. آن نمينسبت به كارتان 
هم اختالف كنيد و كار مسلمين بدين سبب به  ترساند اين است كه شما در اين باره با مرا مي

اجتماع شما باشد و اشتراك مساعي كند ولي در » عبداهللا«منازعه و هرج و مرج بكشد، پسرم 
هم اجتماع نموده به مشاوره  باهمينكه من از دنيا رفتم تا سه روز حقّ انتخاب شدن ندارد، 

  دازيد و روز چهارم بايد يك نفر از شما به خالفت انتخاب شده و عمالً بر سركار آيد.بپر
مسجد نماز جماعت بگزارد در را مأمور كرد تا در اين سه روز » صهيب بن سنان«سپس 
مر خالفت همراه با اين سه روز براي مشاورت در نماز مردم باشد تا نامزدها در ا و پيش

به جز طلحه كه در ـ نامزدها  اي جمع شوند. در خانه ـ كه از نامزدها نبود ـپسرش عبداهللا 
جمع شدند. از سر و صداي نامزدها كه در بيرون » مخرَمهر بن سوم« ي هدر خان ـ سفر بود

كنند، يكي از  اع ميت خويش دفالحيشد هريك از ص لوم ميمعرسيد و خانه به گوش مي
صحاب ااي از  دستور عمر همراه عده كه به» انصاري هابوطلح«م به بزرگان انصار موسو

كردم هريك  مي گمان :ي بود تعجب كرد و گفتروالشّدار دار محافظت از عهده پيغمبر
را به آن داري و هريك گين خالفت، از قبول اين مقام خوداز شما از خوف مسؤوليت سن

رغبت داشته براي احراز آن با يكديگر مناقشه بينم كامالً  كنيد اكنون مي اگذار ميديگري و
كنيد به خدا قسم من اين خانه را بيش از سه روز كه عمر وصيت كرده  و رقابت مي

كنم و در سراي خويش  محافظت نخواهم كرد و پس از اين مدت خانه را ترك مي
   !كنيد مي نشينم تا ببينم چه مي

ن نامزدها كه هريك نزاع و رقابت را از بيكه  اين وف برايسر انجام عبدالرّحمان بن ع
گويد كدام يك از شما حقّ خود  ميها  آن فداراني داشتند، بر طرف نمايد بهدرميان مردم طر

شود يكي از شما را كه براي خالفت بهتر  متعهد مينمايد و  را از انتخاب شدن اسقاط مي
دهند لذا عبدالرّحمان خود  شخيص دهد، انتخاب كند؟ هيچ يك از نامزدها پاسخ صريح نميت

يك نفر را به عنوان ها  آن ي هشود تا چنانكه گفته بود از بين بقي مزدي منصرف مينااز حقّ 
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پذيرد  قبل از سايرين اين پيشنهاد را ميسوم براي بيعت مردم معرّفي كند. عثمان  ي هخليف
كنند. عبدالرّحمان  الم ميخود را با اين پيشنهاد اعموافقت  رين جز حضرت عليسپس ساي

گويد: تعهد كن و قول  مي ا الحسن؟ عليگويي اي أب گويد: تو چه مي ضرت ميح به آن
حقّ را مراعات كني و تابع هواي نفس نشوي و تحت تأثير عالئق امر  بده كه در اين

  قصور نكني.  خواهي و صالح أمت محمدو در خير دي و قوميت قرار نگيريخويشاون
شما همگي با من عهد و پيمان ببنديد كه از ميان شما هر كه را  :گويد عبد الرحمان مي

 و با او بيعت كنيد من نيز تعهد به خالفت برگزيده و با او بيعت كنم شما نيز مخالف نكرده
داري نكنم  دي دارم، جانبيوند خويشاونپها  آن باكه  اين رفكنم از خويشاوندانم به ص مي

نيز مانند سايرين راضي  ضرت عليهي نسبت به مسلمين كوتاهي نكنم. حخواو در خير
 هم از عبدالرّحمان با رعايت اين تعهد، اقدام نمايد. بدين ترتيب عبدالرّحمانشود تا  مي
رعايت مصلحت ه پيمان گرفت و هم خود ب مخالفت با منتخب خود، عهد و بر عدمِها  آن

پس از اين توافق همگي از  تناب از مالحظات خويشاوندي متعهد شد.مسلمين و اج
فويض تالشّوري خارج و از يكديگر جدا شدند تا عبدالرّحمان طبق اختياري كه به او دار

قيمانده عبدالرّحمان به آراء و افكار ت باخود عمل كند. در مد ي هشده بود اقدام و به وظيف
ر مع ن حاضر در مدينه نيز مراجعه كرد تا بداند نظر مردم نسبت به پنج نامزد پيشنهاديِبزرگا

  دانند. مي ن ترجيح داده و براي خالفت بهترسايري است و كدام يك را برچگونه 
 ع از جرياناللشكر و رؤساء قبائل كه براي اطّعبدالرّحمان با كبار صحابه و بعضي از أمراء 

خواهي ان دانا و با بصيرت، مشورت و نظرنه آمده بودند و حتّي برخي از زنخالفت به مديامر 
مردم به عثمان مايل بودند  ي هگويد هم مشابه بخاري مي» النهايةو البداية«كرد. ابن كثير در 

  !دادند را ترجيح مي كه حضرت علي» مقداد بن األسود«و » عمار بن ياسر«مگر 
يخ رتوا ي هكه شايسته نيست مغفول بماند. كلّيرسد ه نظر مياي دراين روايات ب  هأما مسأل

استثناء اتّفاق دارند كه صبح روز بال ـ جدي نيز از آن جمله استالمعارف فريد و ةكه دائرـ
را نزد  حضرت علي عام ابتداء در مأل دالرّحمان بن عوف در مسجد نبوي وچهارم عب

حاديث، ابه ادعاي  اگر بناكه  ر حاليد خود خواست و دست بيعت به سوي او دراز كرد
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دادند در اين صورت عبدالرّحمان  كثريت قاطع ايشان عثمان را ترجيح ميامردم يا  ي ههم
متعهد بلكه موظّف بود بدون تعلّل و مستقيماً با عثمان بيعت كرده و او را براي بيعت به 

عثمان  ي هبكشد كه به اندازرا پيش  ابتداء عليكه  اين خالفت، به مردم معرّفي كند نه
    .)ةبيّ َص العَ  ونَ ل دُ أمَّ تَ فَ مورد تمايل مردم نبود! (

رّحمان درميان وجوه و بزرگان مدينه لتحقيق و تفحص عبدا ي هپس واضح است كه نتيج
صلي يعني علي و عثمان اكثريت قاطع را كسب نكرده اچنان بود كه هيچ يك از دو نامزد 

اندكي از عثمان بيشتر بوده است و احتماالً به همين  علي بودند و شايد آراء حضرت
به نظر شخصي كه  اين ادراز كرد و ي سبب عبدالرحمان ابتداء دست بيعت به سوي علي

  .را مقدم داشت خود علي
 ي هانتخاب خليفرا كه شوراي » همخرَر بن مسوم«ن صبح روز چهارم حماباري، عبدالرّ

ضرت عليشده بود به سراغ ح زاراو برگ ي هم در خانسو را نزد ها  آن و عثمان فرستاد و
كبار ها  آن صبح به مسجد پيامبر رفتند. قبل ازنماز يدااخود خواست و همگي به اتفاق براي 

ي سپاه و سائر طبقات امراو رؤساء قبائل و  ـأنصاراجرين وأعم از مهـ رسول اهللا  ي هصحاب
خالفت بودند. مسجد امر  الشّوري دركار دار ي هجنتظر نتيمردم در مسجد اجتماع كرده و م

  حمت توانستند براي خود جايي بيابند. زمملو از مردم بود و اعضاي شوري به 
به او  اي را كه رسول خدا عمامهكه  در حالي پس از ختم نماز، عبدالرّحمان بن عوف

من پنهان و  :به مردم گفتب اهداء فرموده بود بر سر داشت بر منبر پيغمبر ايستاد و خطا
از شما پرسيدم تا نظر شما را بدانم ديدم شما براي اين مقام  هانتخاب خليف ي هآشكار دربار

گاه علي را نزد خود خواند و دستش را در دستان  دانيد آن نميكسي را بهتر از علي و عثمان 
 ي هو سير اهللاكني كه مطابق قرآن و سنّت رسول  آيا تعهد مي :خود گرفت و پرسيد

جا كه بدانم و تا حدي كه بتوانم  تا آن«جواب داد:  ين عمل كني؟ حضرت عليشيخَ
چون حضرت  .)1(»دوارم به قدر توان و علم خويش عمل نمايميام«و يا فرمود  .»كنم عمل مي

                                           
، 7، جابـن كثـري، البدايـة والنهايـةو  37، ص3، جابـن اثـري، ل فی الّتاريخالكامو  2786، ص 5، جتاريخ طربی -1
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ا به نزد حمان عثمان رصريح نداد، عبدالرّ قطعيِ به سؤال عبدالرّحمان جواب مثبت علي
 درنگ را پرسيد، عثمان بي همان سؤال ن خودگرفت ودستا را درخواند و دستشخود 

حمان كه روي منبر پيامبر آري. عبدالرّ :گفت را پذيرفت و عين پيشنهاد جواب مثبت داد و
دست عثمان را در دست داشت با او بيعت كرد و سر به آسمان بر كه  در حالي ايستاده بود،

من آنچه بر ذمه داشتم خدايا،  :د بشنو و گواه باش، و ادامه دادخداون :داشت و دو بار گفت
دوم منبر نشانيد تا مردم با او بيعت كنند.  ي هگاه عثمان را روي پلّ گذاشتم. آن به عثمان وا

كه عهد كرده بود، پس از عبدالرّحمان، اولين كسي  چنان بنابه نقل تواريخ حضرت علي
گاه عموم مردم حتّي آنان كه قبل از اين  يفه بيعت فرمود آنبود كه با عثمان به عنوان خل

كه در سفر  ـتمايل داشتند، راضي شدند كه با عثمان بيعت كنند. طلحه  ماجرا به علي
مراسم تعيين خليفه برگزار گرديد و كار به انجام رسيد، به مدينه كه  اين پس از ـ بود

  بازگشت و با عثمان بيعت كرد.
به سؤال  كه چرا حضرت علي تأمل كنيم، يكي آن ي هم است در چند مسألجا الز نيدر ا 

بيني و ت و درايت فراوان و ريزكاوصريح و قاطع نداد. با توجه به ذ حمان جوابعبدالرّ
  آن التزام شديد گوناگون وامور  در انديشي حضرت عليدور دقّت نظر و موشكافي و

ل در ثَي المخاص و عام بود و ف ي هين امتياز، شهرحضرت به كوچكترين مسائل شريعت كه به ا
قيد و شرط بود كه برخالف سايرين كه بي دارالشّوري فقط حضرت عليهمين ماجراي 
جانبداري حمان را پذيرفتند، با درايتي كه داشت تا از او بر مراعات انصاف و عدم پيشنهاد عبدالرّ

بهتر از  بنابراين حضرت علي. را نپذيرفتاز يك فرد خاص، تعهد نگرفت، پشنهاد او 
 ي هتبعيت از سير«و اضافه كردن شرط نيست اسالم جز قرآن و سنّت  دانست كه كس ميهر
ر انتظا تز التزام به قرآن و سنّد جيزائد است. آيا زماني كه ابوبكر به خالفت رس» ينشيخَ

  خليفه در نظر گرفت؟ ومينس مان چنين شرطي را برايرفت كه عبدالرّح ديگري از او مي
اند تا هياهو كنند  اي بهانه كرده حمان را عدهدليل عبدالرّ بي اين كارِ هفانمتأسكه  اين دوم

دانست، به شرط عبدالرّحمان راضي  و ثاني را درست مياول  ي هخليف ي هكه اگر علي شيو
  .اشد و بس. (فتأمل)بها  آن خواست مقلّد نمي پرواضح است كه عليكه  در حالي !شد مي
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د هيچ مجتهدي نيز مجاز نيست كه مقلّاما  كه مقام وااليش أجلّ از اين است علي
اول  سنّت عمل كند تا چه رسد به شاگردباشد بلكه بايد به علم و تحقيق خويش از كتاب و 

  آنمور نظراقبلي نيز در غوامض  ي هليفي دو خكه حتّ مكتب پيامبر، حضرت علي
  )1(!شدند جويا مي حضرت را

 ي همام مذهب مالكي، خليففقيه مشهور مدينه و ا» مالك«معروف است كه در زمان 
خواهم كتب و فتاواي ساير فقهاء را  را احضار نموده و به او پيشنهاد كرد كه مي عباسي او

                                           
شد اصل  خير خواهي و مودت خالصانه ميان كبار صحابه حاكم بود واگر گاهي كدورتي حاصل مي -1

شد. خلفاء  كرد و به اندك زماني به آشتي و مرافقت ختم مي دار نمي ها را خدشه دوستي و اخوت آن
دانند كه ابوبكر، رأي حضرت  اند. همه مي پذيراي وصايا و پيشنهادهاي حضرت علي بوده همواره
كرد. تقسيم  حضرت مشورت ميرا دربارة مبدأ تاريخ اسالم پذيرفت و در كارهايش با آن علي

 بود. ابوبكر در زمان فتح شام، رأي علي ي حضرت علي غنائم در زمان خالفت شيخَين بر عهده
حضرت عمل كرد. كارهاي قضايي نيز در دوران شيخين به  سايرين ترجيح داد و به رأي آن را بر نظر

داد (ر.ك.  دست حضرت علي بود. عمر غالباً در بيان مسائل فقهي مردم را به حضرت علي ارجاع مي
) و 645تا  643و  445و  444ص » عرض اخبار اصول«و تحرير دوم  161و  120شاهراه اتّحاد، ص 

ّ «گفت:  كه عمر همواره مي قلّ درميان ما بسيار معروف استالأ تر  ي ما قاضي علي از همه« »أقضانا يلَعِ
 .»براي حلّ آن حاضر نباشد برم از مشكلي كه ابوالحسن علي به خدا پناه مي«گفت:  و يا مي .»است

اند كه عمر بارها  نقل كرده شيعه و سنّي اخباري». كه مانند علي بزايند گفت: زنان عاجزاند از اين و يا مي
، از رأي خويش عدول كرد. معروف است كه عمر گفته بود اگر علي بر پس از شنيدن رأي علي

جا كه روزي غالمي را به حبس محكوم  خالف رأي من، حكمي كرد از رأي او پيروي كنيد، تا بدان
د و چون از احوال غالم آگاه شد در راه به غالم و مامورين عمر برخورد و از ماجرا پرسي كرد، علي

چرا دستورم را اجرا نكرديد؟ مامورين  :ها نيز غالم را بازگرداندند عمر پرسيد حكم به برائت وي داد آن
برخالف من حكمي داد، به رأي او عمل كنيد. ما نيز در  گفتند: مگر خودت بارها نگفتي اگر علي

شاهراه «كتاب  120ي  ي صفحه كه به حاشيه اين كار چنان كرديم كه گفته بودي! (ضروري است
ي فكور آيا غاصبين خالفت دائماً مردم را از پيرامون فرد مغصوب الحقّ  مراجعه شود). خواننده» اتّحاد

كوشند و  كه دائماً در احترام و اكرام وي مي سازند يا ايندور كرده و توجه مردم را از وي منحرف مي
  ؟!كنند از او تعريف و تمجيد مي
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باقي  تو را» أطَّمو«فقط قرآن و كتاب  نوع و محدود كنم ورا ممها  آن آوري و تبعيت از معج
با اين كار مخالفت كرد و گفت  بگذارم تا همه به آراي فقهي تو عمل كنند. امام مالك

ليد كنند بلكه قبداً راضي به چنين كاري و تحمل چنين مسؤوليتي نيستم. مردم نبايد از من تا
توانند رأي مرا  مرا درست تشخيص دادند، مي ي هباط مرا از كتاب و سنّت و أدلّناگر است

آيا اگر امروز به  !است؟ هتوان گفت كه مالك خودش را قبول نداشت ل كنند. آيا ميقبو
اهللا  يتآ ي هاهللا منتظري يا گلپايگاني بگويند حاضري مطابق كتاب و سنّت و سير يتآ

بگويند ما به كتاب و سنّت و علم خويش ها  آن خميني و مطهري بر ايران حكومت كني و
را ها  آن ند وه با آقاي خميني و مطهري مخالف هستست ككنيم به معناي آن ا عمل مي

  !دانند؟ گمراه و كارهايشان را باطل مي
شرط زائد كنم و  فرموده به علم خويش از كتاب و سنّت عمل مي اگر علي ن،بنابراي

اين سخن دليل اما  را نپذيرفته سخني درست و مبتني بر موازين شرعي و عقلي فرموده
فرمود و اگر  تعريف و تمجيد نميها  آن قبلي نيست و إالّ از ي هخليف مخالفت او با دو

بر خالف ميل كه  در حالي توانست سكوت كند مي أقلّ كرد ال را آشكار نميها  آن خطاهاي
معدل  جويان، از آن دو در موارد متعدد به نيكي ياد فرموده است. اگر علي تفرقه

دانست، مجبور نبود كه قسم بخورد و بفرمايد:  ميقابل قبول و خوب نين را كارهاي شيخَ
ا مَ هُ مِحَ ديٌد رَ سالم شَ يف اإل رحٌ ما جَلَ هِ إّن الُمصاَب بِ و ظيمٌ عَ سالم لَ إلا نَ ما مِ هُ اكغَ مَ  مري إنَّ عَ لَ وَ «

مقام و جايگاه آن دو در اسالم همانا  ند كهبه جان خودم سوگ« »ءزااجلَ  ِن أحسَ ما بِ هُ زاجَ و اهللاُ 
زخمي شديد در اسالم است خدايشان ها  آن ]از دست رفتن[است و مصيبت  آينه بزرگ هر

  .)1(»رحمت فرموده و آن دو را به نيكوترين وجه پاداش عطا فرمايد
َ يَ فَ  األمورَ  لَك بوبكٍر تِ أّ وَ تَ فَ «حضرت مجبور نبود بفرمايد:  آن  َب قارَ و دَ دَّ شَ وَ  رسَّ

ت گرفت، پس بجا آسان گرفت و نرمش نشان ابوبكر واليت آن امور را به دس« »دَ َص اقتَ وَ 
رستي و راستي را قصد كرد و روي را ترك و د زياده ،داد و بجا شدت به خرج داد

                                           
  . 89ي صفّين، نصربن مزاحم منقري، ص  وقعه -1
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ً ُه ُمناِص تُ بْ حِ َص فَ « يا بفرمايد: .»روي و اعتدال را برگزيد ميانه  فيهِ  اهللاَ  ما أطاعَ ُه فيتُ عْ أطَ وَ  حا
ً جاهِ  اهي كردم و با مجاهدت و جديت در آنچه ابوبكر) را همر= خواهانه او (پس خير« .»دا

 هُ ّال وَ فَ  رَ مَ قُ  ىلإ َث عَ نَ  رَضَ ا احتَ مَّ لَ فَ «يا بفرمايد:  و .»نمود از او اطاعت كردم اعت ميخدا را اط
ار رسيد نزد عمر فرستاد و حكومت ضابوبكر) چون به حال احت«( »ناحْ ناَص و ناعْ أطَ وَ  ناعْ مِ سَ فَ 

 .)1(»شنيديم و اطاعت و خير خواهي كرديم ]اش را به قبول هگفت[سپرد سپس ما نيز  وي را به
لهيه چنين سخن ا دهيد يك مسلمان عادي در مورد غاصبين مقام امامت آيا احتمال مي

خويش  چنان از غاصب مقام إلهيِ ! آيا فرد مغصوب الحقّ؟بگويد تا چه رسد به علي
ً آثِ  يُت أن أكونَ شِ ّ خَ نُه حَ ُت عَ عْ فَ دَ د قَ لَ  اهللاِ وَ «كند كه به اعتراف خودش:  ميدفاع  به « »ما

(نهج البالغه،  !»كار باشم دارم گنه عثمان) دفاع كردم كه بيم مي= قدر از او ( آن خدا سوگند
ين را براي محافظت از عزيزش حضرات حسنَ آيا مغصوب الحقّ دو پسر )240 ي هخطب

توانست نسبت به  وب الحقّ نميآيا مغص !گمارد كه مبادا به وي گزندي برسد؟ غاصب مي
َفَال َيْعِقلُونَ  !اعتنا بماند؟ سكوت كند و به او بي غاصب الأقلّ

َ
  ؟أ

قبلي را مخالف كتاب  ي هدر مورد عثمان نيز الزم است بدانيم كه وي كارهاي دو خليف
دليل عبدالرّحمان را پذيرفت، كار عجيبي شرط زائد و بالكه  اين دانست و از و سنّت نمي

امتياز بزرگي است كه مختص  بيني حضرت علي ده است گرچه دقّت نظر و باريكنكر
نكا  ر ندارد.اوست و مچيز بيعت حضرت علي تر از هر مهمام  با اوست كه جايي براي

فسوس كه علماء و نويسندگان ما هزاران ااما  )ْل اهَ جَ تَ تَ  الَ فَ ( .)2(گذارد جويي باقي نمي بهانه
  كنند: نقل ميرا فقط به صورت زير  خالفت عثمان ي هبر منابر قضي در كتب خود و يا

هصحاب پيغمبر را كه خود ايب رومي فرمان داد تا شش تن از عمر در مرض موت به ص  
  

                                           
در تأييد شيخَين منحصر به موارد فوق نيسـت ولـي بـه     جمالت عليـ  306، ص1ثقفي، ج» الغارات« -1

، راهي به سوي وحـدت اسـالمي  عنوان نمونه براي بحث ما كافي است. خوانندگان به كتاب شريف 
  ، مراجعه كنند.182تا  163ص 

  شود. كتاب حاضر مراجعه 377صفحه  1ي  شماره ي به حاشيه -2
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اي براي مشورت و تعيين خليفه، گرد آورد و خود در اين  برگزيده بود سه روز درخانه
آن خانه بگمارد و هر گاه پنج  اي نگهبان بر دهمدت بر مردم در نمازهايشان امامت كند و ع

و اگر  به عنوان خليفه برگزيدند و يكي نپذيرفت، او را بكُشد نفر از اين شش تن يكي را
آن دو را گردن زند و هرگاه سه تن  چهار تن بر فردي توافق كردند و دو نفر مخالف بودند،

ده و فرد ديگري را تعيين نمايند در اين يكي را انتخاب نمايند و سه تن مخالفت نموها  آن از
شده را براي باشد كه كداميك از دو فرد انتخاب  داور» عبداهللا بن عمر«صورت پسرش 

خالفت صالح بشمارد و اگر به حكميت عبداهللا راضي نشدند، خليفه كسي باشد كه 
مان، عبدالرّحمان بن عوف او را برگزيده است و اگر بازهم سه رقيب گروه عبدالرّح

ه گويند كامالً معلوم بود با اين تركيبي ك سپس مي !كردند، هر سه بايد كشته شوند تمخالف
اتّخاذ كرده بود، علي به كه براي تعيين جانشين خويش  عمر براي شورا و با اين ترتيبي

رسيد زيرا عبدالرّحمان به سبب خويشاوندي با عثمان قطعاً از او جانبداري  خالفت نمي
  !آورند غلب علماي ما عيوب اين روايت را به روي خود نمياكرد!  مي

ا شود زير مي مجعوليتش آشكار شود نادرستي ومتن روايت تأمل  در كه اگر درحالي
خود به خالفت انتخاب كردند خالفت يكي را از ميان  زدگويد هرگاه پنج تن از شش نام مي

  !زدو يك نفر مخالفت كرد، صهيب بايد سر از تنش جدا سا
تن يكي را انتخاب نمايند، فرد مذكور  كه پرواضح است هرگاه از شش نفر، پنجحالي در

جود خارجي نخواهد يگانه مخالف باشد و خليفه خواهد بود و ديگر فردي كه با آن منتخبِ
است كه جمعاً » انتخاب شده«خير اند و فرد هست» انتخاب كننده«داشت زيرا پنج نفر 

  !مخالفت نمايد» انتخاب كننده«ماند تا با پنج  براين كسي باقي نميشوند شش نفر، بنا مي
گويد اگر چهار نفر يكي را انتخاب كرد و دو نفر مخالف  چنين در موردي كه مي هم

را انتخاب بودند، هردو را بكشيد باز اشكال باال باقي است، چه وقتي كه چهار نفر يكي 
» انتخاب كننده«يرا در اين فرض، چهار نفر باقي نخواهد بود ز نمايند، ديگر دو مخالف

شوند پنج نفر و مخالف فقط يك نفر  است كه جمعاً مي» انتخاب شده«ند و يك نفر هست
گويد هرگاه سه نفر يكي را و سه نفر، ديگري  جاكه مي آنچنين  هم وخواهد بود نه دو نفر 
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زيرا هرگاه سه نفر يكي  را انتخاب كردند چنين و چنان كنيد نيز به همان مشكل مبتالست.
ند و يك هست» انتخاب كننده«را انتخاب كنند، ديگر سه مخالف نخواهيم داشت زيرا سه نفر 

ماند  شوند چهار نفر و فقط دو مخالف باقي مي خواهد بود كه جمعاً مي» انتخاب شده« نفر
ر قتلشان كه دستونافذ نخواهد بود و نيازي نيست  نظرشانباشند،  ميقّليت اكه چون در 

ور چنين دستوري حتّي از جانب يك فرد كم عقل محتمل نيست تا چه صادر شود! صد
ترين  رسد به عمر كه به كمك مشاورانش از جمله حضرت علي، يكي از بزرگ

  كرد و همه فرمانپذير او بودند. يزمان خود را اداره مهاي  يامپراطور
عضاي شوري را كه مخالفت اكدام از  اين در اين فرمان دستور داده كه سر هر عالوه بر

يك  يا زبير يا سعد كه فاتح قادسيه بود و هر آيا كسي چون علي !كرد از تن جدا نمايند
ايشان را گردن بزند؟! نشستند كه مأمور عمر  ساكت ميطرفداراني نيز داشتند مثل مجسمه 

پاي در آورد؟! گيرم كه چنين را از ها  آن توانست با چند نفر مقابله كند و مر ميآيا مأمور ع
كسي چنين كاري را صحاب كبار پيامبر در مدينه به اين سادگي بود و اصالً اشد آيا قتل  مي

اي  فتنه ؛يافت و با بر عكس ميمر خالفت سامان اها  آن گرفت و آيا با قتل مي هبه عهد
ل و طبعاً معقو كس نبود بود؟ اين آشوب به نفع هيچمعلوم شد كه عاقبتش نا بزرگ برپا مي

  !نيست كه چنين دستوري صادر شود
كه گيرم عمر چنين خواسته بود و با چنين دستور خالف شرع، قصد  ديگر آن ي هنكت

اين آيا  كرد؟! عالوه بر در چنين شورايي مشاركت مي داشت شورايي برپا كند، آيا علي
كرد و تعهدات  در شوري شركت ميدانست،  خود را منصوب من عنداهللا مي اگر علي

شوري كه به قول شما از قبل معلوم بود علي  مشروعِنا پذيرفت و با منتخبِ شوري را مي
بخشيد؟! اگر از قبل معلوم بود كه اعضاي  او مشروعيت ميكرد و به نخواهد بود، بيعت مي

نا واضح اعت ي هچرا علي به اين مسأل )1(اند كه علي انتخاب نشود ترتيب دادهشوري را چنان 

                                           
عمر ترتيبي اتّخاذ كرده تـا عثمـان   «عرض كرد:  حتّي بنا به برخي از روايات، عباس به حضرت علي -1

ايـن  آيا عباس به »! ها قرار نداده باشي طراز آن خليفه شود، تو در اين شوري مشاركت نكن تا خود را هم
  اعتناء بود؟! به اين موضوع بي موضوع توجه داشت اما علي
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 به منصوبيتاعتنايي سايرين  خواست در بي نكرد و در شوري مشاركت كرد؟! آيا فقط مي
َفَال َيْعِقلُونَ  !سهم نباشد؟ خويش، بي إلهيِ

َ
  !?أ

است كه از نظر  »فنَخْومباَ«مخالفين، فردي به نام  كه ناقل روايت كشتنِ ديگر آن ي هنكت
  .علماي رجال موثوق نيست

هم  گويند سه نفر حقّ خود را به سه نفر ديگر واگذار كردند، با مي چنين رواياتي كه هم
كه پايان  روز چهارمگويند عبدالرّحمان صبح  مي» ثيراابن «اختالف دارند بعضي از جمله 

خواست برخي حقّ خود را به ديگري و اگذار شوري اهل  عمر بود از ي همهلت سه روز
حضرت علي و سعد حقّ خويش را به عثمان و اش  كنند و زبير حقّ خود را به پسر عمه

تاريخش گفته است سعد حقّ خويش را به حضرت  كه ابن خلدون در درحالي[اگذار كرد 
نزد سعد رفت و او  گذار كرد. البته طبري نيز روايتي آورده كه حضرت علياو علي

جا  و در اين ]را به خدا قسم داد كه وي با عبدالرّحمان بن عوف به نفع عثمان متّحد نشود
حمان از عبدالرّاول  روزگويند در همان  مي» ابن كثير«بعضي مانند اما  ذكري از طلحه نيست.

و   ار روند لذا زبير به نفع حضرت عليواست كه برخي به نفع برخي ديگر كننامزدها خ
ند طلحه گوي كه تواريخ مي آن حمان كنار رفتند حالطلحه به نفع عثمان و سعد به نفع عبدالرّ

دستور داده » مقداد بن األسود«كه در اين روايات عمر به  ديگر آنرفته و غائب بود. به سفر 
همگان مقداد را از دوستداران و كه  در حالي لت سه روزه، مخالفين را بكشد،پس از مه

حضرت قلمداد  از شيعيان آن دانند و حتّي او را مي حضرت علي طرفداران صادقِ
مأموريتي  نبراي چني ر اين صورت چگونه ممكن است كه عمر او راكنند(؟!) د مي

  ).ْل اهَ جَ تَ تَ  الفَ ( !برگزيند؟
شود اين است كه  ديگري كه غالباً براي فريب عوام از آن استفاده مي ي هنكت :تاسعاً

خويش نصب نفرموده و فصل بال ي هكسي را به عنوان خليف گويند: اگر رسول خدا مي
ر شوراي نصار را داهيچ يك از عمر شوراي مسلمين بود پس چرا  ي هعهد انتخاب خليفه بر

  !خود معرّفي كرد؟ ي هرا ابوبكر، عمر را به عنوان خليفشش نفره قرار نداد؟! يا چ
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توان مالمت كرد!  را نميها  آن كنم كه در اين مورد اگر عوام فريب بخورند اقرار مي
الع ندارند كه در صدر اسالم بين بسياري از ز مردم اطّام بسياري ا كه تا امروز ديده زيرا چنان

كه غالباً ـاسالمي از مهاجرين  ي هتوافقي وجود داشت كه اگر زعيم جامع پيامبرصحاب ا
است. زيرا در آن زمان قريش به  تر نزديك باشد، به پسند رسول اهللا ـ از قريش بودند
نصار ااز تر  شناس تر و مردم ديده هانپيشگي و تعامل با طبقات مختلف مردم، ج سبب تجارت

  ساير مناطق شناخت كمتري داشتند. پيشه بوده و نسبت به بودند كه غالباً كشاورز
َ «هزاران شكر ايزدمنّان را كه در اين مورد ميان ابوبكر كه گفته بود:   ا

َ
و  »يشرَ ن قُ مِ  ةُ مَّ ئِ أل

با  كه اختالف عليبل )67 ي ههيچ اختالفي نبود (نهج البالغه، خطب حضرت علي
) جرين براي اين مقام الئقادر اين بود كه چه كسي از مه خلفاء اما  تر است. (فتأمل جداً

  )1(!مرضي المسلمين باشد متّفق بودند قرشيِّهمگي در اين نكته كه خليفه بايد 
خليفه  است كه تنها راه مشروعيت يافتنِ بيعت ي هجا مسأل اين در بسيار مهم ي هما مسألا

نبود. يعني حتّي يك مهاجر نصار افرقي ميان مهاجر و  چمر بيعت هياشود و در  محسوب مي
ت نيافته و حائز مقام ، مشروعيكردند با او بيعت نميقرشي نيز اگر انصار به او رضايت نداده و 

ا مَ إغَّ «تعيين خليفه تصريح فرموده:  ي هدربار كه حضرت علي شد، چنان خالفت نمي
ِ والشّ  ِ  وهُ إماماً اكنَ مَّ سَ ٍل وَ جُ  رَ عوا بَل مَ تَ اجْ  إنِ فَ ، نصارِ األوَ  رينَ هاجِ لمُ رى ل  جز = ً رِ  هللاِ  َك ذل

مردي گردآمدند و  ]يرامونپ[ برنصار است پس اگر اجرين و امه اين نيست كه شوري از آنِ
اين ـ  6ي ه(نهج البالغه، نام .»رضاي خداستاين كار مورد  ]ي هنتيج[ او را امام ناميدند

مصطفي « مفضال ما جناب سيد به قول برادر آمده است)» نيفّ ِص  ةُ قعَ وَ «در كتاب  هنام
كه با ابوبكر و عمر و  در نامه فقط آمده بود (همان كسانياگر   ـ عاليتَ اهللاُ هظَفَحـ » طبائي طبا

كه بيعت مرا  عثمان بيعت كردند با من نيز بيعت كردند، پس كساني را كه غائب بودند نشايد
» احتجاج با خصم« اند قصد علي كردهانكار كنند) ممكن بود بگوييم فرض كساني كه ادعا 

بلكه  نكرده فقط به گفتن اين جمله اكتفا شود كه علي مالحظه مياما  وجه نيست بوده بي

                                           
  ) مالحظه شود. 104تا 82(ص  شاهراه اتّحادكنم كه كتاب شريف  در اين مورد اصرار و تاكيد مي -1
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 بيان صلي راا= جز اين نيست كه) ماإنّسميه (ا ي هحصر در شروع جمل ي هبه دنبال آن با افاد
دهد كه مشورت حقّ مهاجرين و انصار است و اگر بر مردي اجتماع كرده  دارد و خبر مي مي

ادات قاين جمله ربطي به اعتست. رضاي خداو او را پيشواي خود ناميدند اين كار موجب 
حضرت  ناو با وي سخن بگويد و اين قول آ بخواهد به زبان خود خصم ندارد تا علي
 ي هدار براي جامع بلكه در مقام بيان يك أصل در انتخاب زمام ي شود،احتجاج بر خصم تلقّ

در احتجاج با خصم  و إال لزومي نداشت كه علي(انتهي كالم طباطبائي) اسالمي است. 
نادرست  را به ميان آورد و بر خالف حقيقت، به خداي تعالي نسبت» رضاي خدا« ي همسأل
َفَال َيْعِقلُونَ  !بدهد

َ
انتخاب خليفه را به  ي هوسخنوري مجبور نبود كه هم نح ي هفارس عرص ؟أ
توانست به  بلكه مي !خدا بشمارد يِّرضنصار منحصر سازد و هم آن را مامهاجر و اجماع 

قبلي را انتخاب كرده بودند) اكتفاء  ي ه(كساني مرا برگزيدند كه سه خليف ي هنوشتن جمل
 ةٍ عَ دْ أو بِ  ٍن عْ طَ بِ  جٌ م خارِ هِ رِ ن أمْ عَ  جَ رَ إن خَ فَ « :دهنامه مرقوم فرمو ي هحضرت در ادام آن .نمايد

ّ  بَلَ  وهُ لُ أىب قاتَ  إنْ فَ  ،نهُ مِ  جَ رَ ا خَ إىل م وهُ دُّ رَ  پس  = ّ وَ ُه اُهللا ما تَ وّال و مننيَ ؤْ المُ  بيلِ سَ  ريَ غَ  هِ باعِ اتِ
ردد با طعن و بدعت خارج گ ]مشورت مهاجر و انصار ي هيعني نتيج[مر ايشان ااگر كسي از 

طريقي غير از رو كه به جاي خود نشانده و اگر خودداري و سركشي كند با او از آناو را 
وا  دارد، چه دوست مي كنند و خدا او را بدان كند، پيكار مي يمرا پيروي  )1(مؤمنينطريق 

 فرمايد: قرآن تشبه و تأسي بجويد كه مي ي هحضرت مجبور نبود به آي هدر اين نام». گذارد مي
ِۦ َما ﴿ َ َلُ ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع َغۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي نَُوّلِ ٰ َوَمن يَُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ تََولَّ

هدايت بر او  ]راه[كه  اين هركه پس از« ]١١٥ :[النساء ﴾١١٥َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصًيا 
ند وي را بدانچه ز راه مؤمنان را پيروي كمخالفت نمايد و راهي جآشكار گرديد با پيامبر 

  ».انجامي استآوريم كه بد سر گذاريم و او را به دوزخ در مي ميدارد وا  دوست مي

                                           
» مـؤمن «ي خدا را كنار گذاشتند و ديگري را برگزيدند  توجه فرماييد كه مهاجر و انصار را كه برگزيده -1

يا نظـاير آن بنويسـد و چنـين    » أكثَرُ النّاس«توانست در احتجاج باخصم مثالً  كه ميدرحالي شمرده است!
  نگويد. (فتأمل).» مؤمن«افرادي را 
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شود كه پيشنهاد و  گرديم معلوم ميباز» بيعت« ي هائل فوق اگر به مسألبا توجه به مس
موجب خليفه شدن كسي ابوبكر يا عمر،  معرّفي يك يا چند نفر به عنوان خليفه توسط

مشروع،  ي هترديد خليف شود و اگر فردي بيعت مهاجر و انصار را كسب نكند، بي نمي
رشي كه صحاب پيامبر، يك قادر زمان  ،بنابراين .)َفال َتَتَجاَهْل  اهللاَ  ِق اتَّ وَ ( شود ميمحسوب ن

كه ها  آن خالف رضايو بر شد را كسب كند، خليفه مي» رنصاا«توانست رضايت و بيعت  مي
  دادند، كاري از ابوبكر و عمر ساخته نبود. كثريت را تشكيل ميا

اي  در اين موضوع كه پيامبر حتماً پس از خود كسي را به خالفت نصب فرموده، قصه
مذكور بدين مضمون  ي هآوريم. قص ميجا  اند كه براي بيداري برادران ايماني در اين بافته

 ردازند،عهد كرد كه به بحث مذهبي نپها  آن اي سنّي شد و با ي مهمان عدها است كه شيعه
در اما  در مجلس آنان به تبجيل و تمجيد از ابوبكر پرداخت قبول كردند. وينيز ها  آن

مجلس تعجب اهل  !تر بود خواهپيامبر نسبت به مسلمين خير ابوبكر از :سخن گفت ي هخاتم
 رسول خدا است ابوبكر از گويي، چگونه ممكن چرا چنين مي :گفتندحت شدند واكرده و نار

 ت اسالم را به حال خود وانگذاشت و عمر ازيرا ابوبكر  :تر باشد؟! شيعه گفت خواهخيرم
مت را به حال خود ا شما رسول خدا ي هبه عقيد بنااما  رار دادخود قبعد از  ي هرا خليف

  !خارج شدها  آن قرار ندارد؟! سپس از مجلس خود ي هواگذاشت و كسي را به عنوان خليف
مت را به حال خويش وانگذاشت و ا سستي اين قول واضح است زيرا رسول خدا

جمله  آن از» بيعت«قانون ت خود يعني شريعت اسالم را كه براي آنان قرآن كريم و سنَّ
گرفتند كه از تعاليم  پس از خاتم النّبيين ياد ميبايست مسلمين است، باقي گذارده بود و مي
و از طريق شورا مسائل خود  ]٣٨ :وریالّش [ اند هم مشورت نموده حضرتش استفاده كنند و با

مري شرعي تلقّي شده افرمود، طبعاً  تعيين ميحضرت كسي را  را حلّ و فصل نمايند. اگر آن
ابوبكر و عمر يا  رأياما  .ماند (فتأمل) و مجالي براي كسب تجربه و ارتقاء مسلمين باقي نمي

اي اختالف بروز   هگونه حجيت شرعي نداشت و اگر در مسأل سايرين در نظر مسلمين هيچ
ملزم بودند براي به كرسي نشاندن رأي خود به قرآن و سنّت استشهاد و استناد ها  آن كرد، مي

شد و  مين هسي خليفبكر يا عمر كرف قول ابونداشتند. بنابراين به صكنند و جز اين راهي 
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گرديد. طبعاً  نميوب كردند، فرد مذكور خليفه محس ت نميصار با او بيعنااگر مهاجر و 
شناختند، قول ابوبكر يا عمر صرفاً يك پيشنهاد بود  تي بدون بيعت، نميچون مسلمين خالف

  .)ْل اهَ جَ تَ تَ  الفَ ( قبول يا رد آن مختار بودند.كه مسلمين در 
برادران بلوچ برايم اند كه آن را يكي از  اي ساخته نيز قصه سنّتاهل  جالب است بدانيم كه

ي هنقل كرده است. قص  مي سنّي به نجف رفت و شبي مذكور بدين مضمون است كه عال
علميه كرد، مهمانش از  ي هفرداي آن روز ميزبان قصد رفتن به حوزمهمان يكي از علما شد. 

ميزبان  ند و سپس به سفر خود ادامه دهد. عالمِاو خواست كه در راه مدرسه، وي را همراهي ك
پذيرفت. در مسير رفتن به مدرسه، عالم سنّي از ميزبانش پرسيد: وضع مدارس شما در نجف 

هاي گوناگون شاگردانش در  چگونه است؟ عالم شيعه شروع كرد به تعريف از فعاليت
شوند  مختلف اعزام ميبه نقاط  كنند و مبلّغيني كه مدارس علميه، از جمله كتبي كه تأليف مي

كنند و در مبارزات  پردازند و در كارهاي عام المنفعه شركت مي و به تعليم و تبليغ دين مي
ذا. مهمان سنّي كنند و هكَ سياسي دخالت دارند و با انحرافات حكومت عراق مخالفت مي

شيعه  مِعال !ايمان دارند؟اند، به اسالم  شما كه به اين كارها مشغول ي هپرسيد: آيا فضالي حوز
ايمان دارند و ها  آن زنيد معلوم است كه اين چه حرفي است كه مي :تعجب كرد و گفت

شوند! عالم سنّي گفت:  روند و شكنجه مي دهند و به زندان مي كارهايشان را مؤمنانه انجام مي
شما به  ي هدر حوزبيشتر است زيرا  شود توفيق شما در كارتان از خاتم النّبيين معلوم مي

در رسول خاتم اما  شود اضل مؤمن تربيت ميتن ف ا دوازده يا پانزده سال، صدهادت ده يم
 كثر تربيت يافتگانِااز سه يا هفت مؤمن تربيت كند و  ت و سه سال نتوانست بيشسطول بي
موجب  پهلوي دخترش را شكستند ومرتد شدند و إمام إلهي را كنار گذاشتند و  انشاي مستقيم

سنّي پس از گفتن اين سخنان  مِعال !ردندكثريت جهان اسالم را گمراه كاو  اش شده سقط نوه
  !با ميزبان خود وداع كرد و به راه خود رفت

علماي ما  ي هينحلّ تشيع است و همكه از مشكالت ال بسيار بسيار مهم ي همسأل :عاشراً
پردازند و توقّع  بحث حديث غدير، به آن نميداشته و پس از فراغت از  متّفقاً آن را پنهان

نيز مسلّم انگاشته شود و حديث رسواي ائمه  ت سايرت و معصوميصوصيمن ي هدارند مسأل
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ي اگر چشم و گوش بسته و لوح نيز براي حلّ همين مشكل جعل گرديده، اين است كه حتّ
خالف نيست كه حديث  حديث غدير را بپذيريم، ي هبدون تأمل، ادعاي علماي ما دربار

خواهد بود، شما  علي ي هداشت فقط دربار لهيه ميداللتي بر امامت ا غدير حتّي اگر
توانيد نصي  ايشان مي ي هكنيد؟! آيا دربار را چگونه اثبات مي ي هئماإلهي ساير  يتمنصوص

  !؟ته باشد، عرضه كنيداشكه عشر اشتهار حديث غدير را د
محمد بن «ترين علماي شيعه به نام  جو بداند كه يكي از بزرگ حقّ ي هالزم است خوانند

ند. شيخ گوي مي ةيعم الّش لَ و عَ  ةشيخ األمّ است كه او را » مفيد«ملقّب به » عمانمحمد بن النّ
 ِج ُحَج  ةِ فَ عرِ رشاد يف مَ اإل«آن را  معروف است و و بسيار معتبر شيعيان كه نزدمفيد كتابي نوشته

وي  ؛ناميده» هاي خداوند بر بندگانحجتبه شناخت  ]خلق[رهنمايي و ارشاد =  دباالعِ  َىل عَ  اهللاِ
را به اول  ر تأليف كرده و جلدشَع اثني ي هأئم ي هكتاب را به منظور إثبات إمامت إلهي اين

 اختصاص داده است. در جلدائمه  و جلد دوم را به ساير مسائل مربوط به حضرت علي
ند واضح سند يا ضعيف الس بي مه پسندهاي عا ائل تاريخي، از آوردن قصهمسعاله بر ذكر اول 
ه داري نكرده است، مانندطالن خودالبباب س 74اي كه در فصل  قصم در مورد يافتن و

  !نشين گرديدنصراني ديراي كه زير سنگي بزرگ پنهان بود و موجب مسلمان شدن  چشمه
 تاٍب يف كِ  دُ إنّا جَنِ «عرض كرد:  به حضرت علينشين در اين قصه آمده است كه دير

 نَ وَ  نابِ ن ُكتُ مِ 
ْ
ً عَ عَ  قعِ ا الصَّ يف هذَ  نا أنَّ مائِ لَ ن عُ عَ  رُ ثَ أ أو  يِبٌّ ها إال نَ اكنَ مَ  ُف عرِ اليَ  ةٌ خرَ يها َص لَ ينا

ُّ وَ  ٍّ ن وَ مِ  دَّ بُ ال هُ إنَّ وَ  نيَِبٍّ  ِ  بَل  هُ تُ درَ قُ وَ  ةِ خرَ الصَّ  هِ هذِ  اكنِ مَ  ةُ فَ عرِ تُُه مَ فَ ، آِقّ  احلَ و إىَل عُ دْ يَ  ِبِّ  ِ
ما رسيده،  ]دست[يمان و در آثاري كه از علماي ما به ها همانا ما در يكي از كتاب« »هالعِ قَ 
اي است كه روي آن تخته سنگ بزرگي قرار  يابيم كه در اين سرزمين چشمه مي ]چنين[

يك ولي دارد كه  داوند ناگزيرداند و خ صي پيامبر نميدارد و جاي آن را جز پيامبر يا و
او دانستن مكان اين صخره  ]ولي اهللا بودنِ[ ي هكند و نشان به سوي حقّ دعوت مي ]مردم را[

  !»و توان بر داشتن آن است
 يشيده كه اگر در كتب نصاري، وصيبا خود نيند ةيعم الّش لَ و عَ  ةشيخ األمّ آيا جناب 

كه قرآن فرموده بايد معرّفي  خود پيامبر نيز چنانترديد معرّفي شده باشد بال كرماپيامبر 
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بايست نخست مسلمان  نصراني آن آيات را قبول داشتند كه مي ي هشده باشد و اگر اين فرق
رسيد و وصي  به خالفت در غدير نيز به ايشان مي شدند و طبعاً خبر نصب علي مي
پيغمبر بيايد و  شدند وصي تظر مياين قصه، من ي هندو يا به قول باف ندشناخت حضرت را مي آن

  !هجري، نصراني و ديرنشين باقي بمانند 36تا سال كه  اين چشمه را كشف كند، نه
جاي چشمه را در سرزمين مورد نظر خود، كه  اين جالب است كه ديرنشينان با

اما  خود را درست در جايي نزديك چشمه بنا كرده بودند؟! ي هدانستند ولي صومع نمي
 ي هآشنا نبوده زيرا در قص أمير المؤمنين ي هقصه، با سير ي هر اين است كه بافندت عجيب

عىف يُ ن أ رَ أمَ ت فَ اكنَ  ُث يها حَ عَ َض وَ وَ  هِ دِ يَ ا نِ هلَ ناوَ تَ فَ  ةِ خرَ  الصَّ ىَل إِ  جاءَ  مَّ عُ «خود چنين بافته است: 
اِب ها بِ رُ أثَ  داشت و ا دست برتخته سنگ آمد و آن را ب حضرت علي) سپس به سوي«( »الرتُّ

  !»بپوشانند راآن  ي هخاك اثر و نشانبا بود، گذاشت و فرمان داد كه  ]قبالً[جا كه  در همان
در  عليدانند كه حضرت  آن بزرگوار به خوبي مي ي هكه آشنايان با سيردرحالي74

ي مسلمين وقف نمود لذا هاي بسيار حفر فرمود و همه را برا خويش چاهمبارك زندگاني 
پوشاند  يافت قطعاً آن را نمي به منبعي از آب دست مي جزيرة العربآب  زمين كماگر در سر

د ناهدانسته كه افراد فكور خو س چون ميعلي نشنا ي هبافنداما  مند شوند تا مردم از آن بهره
ين در زمان جنگ صفّين كشف كرد، كجاست؟ و طبعاً ا اي كه علي پرسيد چشمه

ضرت فرمود، چشمه ح ود ندارد لذا ناچار شده بگويد آناي در عالم واقع وج افسانه ي هچشم
  !را مخفي كنند

رد « ي هافساناول  سوم جلد ببا 78و  76در فضل  ةيعم الّش لَ و عَ  شيخ األمةجناب 75
  )1(!را آورده است اژدها يا مار بسيار بزرگ) =و تكلم با ثُعبان (» مسالشّ

كنيم اين است  محترم را به آن جلب مي ي هكه ما توجه جدي خوانند بسيار مهم ي هنكت
 معتبري ارائه ننموده هيچ نصائمه  ساير ي هدربار» ارشاد«كه شيخ مفيد در جلد دوم كتاب 

لتي بر مقصود كه دال و يا رواياتيبلكه جز ادعا و چند قصه و برخي روايات واضح البطالن 

                                           
   .253تا  251، و 116تا  114، ص تنامهرزيارت و زياي اين دو افسانه رجوع كنيد به كتاب  درباره -1
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وي نصوص معتبر در اختيار نداشته شود كه  معلوم مي !چيزي عرضه نكرده استندارند، 
او را در فصل مختص به حضرت سيد  ك) مثالً يكي از أقوال مضحَفال َتَتَجاَهْل ( !است

حضرت بر جميع مردم الزم بوده است  اطاعت آن«گويد:  مي  وي توان ديد. مي الشهداء
كرده مردم را به امانت خود دعوت  اي كه مراعات مي ش به سبب تقيهگرچه حضرت

دانستند  اهللا، نميندن عحضرت را امام منصوب م پس گناه مردمي كه آن )1(»؟!نفرمود
َفَال َيْعِقلُونَ چيست؟! 
َ
تصريح كرده به كه  اين با ؟ و يا در فصل مربوط به حضرت سجادأ

بر امامت محم ه د بسبب نبودن نصبرادر پدري امام حسين[ن حنفي[  آن بزرگوار امام
دانسته است و  بدون ذكر نصي معتبر، امامت مسلمين را متعلّق به حضرت سجاداما  نيست

در باب مختص به امام حسن  و يا مثالً )2(!فقط به حديث رسواي لوح استناد كرده است
مشتمل بر سيزده حديث است،  صول كافي كهااول  جلد 132باب احاديث  جز عسكري

مذكور صحيح  ي هگان سيزدهاحاديث  قول ديگري نياورده و عجبا كه حتّي يكي از
بواب جلد دوم اها كه گفتيم به عنوان نمونه بود و ساير  ه اينالبتّ (فتأمل جداً).)3(نيست

د محم«قاي كنم از آ ب ميتعج. )4(از لحاظ اثبات امامت إلهيه وضع بهتري ندارد» ارشاد«
به عيوب آثارش اما  كه نصف يكي از كتبش را به شيخ مفيد اختصاص داده» رضا حكيمي

  بايد دعا كرد كه مردم فريب اين تعريف و تمجيدها را نخورند. !اي نكرده است اشاره

                                           
ــةٌ  -1 ــِق الِزَم ــِع اخلَل ــُه ِجلَمي ــدُع إىل َوإن ملَ  طاَعُت ــَنفْ  َي ــِة اّلت ــِه لِلتَِّقيَّ ــا!  يِس ــاَن َعَليه ــه حضــرت   ك ــه ب ــبت دادن تقي نس

  انصافي است! به راستي بي سيدالشُّهداء
به بعـد، فصـل (نظـري     166ي  ، صفحهشاهراه اتّحادشود به كتاب در مورد حديث رسواي لوح مراجعه  -2

 943تـا   915ص » اخبار اصول بر قرآن و عقولعرض «به احاديث نص و ارزيابي آنها) و تحرير دوم 
  جلد اول اصول كافي. 183در بررسي باب 

  .708و  707ص» عرض اخبار اصول«درمورد احاديث فوق رجوع كنيد به  -3
به نظر ما مفيد است كه افراد محقّق اگر با عالمي خرافي برخورد كردند، بگوينـد مـا در داللـت حـديث      -4

ي  منصوص و منصوب من عنداهللا و خليفه كنيم كه حضرت علي فرض مي غدير هيچ بحثي نداريم و
  به ما ارائه كن!  معتبربوده است، شما براي منصوصيت الهيِ ساير ائمه يك نص  بالفصل رسول خدا
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 هشاهرا«كتاب شريف  خالفت حضرت علي ي هما بهترين كتاب دربار نظر: بهتذكّر 
است و  »حيدر علي قلمداران«مجاهد جناب  ارجمند ما، محقّق تأليف برادر» اتّحاد
است كه از  يخوانند ضرور .... را مي.يا» الغدير«يا  »عبقات األنوار«كه كتبي از قبيل كساني
نيز مفيد است كه تحرير دوم ائمه  ريامامت سا ي هاين كتاب غفلت نكنند. دربار ي همطالع

) 948تا  859و 720 تا 651صفحات  أقلّ(ال عقولبر قرآن و اصول عرض اخبار كتاب 
  مالحظه شود.

به جانشيني پيغمبر داللت  فصل عليت بالاينك كه ثابت شد حديث غدير بر خالف
فا و عپردازيم كه ضُ به نمازي مي .ندارد و عيد غدير متّكي بر دليل و مدرك شرعي نيست

اند و  براي مسلمين ارمغان آورده )2(قيالرّو داود بن كثير  )1(اباني از قبيل محمد بن سنانكذّ
المثل چون ابوبكر  دهد! في كه بوي نفاق و شقاق و تفرقه مي اند آن دعايي بافته ي هدر ادام

را صديق اكبر  مشهور است در اين دعا حضرت علي» يقصد«درميان مسلمين به لقب 
َ «ضرت را ح آنچنين  هم و .)3(است خوانده حجت « »هُ ينَ دِ وَ  هُ يَّ بِ نَ  هِ بِ  دِ يِّ ؤَ المُ  هِ تِ يَّ رِ  بَ ُة بَل ُحجَّ ـلْ ا

كه مالحظه  است. چنان خوانده» پيامبرش و دينش را به او تأييد فرموده ]خدا[بر خلقش كه 
حضرت را حجت خدا گفته است  جعلي آن ي هدعيادر اين دعا نيز مانند بسياري از شود  مي
 »تُهُ جَّ حُ دٍ مَّ نا حُمَ ِيّ بِ نَ ت بِ مَّ يَ « ست كه فرموده:اين ادعا خالف قول حضرت علي اكه  اين با
و خدا عالوه بر  )91 ي ه(نهج البالغه، خطب .»إلهي تمام گرديد تحج دمبا پيامبر ما مح«

 آن حضرت، پيامبر و دينش را با افراد ديگر نيز تأييد فرموده است و اين صفت خاص
گاه غيب إلهي شمرده كه اين  ار علم و گنجد انهزرا خ علي حضرت نيست. در اين دعا آن

 دار انهزخ نيازي به خازن و عين ذات اوست و أقوال مخالف عقل و قرآن است زيرا علم خدا

                                           
  ايم. ، معرّفي كرده308، ص عرض اخبار اصولاو را در  -1
  معرّفي شده است.  414، صعرض اخبار اصولوي در  -2
كه منقول از شيخ مفيد است به تأسي از شهرت عمر بـه فـاروق،    282و  281ي  كه در دعاي صفحه چنان -3

  خوانده است. »الباطِلو َالفاروق َبَني احلَقِّ «حضرت علي را 
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و غيب مخصوص ذات  مراجعه شود) 924و  413، صعرض اخبار اصول(به كتاب  ندارد
ر خلق خدا حضرت را شاهد ب مين ندارد. در اين دعا آنااوست و احتياج به گنجينه و 

به بعد)  334(ص  كه در صفحات گذشته توضيحش گذشت چنانخوانده كه اين صفت نيز 
  .حضرت است رين آناطالق ندارد و مقيد به معاص

حاديث ساختگي ديگر نيز مشاهده اكه در  كه دشمنان اسالم و مسلمين چنان بدان
اند. در اين دعا نيز به جبت و  بدگويي كردهاول  ي هسه خليفشود، به كنايه از شيخين يا  مي

أوثان نبود  ثري از جبت و طاغوت واپس از فتح مكّه كه  در حالي .... اشاره كرده.طاغوت و
بيني وعناد ميان بديا اين دعا و نظاير آن جز ايجاد آ !بيزاري بجويندها  آن تا مسلمين از

  !ثر ديگري دارد؟امسلمين 
و چون مؤمني را مالقات كند اين «اس به عنوان نهمين عمل روز غدير نوشته است: شيخ عب

َ «تهنيت را بگويد:  َّ  ِبِّ  مدُ حلَ ا  وَ  نيَ نِ ؤمِ مُ الريِ أمِ  ةِ اليَ وِ بِ  نيَ كِ سِّ مَ تَ المُ  نَ نا مِ لَ عَ ي جَ ا
َ
 »ةِ مَّ ئِ األ

 ائمه لمؤمنين واسك جويان به واليت و دوستي أميري را كه ما را تميخداسپاس و ستايش «

مؤمنين  ي هزيرا همـ  . بديهي است كه هيچ مسلماني با اين جمله مخالف نيست»تقرار داده اس
محترم بداند كه  ي هاگر خواننداما  ـ دانند خود مي ي هرا دوست داشته و او را أسو علي
إقبال «ر كند! روايت مذكور د فوق از چه روايتي أخذ شده، قطعاً بسيار تعجب مي ي هجمل

ثبت أعمال، از  عيد غدير تا سه روز فرشتگانِدر ) آمده و مدعي است كه 464(ص » األعمال
تا هر غلطي كه [نويسند  دارند و گناهان ايشان را نمي مي  بيت و شيعيان قلم براهل  تداراندوس
  )1(!پوشي از گناهكاران شيعه است گذشت و چشمو روزِ ]!خواهند بكنند مي

                                           
ُمُر اُهللا ِفيِه الِْكَراَم  «.....در قسمتي از روايت مذكور چنين آمده است  -1

ْ
ِي يَأ

َّ َْوُم ا ْ ْن يَْرَفُعوا وَُهَو ا
َ
الاَْكتِِبنَي أ

يَّاٍم ِمْن يَْوِم الَْغِديِر َوَال يَْكتُبُوَن َعلَيِْهمْ 
َ
ْهِل اْكَيِْت وَِشيَعِتِهْم ثََالثََة ك

َ
َشيْئاً ِمْن َخَطايَاُهْم َكَراَمًة  الَْقلََم َقْن حُمِيبِّ أ

ِة........ َوَيْوُم الِْبَشارَ  ئِمَّ
َ
ٍّ َواْأل ٍد َويلَعِ ِمرِي الُْمْؤِمِننَي..... لُِمَحمَّ

َ
ْفِح َقْن ُمْذنيِِب ِشيَعِة أ ....... َوَيْوُم الصَّ ْكرَبِ

َ
ِة َوالِْعيِد اْأل

إَِذا ليَِقَ الُْمْؤِمنُ 
ً فَ ٍد .... وَُهَو يَْوُم احكَّْهِنيَِة ُفَهينِّ َنْعُضُكْم َنْعضا ْهِل َنيِْت حُمَمَّ

َ
َخاُه َفُقوُل احْلَْمُد َوَيْوُم ِقيِد أ

َ
ِلـلَِّه  أ

ِمرِي الُْمْؤِمنِ 
َ
ِكنَي بَِوَاليَِة أ ِي َجَعلَنَا ِمَن الُْمتََمسِّ

َّ ِة عليهم السالما ئِمَّ
َ
! اين روايت مطالب عجيب »خلإ...نَي َواْأل
  ديگري هم دارد كه ما به همين اندازه اكتفا كرديم.
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دشمن بوده و يا منكر  با علي ـ اهللابِ عوذُنَـ شود كه  زمان ما كسي پيدا نميدر  بدان كه
 ي هعمال و أدعيادر كه  در حالي سوه نداند.احضرت را  واليت او باشد و آن دوستي و

رده باشند لعن و نفرين ك منسوب به عيد غدير، مكرّراً كساني را كه منكر واليت علي
 كه رسول خدادانند همه مي را كسي منكر نيست و است در صورتي كه قضاياي غدير

خواهند به  توصيه فرموده ولي اين نويسندگان مي در غدير خم به دوستي حضرت أمير
در صورتي كه خود  !را اثبات كنند ت بال فصل عليفزور و با جعل روايات، خال

فت خالات گذشته مالحظه شد، مدعي كه در صفح و دوستارانش چنان حضرت أمير
  )َفال َتَتَجاَهْل ( إلهيه نبودند. ي همنصوص

ها و  ر صورتي كه با بدعتخواهد د را مي در اين دعاها مكرّراً از خدا واليت علي
 آناعمال  حضرت و خالف عقايد آناند و بر جعلي كه به وجود آورده مستند ياعقايد نا

دهند! بايد  جناب قرار مي ن آنمخالفين يا دشمنا ي هكنند، خود را در زمر بزرگوار رفتار مي
عا، كاري درست نميگفت به صشود بلكه بايد عمالً ثابت كرد انسان،  رف خواندن دعا و اد

  دوست است يا دشمن؟
تطهير در اين روز در شأن حضرت علي و فاطمه و  ي هگويد آي در فضيلت روز مباهله مي

عرض اخبار اصول بر «وم كتاب تطهير در تحرير د ي هآي ي ه. دربارين نازل گرديدحسنَ
چنين  هم كنيم. جا تكرار نمي ايم و در اين سخن گفته )662تا 655(ص » قرآن و عقول

در حال ركوع انگشتري خود را به سائل  در اين روز حضرت أمير المؤمنين«گويد:  مي
ُ ﴿ :ي هيآداد و  َّ زكات دادن در  ي هدربار !»در شأنش نازل شد ]٥٥دة:  [املائ ﴾إِنََّما َوِلُُّكُم ٱ

 )148تا  145(ص» شاهراه اتّحاد«شريف كتاب ز نيز الزم است مراجعه شود بهركوع نما
  .)670 تا 664(ص» عرض اخبار اصول«و

َتٰ  َهۡل «كه حجه گويد: روزي است ذي 25ل روز عماادر و
َ
بيت نازل شده اهل  حقّدر» أ

 تيم و أسير دادند و بهد را به مسكين و يتند و افطار خوكه سه روز، روزه گرف به جهت آن
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ام  نيز نوشته از قرآن تابشيتفسير  ي هاي را كه در مقدم رهجا خاط نيدر ا !افطار نمودند آب
  كنم: ذكر مي

انسان ي هراظ نزد من آمد و گفت شما قبول داريد كه سوچندين سال پيش يكي از وع 
ور؟ آيا چطم: شما تفحضرت نازل شده؟ گ آن ي هو خانواد ؤمنينمالهر) در شأن أميرلد(اَ

هم اين موضوع را قبول داريد؟ من معتقدم شما قبول نداريد بلكه غير مستقيم آن  شما
گفت: چرا  !ايد هم موهون كرده دانيد و قرآن كريم را را پيرو عقل و قرآن نمي امام

شما هم قبول كني!  كنم كه تهمت نيست بلكه دليل دارم و ثابت مي :مزنيد؟! گفت ميتهمت 
؟ گفت: آري. است نازل شده آيا شما قبول داري كه اين سوره در شأن حضرت علي

نَسٰنَ ﴿ فرموده: هگفتم: در آغاز اين سور ۡقَنا ٱۡلِ
همانا ما انسان را « ]٢نسان: [اإل ﴾إِنَّا َخلَ

آيا شما است،  يه، عليه است كه مقصود از انسان در اين آدر تفاسير شيعه آمد» آفريديم
ن نُّۡطَفٍة مِ ﴿ فرموده: ههمين آي ي همادر اد :بلي، گفتم :اين تفسير را قبول داري؟ گفت

ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ 
َ
شما  ، هآيا طبق اين آي». اي آميخته تا او را بيازماييم از نطفه« ]٢نسان: [اإل ﴾أ

شده بنت أسد خلق  ةفاطمجناب ابوطالب و  ي هنطف از قبول داري كه حضرت علي
دانستم كه علّت سكوت او چيست زيرا در روايات خوانده بود  مي )1(أمل كردتاست؟ ديدم 

با ساير مردم فرق دارد. سرانجام گفت: ها  آن اند و خلقت از نور خلق شده هكه پيغمبر و أئم
. گفتم: بنابراين شما قبول نداريد كه اين آيه در شأن حضرت است از نور خلق شده علي

است؟! مضافاً  علي »اإلنسان«اند كه مقصود از  پس چرا در تفاسير شما نوشته علي است؟
ضرت علي و حضرت شدند و ح ربيما ينايد كه حضرت حسنَ ه در تفسير آورد اينكه بر

سه صاع جو تهيه  علي زهرا براي سالمتي آنها، نذر كردند كه سه روز، روزه بگيرند.
موقع افطار مسكيني اول  روز .نان تهيه كنند فطار و سحررد كردند تا براي اآنمود و آن را 

روز  !كردندنيزشان فضّه با آب افطارو همگي حتّي ك !ه او دادندبآمد و هر پنج قرص نان را 

                                           
عـرض اخبـار    763و  762ي  د، يا به عنوان نمونـه بـه صـفحه   كتاب حاضر مراجعه شو 155ي  به صفحه -1

  رجوع شود. قرآن و عقول اصول بر
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ضعف و گرسنگي  سير دادند و دچاراها را به يتيم و روز سوم به  دوم نيز وقت افطار نان
ِسًيا َويُۡطعُِموَن ﴿ :ي هو آي !شديدي شدند

َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ َ َ َعاَم  نسان: [اإل ﴾٨ٱلطَّ

ايشان نازل  ي هدربار» كنند طعام ميارا  أسير يتيم و ام، بينوا وعميل به ط به رغم عالقه و« ]٨
بيت او از عقل و قرآن پيروي اهل  و گرديد؟! اگر اين قصه راست باشد، حضرت علي

خواست  ي يك نفر نصف نان يا يك نان كافي نبود؟ مگر مسكين ميمگر برا اند. نكرده
دانيد چراغي  شما ميكه  اين به اضافه !ها را به او دادند؟ نان ي هدكّان نانوايي باز كند كه هم

اند و روزه گرفته و دو روز  كه به خانه رواست به مسجد حرام است. كساني كه خود گرسنه
ها را به مسكين بدهند بلكه نصف نان  نان ي هد الزم نبود همه بگيرنخواهند روز ديگر نيز مي

فظُيا يك نان را به او داده و خود براي ح ّالصهح جوع با بقي كردند افطار ميها  نان ي هو سد. 
َ تَبُۡسۡطَها ُكَّ ٱۡلبَۡسِط ﴿ :هبه ادعاي شما به فرمان خدا كه به پيغمبرش فرمود بيت بنااهل 

ُۡسوًرا َفَتۡقُعَد مَ  مگشاي تا خود  ]ششدست خويش را به بخ[ي ههم« ]٢٩ اإلرساء:[ ﴾٢٩لُوٗما مَّ
واْ َوَكَن َبۡيَ ﴿ي هو به آي .»مالمت شده و وامانده بنشيني نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ

َ
ِيَن إَِذآ أ َوٱلَّ

فاق نمايند، اسراف نكرده و بخل كه چون ان و كساني« )1(]٦٧[الفرقان:  ﴾٦٧َذٰلَِك قََواٗما 
خدا پيروي از عقل را حتّي بر  !اند عمل نكرده »است اين دو ي هورزند كه اعتدال درميان نمي

بيت او از عقل و قرآن اهل  رسول خود واجب فرموده پس چگونه ممكن است علي و
رد؟ طفال خود را به ضعف و گرسنگي مبتال كابيت و اهل  چگونه علي ند؟!پيروي نكن
خدا براي  )2(؟!كرده بود كه نان او راهم به ديگري دادندگناهي كه كنيز بيچاره چه  ديگر آن

كند! به  كه جاهل به قرآن بوده و از عقل پيروي نكند، آيه نازل نميتجليل و تكريم كسي
فطرت است و حضرت علي و حضرت اي از حقائق و مطابق با  ما قرآن مجموعه ي هعقيد

                                           
  ي انعام. سوره 141ي  و آيه -1
جالب است كه گويا مسكين و يتيم و اسير در اين سه روز أهل خانه را كامالً تحـت نظـر داشـته و دقيقـاً      -2

ان، دست به نان نبرده بودند و حتي يكي از آن كردند كه آن بزرگوار زدند و طلب انفاق مي وقتي در مي
ها فرصـت يابنـد يـك يـا دو لقمـه از نـان خـويش         سه تن چند دقيقه ديرتر به سراغ اهل خانه نيامد تا آن

  بخورند و باقيمانده را انفاق كنند!
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اند، تهمت به ايشان  چه روات خرافي نوشته اند و آن عالم به شريعت بودهعاقل و  زهرا
كنيم كه مسكين و يتيم و  شود مالحظه مي تعصب، تأملشريفه بدون  ي هياست. اگر در آ

 هم دارد و حداكثر باها  آن اند كه داللت بر جمع ديگر عطف شده به يك» واو«سير با ا
اند و  آمده حضرت علي ي ههم به در خان سه باهر شب در يكها  آن توان گفت كه مي
اند. بايد توجه  اند و البته براي سحر خود نان تهيه كرده حضرت نان خود را به ايشان داده آن

و جداً چون  .(فتأمل) .)1(كرد توان تهيه ص نان ميداشت كه با سه صاع جو، بيش از پانزده قر
 ي هاند لزومي به تفسير آي به يكديگر عطف نشده» مثُ«ظ سير با لفا، مسكين و يتيم و هدر آي

روزه دار، به  ي هشريفه، به سه روز نيست كه در اين صورت نيز موجه نخواهد بود پنج گرسن
 صكثر سه قراحدها  آن ت كه بهشرع پسندتر، آن اسنان بدهند بلكه  صسه گرسنه، پنج قر

خود را كه تازه  و دو كودك )2(!نيز بخشش كنند دليل ندارد كه نان كنيز خود رانان بدهند، 
ات آمده موافق قرآن چه در رواي اند، گرسنه نگذارند! بنابراين آن از بستر بيماري برخاسته

ش را جاهل به بيتاهل  و المؤمنينيرخالف عقل و منطق بوده و هم أمنيست و هم بر
ٓ َهٰٓ  َفَمالِ ﴿ !شريعت جلوه داده است َ   .﴾اَحِديثٗ  َقُهونَ َيفۡ  يََكاُدونَ  َ  مِ َقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤ

  فصل هفتم و هشتم
شيخ طوسي « گويد: مؤلّف مفاتيح مي اين دو فصل مختص ماه محرّم و صفر است و

محرّم و لكن روز عاشوراء را امساك نمايد از اول  ي هده ي هفرموده كه مستحب است روز
آيا شيخ طوسي حقّ  !»ول نمايدتنا )3(طعام و شراب بعد از عصر، آن وقت به قدركمي تربت

ف بهداشت اسالم دستور خالآيا  !تشريع دارد كه مستحب يا مكروه به شريعت اضافه نمايد؟
  !اند؟ خواه اسالم و مسلمينآيا اينان خير !دارد؟

                                           
قـدار  گرم باشد، سه صاع جو بيش از شش كيلو و نيم خواهد بود و با ايـن م  2176يا  2400اگر هر صاع  -1

  شود! بيش از پانزده قرص نان پخته مي
  شود! ام كه بگويند آيات مذكور فضّه را هم شامل مي تاكنون نشنيده -2
  است. منظور او تربت حضرت امام حسين -3
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است » ابن منبه وهب«نسبت داده كه راوي آن  ؤمنينمنمازي به امير ال 290در صفحه 
بدان كه اين ماه معروف به نحوست « ماه صفر گويد: ي هو دربار !مروج اسرائيليات بود كه

دليل را نحس بدانيم؟! همين سخنان بال كه يك ماه آيا اين به وضوح خرافه نيست )1(!»است
  كند. را نسبت به اسالم بدبين مي تحقيق و افراد فكوراهل  اي از است كه عده
و از حضرت عسكري :نويسد اس ميشيخ عب  عالمات مؤمن  :ه كه فرمودهشدروايت

و زيارت  نماز فريضه و نافله در شب و روز گذاردنعت كر يك پنجاه و يز استپنج چ
 سمِ بِ خاك گذاشتن و  جبين را در سجده بر دست راست كردن و انگشتر بر أربعين كردن و

هجد (ص مصباح المت يخ طوسي دراين روايت را ش .)2( »نرا بلند گفت حيمالرَّ  محنِ الرَّ  اهللاِ
 د.هستن  از ضعفاء و مجاهيلدانسته كه ناقلين آن  زيرا مي) بدون ذكر روات آورده است 730
روايت است كه نماز را كه مورد سفارش قرآن كريم است  معيوبِ ها متنِ ر از اينت مهماما 

» الابن فضّ«كه مروي است از ـ عين برادست راست كردن يا زيارت  انگشتر بر در رديف
آيا اگر كسي اين كارها را نكرد  !دانسته است ـ وثيق نشدهكه ت» سعدان بن مسلم«ي و فواق
خالف اين روايت است. خوانيم بر چه در كتاب خدا مي ما آنكه  در حالي !من نيست؟مؤ

ها  آن سه صفت از صفات فوق درهاي مؤمن را بيان فرموده و نهخداي متعال صريحاً نشا
ِ ﴿ :نيست. چنانكه فرموده َذا تُلَِيۡت َعَلۡيِهۡم إ ُ وَِجلَۡت قُلُوُبُهۡم  َّ ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱ نََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ

ُوَن  ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ َ َ ا َرزَقَۡنُٰهۡم يُنفُِقوَن  ٢َءاَيُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمٰٗنا َو لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ  ﴾٣ٱلَّ
هايشان بيمناك شود  شود دل دان كساني هستند كه چون خداوند ياهمانا مؤمن« ]٣ ,٢ األنفال:[

خويش توكّل مانشان را بيفزايد و بر پروردگاروچون آيات او بر آنان تالوت شود. اي
و  .»ايم، انفاق كنند چه بديشان روزي عطا كرده آن از پا داشته ورا بكنند، همانان كه نماز  مي

                                           
هاي رومي(= حزيران) را كه شمسي است نحس دانسته و با  چنان كه در آخر فصل يازدهم، ماه نهم سال -1

ي  فر قمري و در نتيجه غير ثابت است، طبق اين دو روايـت تكليـف مـردم دربـاره    كه ماه ص توجه به اين
  نحس دانستن ايام مشكل خواهد بود! (فتأمل).

مفـاتيح) آورده   468(ص » زيارت عاشوراي غير معروفه«شيخ عباس يك بار ديگر اين روايت را بعد از  -2
  است!
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ۡفلَ ﴿فرموده: 
َ
تِِهۡم َخِٰشُعوَن  ١َح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن قَۡد أ َ ِيَن ُهۡم ِف َص ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ  ٢ٱلَّ َوٱلَّ

َكٰوةِ َفٰعِلُوَن  ٣ُمۡعرُِضوَن  ِيَن ُهۡم لِلزَّ ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحٰفُِظوَن  ٤َوٱلَّ ۡزَوِٰجِهۡم  ٥َوٱلَّ
َ
ٰٓ أ َ َ  َّ ِ إ

يَۡمُٰنُهمۡ 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ُهۡم َغۡيُ َملُوِمَي  أ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَعاُدوَن  ٦فَإِنَّ

ُ
 ٧َفَمِن ٱۡبَتَغٰ َوَرآَء َذٰلَِك َفأ

َمَٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرُٰعوَن 
َ
ِيَن ُهۡم ِل ٰ َصلََوٰتِِهۡم ُيَافُِظوَن  ٨َوٱلَّ َ َ ِيَن ُهۡم   ,١ :[املؤمنون ﴾٩َوٱلَّ

 از اند و همانان كه شان فروتنر شدند، همانان كه در نمازرستگا كه مؤمنين به راستي« ]٩
پردازند و همانان كه شرمگاه  ند و همانان كه زكات ميبيهوده رويگردان هست ]قول و فعل[

دارند كه در اين  اند، محفوظ مي خويش را جز بر همسران يا كنيزاني كه مالك گشته
هستند. مؤمنان  گربجويد، آنان تجاوز فراتر از اين ايشان نيست كه هركسصورت مالمتي بر

ند كه نمازهاي و همانان هست مانات و پيمان خويش را مراعات كردهاند كه همانان هست
ر شده ولي قرآن عالئم متعدد براي مؤمنين ذكدر  .»نمايند محافظت مي ]از خلل[ راخويش 

شتر به كه انگسانيكه در شهر ما تهران، بسياري از ك نيست حال آنها  آن سه صفت فوق در
دهند زيرا مقلّد علمايي  نمي زكاتخوانند،  ربعين ميات كنند و يا زيار دست راست مي

اند كه كمتر  چيز منحصر كرده و شرايط عجيبي براي آن قائل شده 9هستند كه زكات را به 
ح ميان مردم ما مفاتيدركه  اين ع ما اين طور شده، برايچرا وض )1(!شود كسي مشمول آن مي

فهميد  گويد كه شما مفاتيح را نمي بيشتر از قرآن مشتري دارد و كسي از علماء به عوام نمي
 ي هها در حوز است و براي فهميدن آن بايد سال هلگويند قرآن ظنّي الدال مي كثراًاولي 

  !علميه درس بخوانيد تا قرآن را به صورت ظنّي بفهميد

  فصل نهم
هم  سال سيزدهاول  شب«ول است. مؤلّف مفاتيح گويد: اين فصل مربوط به ماه ربيع األ 

و در آن شب  ي هرمعظّمه به مدينه منو ي هبود از مكّ بعثت مبدأ هجرت حضرت رسول
داي جان شريف او نمود و درجاي ود را فجان خ در غارثور مختفي شد و حضرت أمير

                                           
)» زكـات ، (حقائق عريـان در اقتصـاد قـران   «ف در اين مورد ضروري است به جلد اول كتاب شـري  -1

  مراجعه شود. حيدرعلي قلمدارانتأليف مرحوم 
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و برادري  ةل خود و مواساهاي قبائل مشركين پروا نكرد و فض ضرت خوابيده از شمشيرح آن
َوِمَن ٱلَّاِس ﴿ :ي هكريم ي هم ظاهر گردانيد و آيبر جميع عالَ خود را با حضرت رسول

 ِ َّ اين كالم  :گوييم مي». أنش نازل شددر ش ]٢٠٧[البقرة:  ﴾َمن يَۡشِي َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ
 ـ هداز جمله گذشته و آينـ يد چيزي گوي كامالً صحيح است و همه قبول دارند ولي شما مي

 »نٌ كائِ  وَ هُ  ماوَ  كونُ يَ  ماوَ  كانَ  ما« م بهبنابراين امام عال )1(كافي)106بر امام مخفي نيست (باب 
رسد و  نمي رسد و كسي كه بداند ضرري به او اي به او نمي دانست كه از مشركين صدمه مي

كه  اين ي هتي براي او نخواهد بود. به عالوبه كاري ظاهراً خطرناك اقدام كند امتياز و فضيل
حضرت مات سفر آنرفت و مقدور ثَ با همراهي ابوبكر به غارِ در همين شب رسول خدا

م را ابوبكر فراهم كرده بود و در غار ثور ابوبكر كه علم به آينده نداشت از طعام و ساير لواز
و ابوبكر نازل  أن رسول خداشتوبه در  ي هسور 40 ي هواجه بود و آيبا خطر مشركين م

هستيد كه مظهر انصاف و عدالت بود، چرا به زحمات ابوبكر  گرديد. شما اگر پيرو علي
ايد؟! متأسفانه  اي نكرده در طول سفر مخفيانه به مدينه و اين اقدام خطرناك او، هيچ اشاره

م سخناني از اين قبيل انكار نبوده به عوا يه كه نزولش در مورد ابوبكر قابلِآاين  ي هدربار
كه  در غار ثور، فضيلتي براي او نيست چنان ابوبكر با رسول خدا بودنِ :گويند كه مي

پرواضح اما  !نيز در زندان با چند مشرك همراه و مصاحب بوده است حضرت يوسف
ياري و به در زندان اخت مشركان با حضرت يوسفنشيني  حبت و همااست كه مص

در طول سفر  اكرم همكاري ابوبكر با پيغمبر همراهي واما  دهخواست خودشان نبو
الع از آينده، جان و ر خود خواسته و انتخابي بوده است و او بدون اطّوهجرت و در غار ث

  مالش را در همراهي با پيامبر در طبق اخالص نهاد و در معرض خطر قرار داد. 
إلهي است  ي هت و احاطآمده همان معي هسورة توب 40ةإلهي كه در آي تگويند معي و يا مي

ي كفار نيز از اين معيت و إحاطه خارج نيستند شود و حتّ كه همه كس و همه چيز را شامل مي
كنند،  الطه و عوامفريبي ميحال آنكه مغ !ابوبكر نخواهد بود و طبعاً اين موضوع فضيلتي براي

                                           
  .620تا  613، ص عرض اخبار اصولكافي مراجعه شود به  106ي احاديث باب  درباره -1
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إلهي است كه در اين آيه، مورد  تكوينيِآنها احاطه و قيوميت ة مورد نظرزيرا معيت و إحاط
گويد كه اندوه مداركه خدا با ماست  نظر نيست وپيامبر در موقع خطر به همراه خود نمي

اينها با اين سخنان متعصبانه، حتّي شأن پيامبر را  !همچنانكه با كفّار و حيوانات و جمادات است
توبه معيت تأييدي و مشفقانه مورد  ي هسور 40 ي هبديهي است كه در آي !كنند مراعات نمي

 لطف و حمايت إلهي با من و تو است چنانكه خدا به حضرت موسي و هاروننظر است. يعني 
َرٰى ﴿ فرموده: ـ علَيهِماالسالم ـ

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
بيم مداريد كه همانا « ]٤٦[طه:  ﴾٤٦َ َتَافَاۖٓ إِنَِّن َمَعُكَمآ أ

ها  آن به موسي و هارون بيمناك اندآيا خدا هنگامي كه  .»بينم شنوم و مي من با شمايم، مي
فََال َيْعِقلُونَ ! ؟ام با شما هستم ن و ساير موجوداتفرمايد من همان طور كه با فرعو يم

َ
خدا در  ؟أ

ۡ ﴿ خود نسبت به متّقين فرموده: مورد معيت لطفيِ ِيَن ُهم مُّ ْ وَّٱلَّ ِيَن ٱتََّقوا َ َمَع ٱلَّ َّ ِسُنوَن إِنَّ ٱ
 كرداركه نيكو تقوي پيشه كردند و كساني همانا خداوند با كساني است كه« ]١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨

 منظور، فضيلت بزرگي براي ابوبكر است زيرا معيت ي هبنابراين معيت إلهي در آي .»هستند
  شود. خدا، مؤمنين و متّقين واقعي را شامل مي ي هتأييدي و حاميان

خدا باشد از چيزي  ي نداشته و إال كسي كه با پيامبرستربوبكر ايمان دگويند ا و يا مي
َ َمَعَنا﴿ :فرمايد قرآن ميكه  در حالي !ترسد نمي َّ اندوه مدار كه « ]٤٠[التوبة:  ﴾َ َتَۡزۡن إِنَّ ٱ

را به معناي » اندوه مدار= َ َتَۡزنۡ «كه شما  آناول  ».من و تو) است= ( همانا خدا با ما
و بر خالف انصاف علمي است! به نظر ما   هگيريد كه اين خيانت به آي مي» نترس =ْف الَختَ «

قرآن را نادرست ترجمه  ي هصداقت را كنار بگذارد و آي درست نيست كه پيرو علي
  .ة)يَّ بِ َص (فتأّمل دون العَ كند! 

ا رسول مذموم است زيرو نا علم غيب بجا فاقد ابوبكرِ ي هزن و غصكه ح آن :دوم
ها و تعاليم و  خطر بودن او مجاهدت مالً در معرض خطر بود و با دركاظاهراً و  خدا

 مسلمان صادقي بايد در اين موقع محزون در معرض خطر بود و به نظر ما هر شريعت او نيز
غموم بودن از مكه  اين اضافه به ايد؟! باشد. چگونه شما حزن و اندوه ابوبكر را مذموم شمرده

  شود. الم به غيب نيست، محسوب نميكه عأمني خصوصاً براي كسيو ناغربت 
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، نهي حرمت نيست بلكه نهي همدالنه و براي دلداري است. هكه نهي در اين آي آن :سوم
َ َتَۡزنۡ ﴿ كه خدا مكرّر به رسول خود فرموده: چنان از آن جمله » اندوه مخور« ﴾َو
َ َتَۡزۡن َعلَۡيِهۡم ﴿فرمايد:  مي ا َيۡمُكُروَن َو َ تَُك ِف َضۡيٖق ّمِمَّ و « ]٧٠:ملو النّ  ١٢٧:حلالنّ [ ﴾١٢٧َو

ه بقرآن از زبان فرشتگان  .»كنند دلتنگ مباش چه نيرنگ مي بر آنان اندوه مخور و از آن
وكَ ﴿ فرمايد: مي حضرت لوط َ َتَۡزۡن إِنَّا ُمَنجُّ َ َتَۡف َو  ْ و « ]٣٣[العنكبوت:  ﴾َوقَالُوا

يا به و .»ما نجات دهندگان توييم كه همانا اندوه مدار نترس و :فتندگلهي) إتادگان (فرس
وَن َوَما ُيۡعلُِنوَن ﴿ رم فرموده:كپيغمبر ا َ َيُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّا َنۡعلَُم َما يُِسُّ پس « ]٧٦[يس:  ﴾٧٦فَ
چه را آشكار  د و آنسازن چه را نهان مي شان تو را اندوهگين نسازد كه همانا ما آنگفتار
نگ كفّار و مخالفين رعداوت و مكر و ني رسول خدا ازكه  اين آيا .»دانيم نمايند، مي مي

 ي هسور 40 ي همحزون بوده، كار حرامي مرتكب شده است؟ البتّه خير. بنابراين نهي در آي
 ي هگوييم كه شيع توبه نيز، نهي تحريمي نبوده بلكه نهي دلداري است. اگر ما راست مي

عا اد رفمشق خود قرار دهيم و إال صبايد انصاف و صداقت او را نيز سرهستيم  علي
  .هيچ سودي ندارد. (فتأمل)

تن يعني شكاف» قرب«روز عيد بزرگ و روز عيد «روز نهم ربيع األول گويد:  ي هدربار
كه  ولي توضيح نداده .»است و از براي آن شرح بزرگي است كه در جاي خود ذكر شده

يك  ثاني در محراب نماز، با شمشير ي هچرا عيد است. مقصود اينان روزي است كه خليف
اينان به جاي لعن و نفرين آن اما  .ثر جراحت در گذشتاكافر مجوس مجروح گرديد و بر 

بزرگ  ا كشته، اين روز را عيدر و پدر زن رسول خدا قاتل كه داماد علي مجوسِ
شمارند  با خود را دارا بوده، شهيد محراب نمي متياز بيعت عليخوانند و كسي را كه ا مي

هاي  كه مدتي را در حوزه دهند! كسي انجام ميو در اين روز چه كارهاي نامعقول و لغوي 
زاد «اين روز در  ي همجلسي دربار !كنند داند كه چه مي شيعه گذرانده باشد مي ي هعلمي
نهم اين ماه بدان كه ميان علماي خاصه و  روزاما  و«نويسد:  به بعد) مي 404(ص » المعاد

خالف است و مشهور ميان فريقين  ـ ذابالعَ  وَ  ةعنَ اللَّ  هِ يلَ عَ ـ عامه در تاريخ قتل عمر بن الخطاب 
آن است كه قتل آن ملعون در روز بيست و ششم ماه ذي الحجه واقع شد و بعضي بيست و 
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از كتب معتبره چنان معلوم  ول نقل مورخان است واين دو ق اند و مستند هفتم نيز گفته
ل او در نهم ماه ربيع األول تقميان عوام شيعه مشهور آن است كه ه الحال چ شود كه چنان مي

دثين شيعه نيز چنين مشهور بوده است و سيد حواقع شده است و سابقاً ميان جمعي از م
نموده است به آنكه ابن بابويهاشاره  »]األعمال[ إقبال«بن طاوس در كتاب  بزرگوار علي 

روايت كرده است كه آن ملعون در روز نهم ماه  روايتي از حضرت امام جعفر صادق
   ...»...ربيع األول به درك أسفل جحيم متوجه شده است

دانم چرا اين  اسالم بر وحدت و اتّحاد مسلمين تأكيد شديد نموده، نميكه  اين با
واي به حال مسلمين  !ر ايجاد تفرقه و فاصله ميان مسلمين اصرار دارند؟نويسندگان اين قدر ب

  !اين نويسندگانبا 
َ «دعاي  ي هدربار ٌّ  نَت أ مَّ هُ للّ ا منتهي به معصوم را چون سندش « :گويد مي .»...ُموُت يَ  ال َ
بايد  !»كه طالب است رجوع به زاد المعاد نمايدم ديدم، هررا أه مراعات اختصار نديدم

ثانياً نقلي را كه  !البته خير !آيا ساير مطالبي كه نقل كرده، سند صحيحي دارد؟ :رسيدپ
  !هاي ديگر كه رجوع دهيم به كتاب مدرك صحيح ندارد بايد رها كرد نه آن

و جمعي از  نصاري ي همن يافتم طائف«گويد:  همچنين از قول سيد بن طاوس خرافي مي
نمايند و تعجب كردم كه  مي وز والدت عيسي) را كه تعظيم بزرگي از ر!مسلمين(؟

پيغمبران است به  ي هچگونه مسلمانان قانع شدند كه روز مولود پيغمبرشان كه أعظم از هم
موال بسيار در اگيرند و  آيا نصاري كه جشن مي :بايد گفت .»الخ....اين مرتبه از تعظيم باشد.

ه خير. در اسالم نيز نند؟! البتّك چنين مي حضرت عيسيامر  كنند به اين كار صرف مي
. ....چراغاني و چاپ انواع أوراق وموال براي ااي نيست و شارع صرف كردن  چنين توصيه

سواد در  اين همه فقير و بيمار و بيكه  در حالي پسندد و اولياء نميانبياء  را براي والدت
خالفت خود، براي  ي هالمؤمنين در دورمين وجود دارد. به همين سبب أميرمسل ي هجامع

، مراسم جشن يا يا پسران پيامبر يا حضرت زهرا سالگرد تولّد يا وفات رسول خدا
عزاداري نگرفت و اعالم تعطيل نكرد و به خلفاي قبل از خود نيز اعتراض نفرمود كه چرا 
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كنند؟! آيا شما ميل داريد  شن يا عزاداري برپا نميمراسم ج  براي تولّد و رحلت پيامبر
  !مور، مسلمين مقلّد نصاري باشند؟ان ايدر 

  فصل دهم
است. در  هادي اآلخرمالثّاني و جمادي األولي و جهاي ربيع  اين فصل مربوط به ماه

بايد گفت چيزي كه در جا نيز قول سيد بن طاوس خرافي و سايرين را نقل كرده است.  اين
رين حقّ دارند كه آن را نيست نه سيد بن طاوس و نه ساي كتاب خدا و سنت رسول اهللا

در اين فصل بر حضرت زهرا .)1(ات يا مكروهات ديني قرار دهنداز مستحب  دستور
د كه دكان پررونقي ان متعدد به وجود آورده ي هيام فاطمياها  ماتم داده و با اين توصيه ي همإقا

 ذكر مصائبِ كه مكرّر در مجالس خود اشعار مدحي يا ها خوان روضه شده براي مداحان و
كنند. اموال  .... برپا مي.و زني و زنجير زني خواني وسينه واقعي و عزاداري و نوحهغالباً غير

كم  اي افراد خرافيِ هشود. متأسفانه اين كارها محلّ در آمد عد زيادي صرف اين كارها مي
ردم پول كنند و از م خواني مي هحخوانند و نو مجالس شعر مي فرصت طلب شده كه در سواد

معتبر و مجعول اينان، فاصله بلكه عداوت بين منقوالت ناصحيح و نا ي هو به واسط !گيرند يم
كنند تا استعمار بهتر بتواند  تر مي كمحشيعه و سنّي بيشتر شده و تفرقه و تشتّت مسلمين را م

د جشن گرفتن براي تولّ در اسالم و در شريعت خاتم المرسلينكه  در حالي استفاده كند!
كه  دين نبوده است و چنان ي هاشخاص و يا عزاداري ساالنه براي رحلت اشخاص جزء برنام

ين از طوائف ديگر مدر آخر فصل مربوط به ماه ربيع األول مالحظه شد اين كارها را مسل
  تقليد كردند. 

خوانان قضاياي هزار و چهار صد سال قبل را بهانه كرده و دائم تكرار  حان و روضهامد
ا َكَسبُۡتۡمۖ ﴿خداوند فرمودهكه  در حالي كنند يم ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مَّ مَّ

ُ
تِۡلَك أ

َ تُۡس  ا َكنُواْ َيۡعَملُوَن  َٔ َو  گذشتند آنچهمتي بودند كه دراآنان « ]١٤١و١٣٤:رةالبق[ ﴾١٣٤لُوَن َعمَّ

                                           
مفاتيح) نقل كـرده، سـندش    301مثالً زيارتي كه براي سوم جمادي اآلخره از اقبال سيد بن طاوس (ص  -1

  نيست!معلوم 
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ايشان  چه ماست و شما از آنش كردند مربوط به خودشان است و دستاورد شما از آنِ
ه كافي كرده بودند اين همه اگر مسلمين به اين آيه توج .»شويد اند، پرسيده نمي كرده مي

مخارج براي مجالس عيان كه در آن مطالب خرافي و جعلي بهايي  يكشان يا عزاداررم
كه موجب .. ...زنجيرزني و كنند و مجالس خدا غلو ميغير ي هدربارها  آن شود و در مي

موال را صرف اشد بلكه اين  ترويج خرافات و ايجاد فاصله بين مسلمين است، صرف نمي
  د.كردن مي هععام المنفامور  عليم قرآن و سايرساختن مدرسه و بيمارستان و جلسات ت

  فصل يازدهم
 م چنان !هاي رومي است عمال نوروز و ماهامختص32(ص  كتاب حاضر ي هكه در مقد (

كه  )1(اشاره شد، شيخ عباس در اين فصل به نقل از مجلسي روايتي بسيار عجيب آورده است
تحقيق اين فصل را حتماً اهل  مردم فكور و اء و دانشجويان طب وطباكنيم  ما اصرار مي

! در اين فصل اند؟ مثال مجلسي با مردم ما چه كردهامطالعه كرده و سايرين را مطلّع كنند كه 
لهي نبوده إف رسوالن ياوظمور از اخواصي براي آب نيسان ذكر كرده كه پرداختن به اين 

امر  آنان فقط بشارت و انذار بوده و قرآن كريم مكرّر به پيامبر ي هاست چون وظيف

َّ نَِذيٞر َوبَِشيٞ ﴿ فرموده كه بگويد: ِ ۠ إ نَا
َ
هنده و نويد دمن جز هشدار « ]١٨٨ األعراف:[ ﴾إِۡن أ

شوند و هر  حال چگونه است كه مردم با وجود چنين آيات روشن، بيدار نمي». بخش نيستم
  داند. كنند؟ خدا مي تي را به نام دين قبول مياخراف

 ) از امام صادق187، ص2اس در منتهي اآلمال (جديگر آن است كه شيخ عب ي همسأل
وارد  اري كه از جدم رسول خداخبامن در «حضرت فرمود:  حديثي نقل كرده كه آن

بوده  ]پارس= [عيد چيزي نيافتم و اين عيد سنّتي براي فُرس در مورد اين شده تفتيش كردم 

                                           
» مهـج الـدعوات  «نقل شده است! مخفي نماند كـه در  » عيسي بن هارون«حديث مذكور از مهملي به نام  -1

بحـار  «كند اما مجلسي در  انتشارات سنائي) نافع از عمر(= نافع عن عمر) نقل مي 356سيد بن طاوس(ص 
سرعمر (نافع عنِ ابنِ عمر) نقـل كـرده   ) نافع از عبداهللا پ534(ص » زاد المعاد«) و 419ص  95(ج » األنوار

  تبعيت كرده است.» زاد المعاد«و مؤلّف مفاتيح از 
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 آن را كه إحياء كنم چيزي را كه اسالم برم از آن پناه مي به خدا و اسالم او را محو نموده و
  ». الخ.... .محو كرده باشد

ضد و  يد نوروز كه قبل از اسالم عيد مجوس بوده،مربوط به عاخبار  مخفي نماند كه
خبار، آن را اسالمي ندانسته، مانند روايت باال و شماري بر انقيض است يعني تعدادي از 

نخورده است و شايد تي معتبر كه مؤيد نوروز باشد برهاست! نگارنده به رواي خالف آن
ا درميان مسلمين مراسم رروايات موافق نوروز جعل كساني باشد كه قصد ترويج اين 

  .مأعلَ  واهللاُ اند! داشته
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  باب سوم

  
اين باب در آداب سفر است و مؤلف چند  ي هباب سوم مفاتيح در زيارات است و مقدم

اگر سفر معصيت نباشد و سفر مباح و يا كه  در حالي !شمرده است سحن روزي را براي سفر
ي كه سفر را آغاز كند، اشكالي ندارد. براي كسب علم يا كسب روزي حالل باشد، هر روز

 ؛كافي است كه با نام و ياد خدا شروع كند و صدقه بدهد و از باب إذن عام شرع به دعا
اي كه  قصهاما  اشكال و مناسب است.نقل كرده بال 307 ي هكه در صفحخواندن دو دعايي 

افراد  ي هآورده ساخت) !(؟فهميده شيري كه زبان عربي را مي انگشتر فيروزه و ي هدربار
 حديث بسياري خوبي از 310 ي هصفحطي به اسالم و مسلماني ندارد. درخرافي است و رب

  ده كه بسيار مفيد و آموزنده است.آور اكرم رسول
بدان كه زيارت قبور  !»آداب زيارت استدراول  فصل« :گويد ف مفاتيح ميمؤلّ
اند از  چه در اين مورد نوشتهشريع نشده و هريج است در اسالم ترا كه درميان ما شايع و چنان

 ـ كه بر كسي پوشيده نيست چنانـ خرافات است و إالّ اهل  مجعوالت مذاهب منحرف و
كه زنده  خودش و در اطاق عائشه دفن كردند و عائشه تا زماني ي هرا در خان ل خداوسر

 91و در واقع تا سال  ـسكونت داشت و در اين مدت چهل يا سي و چند ساله جا  بود در آن
خواهيم مرقد  عائشه كه ما مي ي هحجر هيچ يك از اصحاب پيامبر نيامدند به درِ ـ)1(هجري

حضرت سالم بگوييم و يا او را وسيله و واسطه قرار  به آنرسول خدا را زيارت كنيم و يا 

                                           
  . كتاب حاضر 203ي  ر.ك. حاشية صفحه -1
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صدر اسالم ن كه زيارت در اسالم تشريع نشده و مسلمي ن براينيِّاين خود دليلي است ب !دهيم
» زيارت قبور بزرگان دين و واسطه قرار دادن ايشان« من چيزي به ناصحاب پيامبر و تابعياو 

  اند و اين رسم بعدها وارد اسالم شده است! شناخته در شريعت اسالم نمي
سالطين و چنين  هم و ختالط يافتنداديان ديگر اقوام و پيروان اكه مسلمين با  وقتي از

داشت و تقديس قبور و  بزرگ ي هگرفتند مسأل حقّ از مردم ميكه پول نا هاي جائر حكومت
سيميهاي  ين و ضريحساختن گنبدهاي زرجور براي  امكّن درميان مسلمين رواج يافت و ح

شكوه براي بزرگان و پيشوايان دين اقدام هاي با ه، به ساختن مقبرمجاهت درميان مردكسب و
قرآن و احكام اسالم و مجاهدت براي وحدت مسلمين كردند و فكر مردم را از عمل به 

  .... جلب كردند...داري ورا به قبرپرستي و زيارت قبور و عزاها  آن رف ساخته و توجهمنص
رحال براي زيارت  دّپرستي و شَاري را كه در مذمت قبربسياحاديث  ما اگر بخواهيم

موضوع  ي هغذ خواهد شد. دربارجا بياوريم، مثنوي هفتاد من كا قبور، وارد شده در اين
الزم توضيح داده شده و بايد به  ي هبه انداز» زيارت و ريارتنامه«در كتاب » زيارت قبور«

جا فقط به ذكر دو حديث از كتاب كهن و معتبر  كتاب مذكور مراجعه شود. ما در اين
»كنيم: شيعه بوده است، اكتفاء مي كه از قدماي» اق صنعانيعبدالرّز  

 رسول خدا« »هايلَ عَ  ةِ تابَ الكِ وَ  هالِ يلكْ تَ وَ  بورِ القُ  ِص يصن جَتْ عَ   اهللاِ  سوُل رَ  ىهنَ « -1
  .)507، ص3ف، جنَّص(الم .»آن نهي فرمودو از زينت آن و از نوشتن بركاري قبور  گچاز

َ «فرمود:  رسول خدا -2 َ ىلَّ ناً يَُص ثَ ي وَ رْب قَ  ْل عَ جَت ال همَّ للّ ا  بَل  ُب اهللاِ َض غَ  دَّ اشتَ  هُ نَّ إفَ  هِ  إ
َ قَ   هقبر مرا بت قرار مده كه به سوي آن نماز گزاردخدايا، « .»دَ ساجِ م مَ هِ يائِ أنبِ  ذوا ُقبُورَ وٍم اختَّ

 ]و عبادتگاه[مسجد شود زيرا غضب خدا شدت گرفت بر قومي كه قبور پيامبرانشان را 
  .)406، ص1، جف(المصنّ »گرفتند

دب ا 28پرداخته و  آداب زيارته زيارت وبه بعد ب 311 ي هاتيح از صفحصاحب مف
آداب  خدا و مسجد اين همه ي هبراي رفتن به خانكه  در حالي شمرده استبراي زيارت بر

آداب زيارت  وي كه نسبت به بزرگان دارند، مناسك ولُكنند! اينان از غُ ذكر نمي
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براي رفتن بر سر  تعليم فرموده است؟ آيا ن را رسول خداآيا اين آداب و سنَ !نويسند مي
  .اهللاِوَ  ال آدابي بيان فرمود؟! و صالحين، رسول خداانبياء  قبور

مدينه  راند كه چون خواستي در غي نوشته مثالً در كتب ما در زيارت حضرت رسول
در  )1(!حضرت را زيارت كني، پيش روي خود شبيه آن قبر را بساز و آن را زيارت كن آن

دروغين، روح  ي هساختن يك مقبر ي هيست. آيا به واسطي ننكه اين كار عقال صورتي
َفَال َيْعِقلُونَ شود؟!  نزد ما حاضر مي خدا رسول

َ
زيارات اكثر  ب است كه درتعج ?!أ

اند! آيا  اختصاص داده ئمهاخواني غلوآميز نسبت به اوراق بسياري را به مداحي و ثنا
هاي غلو آميز بخوانيد و يا در  رها از مدحاند كه براي ما طوما خودشان دستور داده ي هئما

ها مداحي و تمجيد فراوان به جاي آوريد تا ما از شما خشنود شويم؟! پس  مقابل قبر ما مدت
 :كند وي را نهي نموده و فرمود چون ديد كسي نسبت به او مداحي مي ؤمنينمال چرا امير

َّ جِبَِميِل َعنَاٍء، إلْخَرا« ِ إِىَل اِهللا سُ فَال تُثْنُوا يلَعَ ُْكْم ِمَن اكَ ِ َغْف َ
لَْم  ِقيَِّة يِف ُحُقوقٍ بَْحانَُه وإِ

َدائَِها....
َ
فُْرْغ ِمْن أ

َ
ْن يَْكيِفَ  أ

َ
ْخِطَئ وال آَمُن َذلَِك ِمْن فِْعيِل إِال أ

ُ
ْن أ

َ
ِ بَِفْوِق أ ِّ لَْسُت يِف َغْف

إِ
فَ

ْملَُك بِِه ِمينِّ 
َ
ِ َما ُهَو أ ْغتُْم َعِبيٌد َمْملُوُكوَن لَِربٍّ ال رَبَّ َلرْيُُه َفْمِلُك اُهللا ِمْن َغْف

َ
نَا وأ

َ
؛ فَإِغََّما أ

ْغُفِسنَا
َ
اللَِة  ،ِمنَّا َما ال َغْمِلُك ِمْن أ بَْدَجَا َنْعَد الضَّ

َ
ا ُكنَّا ِفيِه إِىَل َما َصلَْحنَا َعلَيِْه َفأ ْخرََجنَا ِممَّ

َ
وأ

ْقَطانَا اْكَِصريَ 
َ
بايد خود را كه  اين براي خواني زيبا مستاييدمرا با ثنا« »َة َنْعَد الَْعىَم بِالُْهَدى وأ

فارغ ها  آن از أداي وشما حقوقي را كه باقي مانده و مهيا سازم تا نسبت به خداي سبحان
دانم و دركار خويش  اشتباه كنم، نميكه  اين . من خود را باالتر از...]به جاي آورم[ ام نشده

تر است مرا كفايت  خداوند كه از من نسبت به من مالككه  اين نيستم مگراز خطا ايمن 
گاري پرورداو  زباشيم كه ج پروردگاري مي ي هدانا من و شما مملوك و بنمفرمايد، ه

 ي هما دربار چنان اختياري دارد كه نسبت به ما و آن است نيست او مالك و صاحب اختيار
چه بوديم به سوي شايستگي برون آورد و گمراهي ما  نكه ما را از آ خود نداريم. خداوندي

(نهج  .»را به هدايت تبديل فرمود و پس از نابينايي و كوردلي به ما بينش و بصيرت بخشيد

                                           
  .34، ص ر.ك. كتاب حاضر -1
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همان كسي است كه چون مردم مدائن براي تعظيم و  حضرت امير ).216 ي هالبالغه، خطب
مراي سابق ادند و برايش همچون ها پياده ش رش حاضر گرديده و از اسبيتكريم او در مس

كنند. حال چنين  كرنش د و راضي نشد كه در برابرشفرموكرنش كردند ايشان را نهي 
كنند و عتبه و آميز ذكر ولُبزرگواري آيا راضي است كه در زيارتنامه برايش صفات غُ

و  اهللا. به نظر ما حضرتش از جاعلينو برايش مداحي كنند؟ البارگاهش را ببوسند و 
ائمه  چه براي هايي بيزار است. جاي تعجب است صد يك آن نامه تخوانندگان چنين زيار

  اند. نگفته  اند، براي رسول خدا جعل كرده
ل شود ته است متمثّآمده است كه زائر شايس 312 ي هصفح ي هكه در حاشي ب آنياز عجا

  شعار:ابه اين 
  !فَّ سـائلٍ كَ  َفُمدُّ  كاِب بِا ٌل ذَ  ٌف واقِ  كَ بدُ عَ ها 

  )1(!ٌل ائِ ـدُّ سيُرَ ال َك ن بابِ عَ  جاُه راٍج ن رَ مَ  مَ يا أكرَ 
  و هم بگويد:

  شــاها چــه تــو را ســـــگي ببــايـــد    
ـــسته  ـــبس جـ ــگكي زِ حـ ــتم سـ   هسـ
ــويش   ــراين ســگ خ ــري ب   افكــن نظ

  

ــگ تــو شــايد      ـوم آن س ــر مــن بـ   گ
ــلِ هـــــــــوات بســـته    بـــر شــــاخ گُـ
  ســــنگم مـــزن و مــــرانم از پـــيش   

  

اند  هنبود دن شرك است. آيا اينان پيرو عليرغير خدا شم ي هرا بند دكه خودرحالي
ً  اهللاُ  َك لَ عَ د جَ قَ وَ  كَ ريِ غَ  دَ بْ قَ  نْ كُ التَ «كه فرموده است:  در  ديگري مباش ي هبند« »ُحّرا

). اين سخنان همه 31 ي ه(نهج البالغه، نام .»خداوند تو را آزاد آفريده استكه  حالي
قّ بوده و متملّق پرور و چاپلوس پسند ي الحامام داعي إلَكه  در حالي ق استو تملّچاپلوسي 

خود نهي فرموده قطعاً  كه از مداحي و ثنا گوييِ نبوده و از مداحي و تملّق بيزار است. امامي
                                           

  ـــادهذليــــل بر درگاهـــت ايستي تو  بندههــــان،  -1
  و دست خــــويش را به گــــدايي دراز كرده است!        

  برد او اميد ميكه اميدواري به ترين كسياي گرامي   
   شود! خواهنده از درگاهت [نا اميد] باز گردانده نمي        
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مردم خود را سگ بخوانند بيزار است. مگر امام سگ باز است كه مردم خود را كه  اين از
بيزار بود و اكنون كه  از تملّقكه امام به حيات دنيوي زنده بود،  زمانيسگ او بخوانند؟! 

  .)1(حيات دنيوي نداشته و به سراي باقي شتافته، از دنيا و سگهاي متملّق خبر ندارد
چنين  :گوييم .»مباركه است ي ههم بوسيدن عتبه و آستاند« :) نوشته313صاحب مفاتيح (ص 

 ر و از خداپسند و متكبوار خودبزرگ ي هينده دارد و أئمدستوري داللت بر غرور و نخوت گو
 !نويسد: سوم غسل براي زيارت هر امامي و خواندن دعاهاي وارده اند. و يا مي خبر نبودهبي
حضرت را مالقات و  خواهد آن فرموده بود كه هرگاه كسي مي آيا رسول خدا :پرسيم مي

حضرت را  آن ي هخانرا بخواند و عتبه و آستان زيارت نمايد بايد غسل كند و دعاهاي وارده 
ايشان چنين  اگر در زمان حيات پيغمبر و امام چنين دستوري نبوده، چگونه براي قبر ببوسد؟!

ريح و عتبه ها پس از وفاتشان فاقد حرم و ض تا سالائمه  قبور پيغمبر و :ثانياً 76دستوري آمده است؟! 
  ).َفال َتتََجاَهْل شده است. (جعل  امري از جانب ايشان صادر نگرديده بلكه بعداًبوده چنين أو.... .و

                                           
بـازي يـا تملّـق و     پـرور اسـت و از سـگ    روزي در تا كسي مردي از نويسنده پرسيد: آيا امام زمان سـگ  -1

آيد؟ گفتم: چطور؟ گفت: مـن در مسـجد گوهرشـاد مشـهد بـودم و ديـدم شـيخ         پلوسي خوشش ميچا
كـرد و   فريب بود و درآمد خوبي از ايـن كـار كسـب مـي     خواني مشهور و عوام (كه روضه» احمد كافي«

ها نفر از معممـين و   اش در تصادف اتومبيل كشته شدند) در حضور ده اوائل انقالب ايران خود و خانوده
همه سرها را بر زمين بگذاريد  ،خواني و گريه و زاري گفت: اي مردم علماء بر منبر رفته و پس از روضه

ما همـه   ،و يك پاي خود را نيز بر زمين گذاشته و پاي ديگر را بلند كنيد و همگي بگوييد: اي امام زمان
كه گفته بـود و گفتنـد: مـا    سگ توايم عو عو عو عو. در اين حال همه يا بيشترين حاضرين چنان كردند 

  سگ توايم عو عو عو عو و اين جمله را چند بار تكرار كردند!
نگارنده بسيار ناراحت شدم كه در اين فرصت كوتاه جواب سائلي را كـه از ديـدن ايـن مـاجراي بسـيار      

مفيدي بدبين شده بود چه بگويم تا به اصل اسالم و قرآن كريم بدبين و بدگمان نشود و نتوانستم جواب 
ي معممين را يك سـان بـدانيم و خودمـان نيـز      كه بگويم: نبايد حساب همه بدهم فقط اكتفا كردم به اين

خواهم كه بـراي آشـنايي    جا از دانشمندان مسؤول و خيرخواه مي بايد در قرآن تأمل و تدبر كنيم. در اين
و سـاير تأليفـاتم را بـه همـين      مردم با اسالم حقيقي از بذل كوشش دريغ نكنند و خود نيز كتـاب حاضـر  

ٰ  َوَما﴿. ام، اميد است كه مفيد افتد منظور نوشته َ  لَِك َذ ِ ٱ َ   ﴾.٢٠ بَِعزِيزٖ  َّ
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منبر او را  بروي اند كه چون به زيارت رسول خدا در كتب دعا و زيارت نوشته
بمال، گويا اين حنّانه چنين و چنان كن و چشم خويش را به ستون  ببوس و نزد ستون
زبين رفته و ستون حنّانه ا ه صدها سال است منبر رسول خداند كرنويسندگان خبر ندا

پندارند در و  ها مي ايناما  الرّسول به وجود آمدهو تغييرات بسياري در مسجدخراب شده 
  !بوده است رسول اكرمهمان است كه در زمان  ديوار و ستون مسجد

هاي  از بافته هواريخ معتبر كخالف ترات مطالب و جمالتي است بردر كتب دعا و زيا
و  416در همين مفاتيح (ص  الً در آداب زيارت امام حسينجاعلين جاهل است مث

آمده است كه زائر چون بخواهد داخل حرم مقدس شود، از  ) از قول امام صادق417
كه در آن دوران، قبر حضرت  يدر صورت !دري كه جانب مشرق است وارد شود

ه ياد ين بغربي داشته باشد! گويا خرافي شرقي يا ا درِساختماني نداشته ت هداءالشّسيد
به هركه «فرموده:  كه امام صادق ـ)423كه در مفاتيح نيز آمده (ص  چنانـ اند  نداشته

كند در پايين پاي او افتاده در بياباني كه  نظر ميسوي قبر پسرش [يعني فرزند امام حسين] 
مده است آ )1(مفاتيح از قول صفوان 355 ي هو يا در صفح .»خويشي و دوستي نزد او نيست

ر آن ناحيه كه تلّ خاكي بوده و د رفته و رسيده به جايي المؤمنينكه او به زيارت قبر أمير
شود كه تا آن زمان حرمي وجود  معلوم مي !كرده تا أثري از يك قبر يافته استجستجو
جعل شده ائمه  حرم بعد از زيارتآدابي براي آن ذكر كنند و تمام آداب ائمه  نداشته تا

د بن محم«روايتي از قول  342 ي هاست و يا در صفحها كه تماماً مجعول  ند إذن دخولنما
اندي به همراه پدر و عمويش شبانه و  آورده كه او در سال دويست و شصت و» علي شيباني

حضرت  آن اند كه دور قبر مطهر اند و ديده رفته پنهاني به زيارت قبر أميرالمؤمنين
زمان  تا قلّاكه اين خبر نيز داللت دارد ال» هاي سياه گذاشته شده و بنايي ندارد سنگ«

كه  بوده و بعداً چنان ...مذكور قبر امام بنايي نداشته و فاقد صحن و حرم و گنبد و ضريح و
  .فريب ساخته شده است گفته شد توسط سالطين جبار و قدرتمندان عوام

                                           
انـد كـه    ايـم از قـول همـين صـفوان آورده     ) نيز گفته267و  266(ص  نامه زيارت و زيارتكه در  چنان -1

  ....!.ن بگوچون به ديوار نجف رسيدي چنين بگو و چون گنبد را ديدي چنا
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و يا در حرم است  ي هيكي از آداب، بوسيدن عتب :نويسد مي لّف مفاتيحما متأسفانه مؤا
نويسد زائر خود را به ضريح بچسباند و ببوسد!  م امام حسين ميبند بيستم آداب زيارت حر

ي ابيان گرديد أمر نامه تزيارت و زياركه در كتاب  ها را چنان صورتي كه اين ضريح در
ها  آن اند و كار ساختهائمه  ناك و پس از زمان م و يا شبهههاي حرا فريب از پول جبار و عوام

  .ربطي به دين ندارد
بيست و پنجم انفاق كردن به قدر «نويسد:  ) مي315(ص زيارت ف مفاتيح در آداب مؤلّ

امام است. اصوالً  ي هضد فرمود ي هكه، اين گفت آن حال !»شريفه ي هميسور بر خادمان آستان
چه نذر كرده به حاجياني  ذر كند چون كعبه محتاج نيست بايد آناگر كسي براي كعبه ن

اند و يا اصالً  ايشان تمام و يا سرقت شده و يا مال خود را گم كرده ي هبدهد كه زاد و توش
از احكام طواف) چندين روايت مذكور است  22باب  9يعه (جاند. در وسائل الشّ فقير بوده

ذري براي كعبه اند هركس وصيت و يا ن ودهفرم ينقَو حضرات صاد كه رسول خدا
نيازي دارد بيايد و دريافت  هركس :را ندا كند وار كعبهالحرام برود و زنمود بايد به مسجد

جاب كعبه و مسجد الحرام نپردازد. حكمت اين حكم آن است دام و حان و خُكند. و به درب
ام و اي مفت هكه عدجاب زياد نشوند و اين كار وسيل خور عاطل و بيكار به عنوان خُدي هح 

تر بپردازند و افراد بيش از حد لزوم، به  كسب در آمد زياد نباشد و مردم به كارهاي مفيد
پردازند بيشتر قصد قربت  كار خدمت و نظافت مسجد روي نياورند و اگر به اين كار مي

  (فتأمل). .داشته باشند نه قصد كسب در آمد
و  حضراي امِمحترم توجه داشته باشد كه اداره كنندگان و خُد ي هالزم است خوانند

شوند و روي آوردن عوام  تفع ميردن زيارتگاه بسيار مناز برپاكها  آن ها و وابستگان تگاهزيار
ها  خانه پيرامون اين مكانباعث ساختن خانه و مغازه و مسافرها،  آشنا با قرآن به اين مكاننا

هاي آن نواحي  ي بسيار قسمت زمينجا براي قبر، موجب ترقّ هاي آن شده و خريد زمين
شود  ها مي كه به عنوان نذر و صدقه و وقف متوجه اين مكان موالياگرديده و عالوه بر اين 

يج وب را به تريفر كند و اين منافع افراد عوام اي خاص سرازير مي منافع هنگفتي به جيب عده
  .جِداً) (فتأمل !كند زيارت قبور تحريك مي



   

مفاتيح الجنان و قرآن      420 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

420 

شود،  نيز ديده مي هاي ديگر زمينسرفانه اين مشكل به مردم ما اختصاص ندارد و در متأس
گفته، » نظرات«در كتاب » مصطفي لطفي المنفلوطي«مشهور مصري  ي هكه نويسند چنان
بين عوام » عبدالقادر گيالني«را در باب زيارت قبر  ها فريب مشابه همين توصيه ّاي عوام عده

ني بايد وضويي زائر قبر عبدالقادر گيال«آمده است كه » تنظرا«تاب كدر  !اند دادهرواج 
شريف  و ركعت نماز بخواند سپس به آن مرقدقلب د بگيرد و خاشعانه و با حضورشاداب 

) مرا با !سالم بر صاحب بزرگوار آن ضريح بگويد: اي صاحب ثقلين(؟ زاروي آورد و پس 
ين رفع اندوهم ياري كن و مددنما. اي محيي الد و مشكلم شگشايو ردن حاجتموآرب

مرا ياري  ،مرا ياري كن، اي سلطان عبدالقادر ،القادرمرا ياري كن، اي ولي عبد ،القادرعبد
  !مرا ياري كن ،مرا ياري كن، اي خواجه عبدالقادر ،، اي شاه عبدالقادركن
ن فراواهاي  لّد يا وفات او خرجدهند و در أيام تو ريح او پول فراوان ميضمردم به خُدام  
  (فتأمل)  .»كنند! مي

اند و غالباً به قرآن  آشنا بودهبا قرآن ناها  نامهتدانند كه جاعلين زيار فانه مردم نميمتأس
ـ مثالً  !ها اعتبار شرعي دارند پندارند كه اين زيارتنامه مي واند  نادرست داده يهاي نسبت

َ « :شود گفته مي  در زيارت رسول خدا ـ ) آمده321كه در مفاتيح (ص  چنان  َك إنَّ  مَّ هُ للّ ا
َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل ﴿ :َك يِّ بِ ِجَ  لَت قُ  َّ ْ ٱ نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُروا

َ
ْ أ لَُمٓوا ُهۡم إِذ ظَّ نَّ

َ
َولَۡو أ
اٗبا رَِّحيٗما َ تَوَّ َّ ْ ٱ ّ أتَيتَُك  ﴾لَوََجُدوا

ِ ً ِفرتَغْ ُمسْ  َوإ به رسول خود  همانا توپروردگارا، =  الخ ....ا
ت ديگري را بر (و حكميكه به خويش ستم كردندهنگاميمنافقين) = ( آناناگرفرمودي: 

 ]نيز[ نزد تو آمده و از خداوند آمرزش خواسته و پيامبرداوري پيامبر ترجيح دادند) 
ير و مهربان يافته آينه خداوند را توبه پذخواست هر آمرزش مي ]از خدا[ ايشانبر

  .)1(»الخ.. ...ام آمرزش خواهانه به نزد تو آمده ]اي پيامبر[و همانا من  ]٦٤ النِّساء:[ بودند

                                           
انـد كـه هـر سـه را در      نقـل كـرده  » معاوية بـن عـّامر«و » عمري ابن ابی«و » حسني بن سعيد«نامه را  اين زيارت -1

، 97، جبحـار األنـوار  ر.ك. ايـم (  ) معرّفي كرده175و  185و  302(ص  عرض اخبار اصولتحرير دوم 
  ).151و  150ص 
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در  !اند باطل گرفته ي هقرآن نتيج ي هسازان از آي نامه مالحظه فرماييد چگونه اين زيارت
كه در تنازع  ينيراجع است به منافق مذكور ي هدانند كه آي آشنايان به قرآن ميكه  حالي

داوري يك  راضي نشدند و خويش به قضاوت و حكميت و پذيرش حكم رسول خدا
و  جيح دادند كه اين اهانت بزرگي به رسول خداضرت ترح يهودي را بر قضاوت آن

َ ﴿ فرمايد: بعد مي ي هكه در آي چنان ،حضرت و دليل كفر ايشان بود آيين آن َ َوَرّبَِك  فَ
ا قََضۡيَت يُۡؤِمُنوَن حَ  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
َ َيُِدواْ ِفٓ أ ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ   :[النساء﴾ ..تَّ

چه ميانشان  تو را در آنكه  اين نه، به پروردگارت سوگند كه ايشان ايمان ندارند تا« ]٦٥
چه  از آن ]نيز[هاي خويش  لگاه در د مشاجره و اختالف بود، داور نموده و آن ]ي هيما[

شود  با رجوع به قرآن كريم به وضوح معلوم مي .»اي تنگي و ناخرسندي نيابند داوري كرده
مؤمن كه  اين ع ميان مسلمين است وزنساء سخن از تنا ي هشريف ي هسور 65تا  59 ي هاز آي

يرش حكم و رسول گردن نهاده و از صميم قلب آن را بپذيرد وعدم پذبايد به حكم خدا 
ايماني است و منافقين را ذكر  و ترجيح حكم ديگري بر حكم خدا و رسول دليل بيخدا 
  .)1(كند كه مرتكب چنين گناهي شدند مي

را  ترديد راجع است به منافقين كه رسول خدانساء بال ي هسور 64 ي هآي ،بنابراين
حيات دنيوي  است كه در را آزرده بود، اين كه پيامبر هر ايشان و ي هوظيف آزرده بودند و

بخواهند چنين  هم از آن حضرت عذر خواهي نموده و حالليت طلب كنند و خدا رسول
آمرزش بخواهد و آيه ربطي به ساير مؤمنين ها  آن رتش از خداوند متعال نيز برايضكه ح

ه حكميت ! آيا مؤمنين همگي باند؟ آزردهاند و پيامبر را  ندارد. مگر ساير مؤمنين تماماً منافق
  !شريعت عذر خواهي كنند؟ اند كه بروند از صاحب شرعي روي آوردهغير
و  نزد رسول خداصوالً خدا نفرموده در هر جاي دنيا هركه گناهي كرد برود ا

گذشته، بروند  ا هزار سال كه از رحلت رسول خدايكاران بعد از صد سال  نفرموده گنه
شده كه نزد پيامبر بروند،  فقين توصيهاه مناگر ب !كه در دسترس نيست خدا نزد رسول

                                           
  ايم مراجعه شود. آورده كتاب حاضر 227ي  كه در صفحهي نساء به توضيحاتي  ي سوره ي آيه درباره -1
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 طلب پوزش از و بزرگوار شريف آن محضر در حضور آن حضرت و آيه مالقات با منظور
و نفرموده با  .»آمدند نزد تو مي« »َجآُءوكَ « اي متعارف است زيرا آيه صريحاً فرموده: فاصله
منظور، مربوط  ي هراين آيبناب !گفتند چند كوچه و خيابان با حضرتش سخن مي ي هفاصل

امروز اما  و ربطي به پس از رحلت حضرتش ندارد است به زمان حيات دنيوي پيامبر
و مرقد غير از شخص روند  حضرت مي آن مرقدبلكه نزد روند  مينحضرت  مردم نزد آن

َفَال َيْعِقلُونَ است. 
َ
  ؟أ

ا َمن َجآَءَك يَۡسَعٰ ﴿ :آيات ي هآيا شما دربار مَّ
َ
ٰ  ٩وَُهَو َيَۡشٰ  ٨َوأ نَت َعۡنُه تَلَهَّ

َ
 ﴾١٠فَأ

 ]از خدا[كهحالي كوشد در مي ]در طلب حقّ[آمده و نزد توكه  ما كسياو « ]١٠ ,٨ :[عبس
هم اگر  معتقد هستيد كه امروز )1(»پردازي؟! مي ]به ديگري[ بيمناك است پس تو از او

 !پردازد؟ رده و از او به ديگري ميسر قبر پيامبر حاضر شود پيامبر به وي توجه نك كسي بر
ترديد نيست كه هر عاقل منصفي اين آيه را مربوط به زمان پيامبر دانسته و آن را شامل 

نساء را كه در شأن نزولش اختالفي  ي هسور 64 ي هداند. بنابراين چرا آي موارد ديگر نمي
  !دهيد؟ ها تعميم مي زمان ي هدليل به هم ميان مسلمين نيست بي

خواهد توبه كند اين نيست كه سر قبر  هر حال تكليف كسي كه حاجتي دارد و يا ميبه 
باطلي  ي هقرآن، نتيج ي هشريف ي هسازان چگونه از آي ببينيد كه زيارتاما  پيامبر يا امام برود.

كشيش و د هركس گناهي كرده بايد برود نزد گوين اند؟! آري، كشيشان نصاري مي گرفته
تا خدا از او بگذرد. به نظر ما بعيد نيست افرادي از يهود و نصاري و  برايش اعتراف كند

نامه ميان مسلمين نشر  د خود را به شكل حديث يا زيارتياظهار مسلماني، عقامجوس بعد از 
ردن فرموده خدا به همه از رگ گ ـ بر خالف قول نصاريـ داده باشند ولي قرآن كريم 

اسطه به او روي آورد و مستقيماً او را بخواند، تر است و هر كس بايد بدون و نزديك
ْ إَِلۡهِ َوٱۡسَتۡغفُِروهُ ﴿ فرمايد: كه مي چنان مستقيماً به سوي او روي « ]٦[فصلت:  ﴾فَٱۡسَتقِيُمٓوا

  ».آوريد و از او آمرزش بخواهيد

                                           
  .تابشي از قرآني آيات فوق رجوع شود به تفسير  الزم است درباره -1
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معلوم  !يستدر باگويد زائر در وقت زيارت پشت به قبله و رو به قبر منو صاحب مفاتيح مي
آورده كه او » بن بقطين علي«وي روايتي از  !دهند قبله ترجيح ميبر قبر را  ةشود كه غُال يم

ابراهيم  ي هرض به كوفه به در خانطي األ تري شده كه شبانه او را بادر بقيع مدينه سوار ش
هنگام هجرت از  كرماپيامبر كه  در حالي !است هجمال رسانده و همان شب باز گردانيد

بن يقطين با  راه بود، چگونه علي روز در چند به مدينه نرسيد ومدينه با طي األرض  همكّه ب
عيون «مخفي نماند كه اين قصه از كتاب  !گردد؟ ميرود و بر كوفه ميطي األرض به 

  .است روايات جعلي و فاقد سند صحيح از نقل شده كه مملو» المعجزات
زائر) را = تادن او (ساي نديب مي«گويد: (صاحب مزار)  اتيح به عنوان ادب نهم ميف مفلّمؤ77

كه اين ادعا مخالف  درصورتي »الخ....دهد سالم او را ب مياجو شنود كالم او را و و مي
َ تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَتٰ ﴿ قرآن است كه فرموده: به مردگان  همانا تو« ]٥٢:رومو ٨٠:النمل[ ﴾إِنََّك 

نَت بُِمۡسِمٖع مَّن ِف ٱۡلُقُبورِ ﴿ فرموده:و .»وانيشن نمي
َ
ٓ أ تو به آنان كه در « ]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢َوَما

گذشتگان است كه فرموده در ؤمنينمالو مخالف قول امير .»شنواني نمي ]اند خفته[قبر 
 »مْ خهُ دَ  نْ مَ  ونَ يبُ الجُيِ «دهند  را نمي وجواب او دنشناس كسي را كه برسر گورشان آيد نمي

  .)1()230 ي ه(نهج البالغه، خطب
ترك خواندن «كند  ف مفاتيح به خواننده توصيه ميتر از همه اين است كه مؤلّ اما عجيب

از زيارات تلفيق كرده  را با بعضيها  آن خردان از عوام كه بعض بيرا » هاي مخترعه زيارت
هاي  نامه و زيارت ز آدابآيا مگر خودش چيزي ج !اند و نادان را به آن مشغول ساخته

جا  را كه او در اين ي هاي نامه از زيارت بسياري مجعول، در كتابش آورده است؟ ما نادرستي
  .(مراجعه شود)ايم.  بيان كرده» زيارت و زياتنامه«ب اآورده در كتگرد

بلد .بر فقراء مجاورينانفاق و احسان « :نويسد مي 26اس به عنوان ادب شيخ عب ....
 اي مرد خرافيِ :گفتبايد .»الخ.. .ظيم شعائر اهللا را برپا نمودهنت مِلَمواره عكه ه...امام
اهللا نيست بلكه  شعائراند  كارها و شعائري كه در اطراف قبور بزرگان، بدعت نهاده ،خبر بي

                                           
  .200و  199، ص زيارت و يارتنامهر.ك  -1
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بر و امام از داران مذهبي است و پيغم كاندشعائر شعائرالنّاس و شعائرالخرافيون و المبدعين و 
  رها بيزارند.اين كا

  فصل دوم
آيا  :پرسيم ، لذا مي»هاي شريفه يك از حرم إذن دخول هر«اين فصل مربوط است به 

گيرد؟ و اگر  خواهد و اجازه مي خواهد بر سر قبري حاضر شود اذن دخول مي كه مي كسي
  دهد؟ ورود مي ي هگيرد چه كسي به او اجاز اجازه مي

ي فرموده چون خواستي داخل شوي به مسجد ل شيخ كفعماو«گويد:  صاحب مفاتيح مي
َ «پس بگو: ائمه ي هيكي از مشاهد مشرّف يا در حضرت رسول ّ وَ  مَّ هُ للّ ا  ُت بَل فْ قَ إ

َ أّن رَ  مُ لَ . أعْ ...َك يِّ بِ نَ  يوِت بُ  بواِب أن باٍب مِ   ونَ رَ يَ  قونَ زَ رْ يُ  كَ ندَ أحياٌء عِ   كَ فاءَ لَ خُ و َك سول
َ و ايِمْ قَ مَ  هاي  من به دري از درهاي خانهخدايا، « ».... الخ.يِمْ الَ سَ  ونَ دُّ َيرُ و يِمْ الَك  عونَ مَ سْ ي

خورند و  اند و روزي مي دانم كه رسول تو و خلفاي تو نزد تو زنده .... مي.ام پيامبرت ايستاده
خواهد  مي )1(!»دهند.... الخ شنوند و سالمم را جواب مي بينند و گفتارم را مي ايستادنم را مي

آيا اين دروغ نيست؟! آيا هنوز  !است هاي پيامبر زداگان، خانه امامان و امام بگويد قبور
رفتند و  صحاب پيامبر به زيارت قبر مطهر پيامبر مياباقي است؟! آيا  رسول خدا ي هخان

  !خواندند؟ إذن دخول مي

                                           
سالم و صـلوات  روايات بسيار وارد شده كه از هر كجا ((گويد:  عجيب است كه شيخ عباس خودش مي -1

حضرت برسد و در روايتي وارد شده كه ملكي موكّـل اسـت    فرستاده شود به آن بر حضرت رسول
پس از  »َك َو َعَلي« :آن ملك در جواب گويد »َسّلموَ  آلِهِ و َصّىل اهللاُ َعىل ُحمّمدٍ «كه هر مؤمني كه بگويد:  برآن

حضـرت   الم بـر شـما رسـانيد آن   فـالن شـخص سـ    !عرض كند: يـا رسـولَ اهللا   آن به حضرت پيغمبر
ـالمفرمايد:  گوييد كه پيغمبـر و   اگر كسي بگويد شما كه مي ) حال330(مفاتيح الجنان، ص  )).َو َعَليِه السَّ

زائـر را   خـدا  گوييـد رسـول   جا مي شنوند پس چطور در اين بينند و گفتارم را مي ائمه ايستادنم را مي
فََال َيْعِقلُونَ دهد؟!  مأمور به او خبر مي شنود بلكه ملك بيند و كالمش را نمي نمي

َ
جواب خواهند گفت:  ؟أ

  .فضولي موقوف! (فتأمل)
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اند و در  زنده َرّبِِهمۡ  ِعندَ در دنياي باقي و اما  اند كه بزرگان دين گرچه زنده ديگر آن
حۡ ﴿دنياي فاني نيستند. يعني 

َ
ٓ أ  !»ِعنَد َقِربهِ  ياو هِ قِ لْ َخ  ندَ اٌء عِ يأح«ه نباشند  مي ﴾َرّبِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

كه در دنياي فاني و بين مردم  مقامش از همه باالتر بود، زماني كه رسول خدا .(فتأمل)
ديد و در يك آن، جواب  ميخبر نبود و همه جا را نيعني قبل از رحلت، از همه چيز بابود 

مطلّع باشد. عالوه  چيز و همهيست كه پيامبر يا امام از همه جا داد و الزم ن چندين نفر را نمي
َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ ﴿ ايشان فرموده: ي هخدا دربار ،اين بر بزرگان دين  :يعني ﴾َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

دنياي  حوال و گفتار مردمِااگر از كه  حاليدر  هي.ودر دنياي باقي نه بيمي دارند و نه اند
  فاني با خبر باشند همواره بايد غصه و اندوه داشته باشند.

اند ضد قرآن  و بافتها غلو از قبيل كفعمي و نظايراهل  چه شود آن معلوم مي ،بنابراين
ز إلهي پس از رحلت از دنيا خبر ندارند و در قيامت نيانبياء  زيرا قرآن فرموده .است
  .]١١٧و  ١٠٩ ة:و املائد ٢٥٩ :ةالبقر[ .مت نيستاحوال ا علمي به گويند ما را پس از وفات مي

 «گويد:  سپس مي78
َ
 أ

َ
به  بناكه  در حالي »اي حجت خدا آيا وارد شوم؟« »اهللا؟ ةَ يا ُحجَّ  ُل دخُ أ

ؤمنين مو أميرال .]١٦٥ :ساءالنِّ [ .تكسي از جانب خدا حجت نيسانبياء  قرآن پس از ي هفرمود
ت مَّ يَ «ت إلهي پايان يافته است. حج نيز تصريح فرموده كه با حضرت ختمي مرتبت

  ).91 ي ه(نهج البالغه، خطب .»ُحّجتُهُ  دٍ مَّ نا حُمَ ِيّ بِ نَ بِ 
اي  عتبه ي هئمادانيم در زمان  ميكه  در حالي »ي مبارك را ببوس عتبه پس«گويد:  و مي

مر به بوسيدن كنند و تمام اين ضرايح و مقابر با شكوه و جالل را شاهان اتا ايشان نبوده 
  !اند گر و وزراي غارتگر ساخته ستم

ها چيست؟ آيا  او براي اين إذن دخول ها مدرك و سند كفعمي و نظاير اين گذشته از
ند ادعاي تواند چيزي به دين اسالم بيفزايد؟! چرا كفعمي س كفعمي حقّ تشريع دارد و مي

  خود را ذكر نكرده است؟
اي  از نسخه (ره) مجلسي ي هامدوم إذن دخولي است كه علّ«كند كه:  ف مفاتيح اضافه ميمؤلّ

 !»نقل فرموده هأئم ي هبراي دخول در سرداب مقدس و بقاع منوراصحاب  قديمه از مؤلّفات
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ن هم شد مدرك شرعي؟! آيا آن نامي نبرده است؟ آيا اي قديمه؟ چرا از مؤلّف ي هكدام نسخ
نسخه رف قديم و كهنه بودنِص يفََال َيْعِقلُونَ  شود؟ ت شرعي آن مياي موجب حج

َ
  ؟أ

افته كه مدرك هرچه خواسته، خرافات به هم بسند و  در اين إذن دخول بيكه  اين جالب
كه اين  »خلوقنيمَ لا وكنا أفضُل لُ مُ «گويد: كه  اين نه با دين موافقت دارد نه با تاريخ، از قبيل

اند!  ح تمام، دورغ است و كسي نيست كه نداند پادشاهان ما بهترين مخلوقات نبودهوبه وض
 :يا گويداند! و را معصوم نخوانده آنان خودكه  در حالي »عصومنيمَ  ةٍ مَّ ن أئِ مِ «و يا گويد: 

َّ  أكرَبُ  واهللاُ « و خداوند بزرگي كه ايشان را « »نالقَ ا اخكَّ نهَ عَ  عُجزُ زاٍت يَ عجِ مُ ا بِ م َج هُ رَ ی أظهَ ا
پرسيم خداوند امام  مي !»هر فرموداعاجزند، ظ براي ما با معجزاتي كه ثقلين از آوردنش

  !؟هستم اهللا ةُ جَّ ُح  منكجا فرمود  اي آشكار فرمود؟ و امام حسن را با چه معجزه نحس
شود، وارد كه إذن داده  خوانند ولي بدون آن دخول مي اين است اينان إذنِعجيب 

َفَال َيْعِقلُونَ  !شوند؟ مي
َ
  ؟أ

مردم خصوص  ي هطبقابدان كه مستحب مؤكد است در حقّ «گويد:  318صفحه در
جره و آستان ي هاج، مشرّف شدن به زيارت روضحر ي همطهفخر عالميان حضرت  ي همنو

ر حقّ د شود كه حضرت باعث آن مي و ترك زيارت آن سيد المرسلين محمد بن عبداهللا
و شيخ شهيد (كه از فقهاي شيعه بود) فرمود كه اگر مردم  (؟!) در روز قيامتجفا شوداو 

ن به زيارت حضرت كنند بر امام است كه ايشان را مجبور كند به رفت ترك زيارت آن
حال اگر كسي از  !»رّم استحاي مرت موجب جفحض يارت آنحضرت زيرا كه ترك ز آن

ر مؤمني كه مثالً در اگ آيا در زمان حيات دنيوي رسول خدا :گذاران بپرسد اين بدعت
مرتكب و رفت، مقصر بود  حضرت نمي كرد و به زيارت آن از مدينه زندگي مي راي دو قبيله

شود كه شهيد از  افتراء نخواهند داشت! معلوم ميجفا شده بود؟ جوابي جز هياهو و تهمت و 
مطلّع نبوده و يا تجاهل كرده تا  )1(آن بزرگوار پيغمبر پس از رحلتاصحاب  أحوال و كردار

  !خرافات خود را به كرسي بنشاند
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آورده كه مدعي است امام  )1(»اسماعيل بن مهران«معتبر از حديثي نا 319 ي هدر صفح
ش را ختم كند به زيارت ما حدي از شما حج كند بايد كه حجاهرگاه «فرموده:  صادق

) و يا از قول دو راوي ضعيف 139، ص97(بحار االنوار، ج .»كه اين از تمامي حج است
فرموده:  عي است كه رسول خدامد )2(»دة بن صدقهسعَ مَ «و » هارون بن مسلم«موسوم به 

ما  .»ردمشفيع او گدر روز قيامت هر كه مرا زيارت كند در حيات من يا بعد از وفات من، «
زيارت و «، در كتاب آورده ر احاديثي كه در اين فصلياعيوب اين روايات و س

  كنيم. يجا تكرار نم ايم و در اين به بعد) بيان كرده 230(ص » نامه زيارت
79با مردم نيست  ماً سعي دارند كه مردم ندانند كه انتخاب شفيعفروشان دائ فانه خرافهمتأس
ت به دنياي باقي، با عالم فاني ارتباط و اولياء پس از رحلانبياء  كه با خداست. ديگر آن بلكه

د ايشان فروشان دائم مردم را به زيارت مرق همان اماماني كه خرافهكه  در حالي ندارند.
 از آن جمله امام باقر !اند ايشان فرموده ي هخالف خواستكند بر تشويق و ترغيب مي

َ َواِالْسِتْغَفاُر لَُكْم حِ  اَكَن رَُسوُل اِهللا « فرمايد: مي ْصَننْيِ َحِصيننَْيِ ِمَن الَْعَذاِب، َفَم
نُوِب؛ قَاَل اُهللا َعزَّ وََجلَّ  إِنَُّه ِمْمَحاٌة لِثُّ

ْكرِثُوا ِمنُْه فَ
َ
ْكرَبُ احْلِْصَننْيِ َوَبيِقَ اِالْسِتْغَفاُر؛ فَأ

َ
َوَما ﴿ :أ

ُ ُمَعذِّ  َّ نَت فِيِهۡمۚ َوَما َكَن ٱ
َ
َبُهۡم َوأ ُ ِلَُعّذِ َّ رسول « ]٣٣ األنفال:[ ﴾٣٣َبُهۡم وَُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَن َكَن ٱ

از [ تر بودند، دژ بزرگ ]إلهي[و استغفار براي شما دو دژ مستحكم در برابر عذاب  خدا
گناهان  ي هكننداند. بدان بسيار بپردازيد كه محوباقي م ]ايمانبر[رفت و استغفار  ]ميان ما

تا تو درميان ايشاني خدا آنان را عذاب اي پيامبر) : (فرموده ـ عزَّوجلَّ ـ است. خداوند
 .)3(»كنند كه استغفار ميدرحالي دنخواهد كرد و خدا ايشان را عذاب نخواهد كر

دسترسي نداريم و بايد  بنابراين ما امروز به رسول خدا .)281و  279، ص90(بحاراألنوار، ج
كنند كه به  ف مفاتيح مردم را تشويق ميمتأسفانه افراد خرافي از قبيل مؤلّاما  استغفار كنيم،

                                           
  معرّفي شده است.  865و  706ص  عرض اخبار اصولوي در  -1
  اند.  معرّفي شده 222و  216، ص عرض اخبار اصولدر هر دو  -2
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كه قبر حضرتش معلوم  زهرا زيارت مراقد بزرگان دين بروند از جمله حضرت فاطمه
ضع محتمل است، و در هر سه موضع مطلوب در سه مو حضرت گويد قبر آن نيست و مي
 حضرتدر اين زيارت خطاب به آن !زيارت شود )1(ركيكه حضرت با جمالت است كه آن

حْلَْقِتنَا بِتَْصَديِقنَا لَُهَما« گويد: يم
َ
ْقنَاِك إالَّ أ اگر ما تو را تصديق نموديم « :يعني »إِْن ُكنَّا َصدَّ

مأمور ايصال مردم به مقامات مختلف  ي هئماآيا  »فرما! تو ما را به پدر و شوهر خود ملحق
بگويد و  قكه آيا اگر كسي يك ساعت مقابل قبرشان تملّ آخرت هستند؟! ديگر آن

ن صداهاي طبيعي اين عالم موات، گوشي كه با آاپسندند؟! عالوه براين  چاپلوسي كند مي
شنوند و  بدون آلت شنوايي دنيوي، صداهاي دنياي فاني را نميها  آن د ندارند ورا بشنون

در  ؤمنينمكه أميرال فقط خداست كه براي شنيدن محتاج آلت شنوايي نيست چنان
ِميعوَ «موده: وصف حقّ تعالي فر  ي هشنواي بدون وسيل« »ةٍ آلَ  فريِق تَ ري البِ ِص اكَ وَ  أداةٍ البِ  السَّ

رٌي ِص بَ «) و فرموده: 152 ي ه(نهج البالغه، حطب .»]بينايي[ ي هشنوايي و بيناي عاري از وسيل
 ي ه(نهج البالغه، خطب »حس بينايي ندارد ]نياز به[بينايي است كه « :يعني »ةِ احلاسَّ بِ  ُف وَص يُ ال

  نيازمند آلت مخصوص هستند. .....)، ولي ساير موجودات براي ديدن و شنيدن و179
عالوه بر ها  آن را غرضها شنواي اين حقايق نيست زي نامه زيارت گوش جاعلينِ هالبتّ
كه  جويي، ايجاد تفرقه بين مسلمين بوده تا از يكديگر دور شده و ضعيف شوند. چنانسود

مقداري بر آن مخدره تملّق و كه  اين ) پس از323(ص  در زيارت حضرت زهرا
َوَمْن َجفاِك َفَقْد َجفا رَُسوَل اِهللا، َوَمْن آذاِك َفَقْد آذى رَُسوَل «گويد:  كند، مي چاپلوسي مي

ْن رََضيِت َقنُْه، ساِخٌط بَل َمْن َسخِ  ّ َراٍض َقمَّ ْشِهُد اَهللا َورُُسلَُه َوَمالئَِكتَُه أَ
ُ
ْطِت اِهللا.......  أ

ازارد، رسول يكه تو را ب هر جفا كرده و ول خداه رسهركه به تو جفا كند ب« .»َعلَيْهِ 
گيرم كه همانا من از  و فرشتگان را شاهد مي ن.... خدا و پيامبرا.را آزرده است خدا

  !»بناكمضبناك باشي من نيز غضكسي كه تو خشنود باشي نيز خشنودم و بر هركه غ
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ها تحت تعليم و تربيت آن بزرگوار بودند  پدرت كه سالب اصحا خواهد بگويد مي
جفا كردند  تو د ايشان را ستوده است بهنصار كه خداي متعال در آيات متعدايعني مهاجر و 

حال اگر به  !و ما بايد با چنين كساني اظهار عداوت كنيم تا دشمنان اسالم خوشحال شوند
كسي را  ي هباز گردد و بگويد من كين زنده شود و به دنياي فاني فرض محال فاطمه
بناك نيستم و دست از اين جنجال و غوغا برداريد و دست اتّحاد به هم ضندارم و بر كسي غ

گويند: خير! بايد غضبناك  داده و به فكر مشكالت اسالم و مسلمين باشيد، در جواب مي
مين اختالف و كينه هزيرا رونق دكانشان به  !باشي و اگر تو راضي باشي ما راضي نيستيم

  !هاست ورزي
  خواند كه: اين بيت را مي حضرت زهرا ي هروضه خواني در روض

عالخ ....شكست از كينه بازويش  شــه پهلويــر در زد بم  
شيعه حضرت  فاق مورخين و محدثينِچون از منبر پايين آمد به او عرض كردم به اتّ

اب در آورد ر بن الخطّمثاني ع ي هفرا به عقد خلي دختر همين حضرت فاطمه علي
 طالب، ابن قب آل أبياو من 380ص  3حكام طوسي، جطبع هند، تهذيب األ 311ص  2افي، ج(ك

و ساير كتب  كاحهام، شهيد ثاني، چاپ ايران، باب النّو مسالك األف 162ص  3شهر آشوب، ج
د األكبر و رقيه. سپس به از عمر دو نواده داشت به نام زي المؤمنينو أميرديگر)  ي همعتبر

به اين عمل  گويي راست بوده چگونه علي چه تو مي روضه خوان عرض كردم اگر آن
در آورد و چگونه دختر فاطمه به اين  او را به عقد قاتل اقدام كرد و دختر حضرت زهرا

دو برادر  ينعمل راضي شد و با قاتل مادرش ازدواج كرد و چگونه حضرات حسنَ
چه  !دانستم من اين موضوع را نمي :در جواب گفت او به اين كار راضي شدند؟! تمندغير

خوانند و هر سال بين  گيرند و روضه مي پول مياما  اند كنيم با كساني كه اين قدر جاهل
  !كنند؟ مسلمين ايجاد عداوت مي

 ابنُ وَ  مكُ بدُ عَ  اهللاِ  رسولِ  يا أبناءَ «گويد:  ميائمه  بقيع خطاب ي هئمادر فصل زيارت 80
ّ مُ كُ تِ أمَ  ذليل  ي هزادزشما و كني ي هبند اي فرزندان رسول خدا« »مكُ يديأ نيَ بَ  ُل ا
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شناسد و از  را مي رسول خدا گويد آيا كسي كه چنين مي )1(!»شما در برابر شماست
 داد كه اجازه مي آيا رسول خدا .اهللاِبزرگوار اندك خبري دارد؟ ال و آن ي هسير
شود  فرمود؟ معلوم مي را نهي ميها  آنكه  اين صحابش با او بدين صورت سخن بگويند؟ ياا

اند و  نداشته و حضرت علي اسالمپيغمبر ي هالعي از سيرسازان هيچ اطّ كه اين زيارت
ً  هللاُ ا َك لَ عَ د جَ قَ وَ  كَ ريِ غَ  دَ بْ قَ  نْ كُ تَ  ال« :اند كه حضرت أمير فرموده دانسته نمي  ي هبند« »ُحّرا

جهل ديگر از ي هنمون ).31 ي ه(نهج البالغه، نام .»مباش كه خدايت آزاد آفريده است ديگري
قَرَّ بِما « :گويند گذاران اين است كه مي اين بدعت

َ
 َواْستاَكَن َوأ

َ
ْخَطأ

َ
رْسََف َوأ

َ
وَهذا َمقاُم َمْن أ

ْن يَْستَنْ 
َ
ِقَذُه بُِكْم ُمْستَنِْقُذ الَْهلىَْك ِمَن الرََّدى، فَُكونُوا يل َجىن، َورَجا بَِمقاِمِه اخْلَالَص، َوأ

سستي ورزيده و به آنچه  روي و خطا كرده و دهاين ايستادن كسي است كه زيا« ....».ُشَفعاءَ 
اميد خالصي دارد كه خود را  ]در مقابل شما[جنايت كرده اقرار نموده و با اين ايستادنش 

بايد به اين  !»....ن من باشيدو نابودي نجات دهد، پس شما شفيعاشما از پستي  ي هبه وسيل
داني كه  مگر نمي :خدا، ثانياً ي هانتخاب شفيع با خداست نه با بند :اوالً :نادان خرافي گفت

ي خود نيز دوست نداشتند مردم بزرگوار اسالم در زمان حيات دنيو ي هو أئم رسول خدا
اند به نزد  .. مرتكب شده...زنا يا دزدي يااگر بگويند. مثالً خود را به ايشان هاي  يكارخالف

ت اعالم كنند و به منظور پاك شدن از احضر آنبه ايشان بيايند و كار نادرست خود را 
حد كنند و اگر  ي هإقامعواقب گناه و خطاي خويش تقاضاي بخشش و شفاعت يا تقاضاي 

كردند،  اعتنايي مي بيها  آن ردانده و بهروي گها  آن كرد آن بزرگواران از كسي چنين مي
َ َنْعَض َهِذهِ الَْفَواِحِش «فرموده:  چنانكه حضرت علي ِ

ْ
ْن يَأ

َ
ْقبََح بِالرَُّجِل ِمنُْكْم أ

َ
َما أ

فََال تَاَب يِف بَيِْتِه؟ فََواِهللا حَكَْوبَتُُه ِفيَما بَيْنَُه َوبنَْيَ 
َ
فَْضُل ِمْن َفيَْفَضَح َغْفَسُه بَلَ رُُءوِس الَْمَإلِ أ

َ
 اِهللا أ

 كه برخي از اين كارهاي ]مسلمين[ چه زشت است بر مردي از شما« .»إِقَاَميِت َعلَيِْه احْلَدَّ 
 ي هچرا در خان پسند را مرتكب شود، آنگاه خود را در حضور مردم رسوا سازد!زشت و نا

او  ]ةصادقان[ ي هبكند؟! به خدا سوگند، هر آينه تو توبه نمي ]ايشو در خلوت با خد[خويش 
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چگونه ممكن ل  حا .)1(»من حدي بر او اقامه كنمكه  اين زدرميان خود و خداوند بهتر است ا
هاي دور بر مرقدش  است چنين بزرگواري راضي باشد كه پس از وفاتش مسلمين از راه

ات خود را از ايشان نايت و گناه خويش اقرار كنند و نجحاضر شده و به اسراف و خطا و ج
َفَال َيْعِقلُونَ  !بخواهند؟

َ
  !؟أ

خير به اعمال  برويد صادقانه توبه كنيد و براي جبران گناه، :يافته بايد گفتبه افراد راه نا
تواند شما را نجات  خدا نمياي آوريد و گناه خود را براي غيرخدا بيان نكنيد زيرا غيرج

َفَمۡن َحقَّ َعلَ ﴿ دهد چنانكه خداوند به پيامبرش فرموده:
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِف أ

َ
فَأ
َ
ۡيهِ َكَِمُة ٱۡلَعَذاِب أ

يا تو (اي آيا كسي را كه فرمان عذاب بر او سزا و روا گشته، پس آ« ]١٩[الزمر:  ﴾١٩ٱلَّارِ 
تواند  نمي رسول خدا ،بنابراين »رهاني؟! تش دوزخ است ميپيامبر) كسي را كه در آ

نجات ها  آن كه زائرين از توانند؟! كساني ميكسي را از عذاب إلهي برهاند، چگونه ديگران 
إذن حقّ  توانند بي اند و نمي خواهند، خود از عذاب إلهي خائف يخويش از عذاب إلهي را م
گويي و  قجويند، بنابراين به جاي تملّ خدا منزلت مي دخير نزاعمال  سخني بگويند و خود با

  روي كنيد.قوال ايشان پياو اعمال  ت بر مرقدشان، ازاظهار ذلّ
شان مه براي بزرگان دين و زيارت قبوربراي ترغيب به خواندن زيارتنا 337 ي هدر صفح

سنّت و سيره را ياد بگير تا  قرآن واست. بايد گفت: اي نادان خرافي برو   مطالبي آورده
  چگونه بوده و بدان كه كلمات ديگران برتو حجت نيست.  بداني كردار رسول خدا

كرده كه مجلسي سندي برايش ذكر -مهِيلَع اهللاِ انُوضْرِ- دحشهداي اُ هم براي زيارتي
ر بيكاري اث ها بر ست اين بافندگي) معلوم ني222و 221، ص 97نياورده است (بحار األنوار، ج

از قول  339 ي هدر صفح م.أعلَ  اهللاُوَ  .كار بوده است بوده يا غرض و مرض ديگري در
أشرف از ائمه  و قبر رسول خدا :گويد قرآن بوده مياستادش كه معتقد به تحريف 

در برابر كعبه ركوع  رفت و پيغمبر به زيارت كعبه مي خودكه  در حالي !معظّمه است ي هكعب
مخفي نماند كه در همين صفحه و  !اين است معلومات اين غاليان ،كرد. آري و سجود مي

                                           
   .188، ص8فروع كافي، ج -1
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هاي  ده هزار برابر نماز در مكان كرماآورده كه مدعي است نماز در مسجد پيامبر  روايتي
، 4و فروع كافي، ج 147، ص97نكرده (بحار األنوار، ج ءديگر است و كعبه را استثنا

است كه قائل به  )1(»بن الحكم علي«جالب است بدانيم كه راوي اين دروغ نيز  .)556ص
ْ ٱفَ ﴿ !تحريف قرآن بود وا ْوِل  ۡعَتِبُ

ُ
أ بَۡصٰرِ ٱَيٰٓ

َ
  .﴾ۡل

  ؤمنينمالدر زيارت حضرت أمير فصل چهارم
من  ي هدو مرد دربار« »َهلََك يِفَّ رَُجالِن حُمِبٌّ ذَلٍل وُمبِْغٌض قَالٍ « فرموده: حضرت علي

َفْهِلُك يِفَّ رَُجالِن حُمِبٌّ « :فرموده و .»دشمن بدخواه ه وكنندغلو دار ستشدند: دو هالك
شوند: دوستدار افراطي و دشمن بهتان  كهال من ي هدو فرد دربار« »ُمْفِرٌط وبَاِهٌت ُمْفرَتٍ 

حضرت ارادتمند آنكه  خوشبختانه در زمان ما كسي )469و  117(نهج البالغه، حكمت  .»زننده
  !از دشمن بدترند، بسيارنددوستان نادان كه اما  شودنباشد، پيدا نمي

بعد)  به 259(ص  نامه زيارت و زيارتاين باب، در كتاب مذكور در چون به زيارات
جا به اختصار  دهيم و در اين ايم لذا خوانندگان محترم را به كتاب مذكور ارجاع مي پرداخته

نجف برسي  ي هگويد: چون به درواز اس ميرسانيم. شيخ عب مطالبي را به اطالع شما مي
اي نبوده تا امام  در زمان امام، نجف دروازه نداشته و هنوز قريهكه  در حالي »الخ. ...بگو
قوال در اشود تمام اين  تور دهد چون به دروازه رسيدي چنين و چنان بگو! معلوم ميدس

ار آتش جهنّم قدمي را كه غبخورد  نمي اهللاِو«و يا نقل كرده:  !قرون بعدي جعل شده است
اهل  بنابراين !»وارهخواه پياده رود، خواه س المؤمنينآورده شود در زيارت حضرت أمير

را  مرقد عليكه  اين بينند، چرا، براي وزخ را نميهستند و د بهشتاهل  عراق همگي
كسي آن بزرگوار را  زمان حيات حضرت علي اگر دركه  در حالي كنند! زيارت مي

تر  خودش مهماز  ةقبر او در نظر غُالاما  شد كرد، بهشت بر او الزم نمي مالقات و زيارت مي
اين  اتجعلي ،آري ».را به آب طال بنويس اين حديث«گويد:  در آخر حديث مي !است

                                           
   ايم. معرّفي كرده 774و  680و  281ي  ، صفحهعرض اخبار اصولرا در او  -1
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جاهلين غالي را بايد با آب طال نوشت چون سهم مؤثّري در گمراه كردن مردم دارند و 
گران را بسيار خرسند به خرافات مشغول ساخته و استعمارايشان را از قرآن دور كرده و 

  !كنند مي
برد به آن قبر  ناه نميدر پشت كوفه قبري هست كه پ«اعتبار نقل كرده كه  و يا خبري بي
حال اگر كسي بپرسد پس چرا  !»كه حقّ تعالي او را شفا كرامت فرمايد دردناكي، مگر آن

شوند به جاي رفتن بر مرقد حضرت علي به  مراجع تقليد ساكن نجف هر وقت بيمار مي
خود حضرت كه  اين ند؟! عالوه برآور ان طبيب ميجا برايش ممالك اروپا رفته و يا از آن

شود؟! چه جوابي  شد! پس چگونه رفتن بر مرقدش موجب شفا يافتن مي بيمار مي ميرا
َ «گويد:  زين معما پرده بردار. و يا ميخدايا، دهند؟  مي  قامُ المَ وَ  َك مُ رَ حَ  مَ رَ ا احلَ هذَ  إنَّ  مَّ هُ للّ ا

حرم  ـ ناك ساخته موال حرام يا شبههارا كه ستمگري از  ـپروردگارا، اين حرم « »َك قامُ مَ 
اين جمالت را به مؤمنين تعليم داده و ائمه  خود آيا !»توست و اين جايگاه جايگاه توست

اند يا جاعلين اين  پسند و مغرور بودهخود بدين حد اند و تا خود را تا اين اندازه باال برده
ائمه  پيامبر و ي هاند و نه با سير ها نه خدا را شناخته اند. اين ها را از قول ايشان ساخته زيارتنامه

  .آشنا هستند
َّ وَ  َك قِ لْ خَ  نْ مِ  هُ تَ بْ جَ نتَ اِ « گويد: مي ميرادر زيارت مطلقه در وصف حضرت   ل بَل ا

ِّ ايَّ دَ وَ  َك تِ االَ سَ رِ ُه بِ تَ ثْ عَ نَ  نْ مَ  -گزيدي و راهنماي كسانيخويش بر او را بر خلقِ« »الخ. .ين..ن ا

كفر نيست؟  نانآيا اين سخ» الخقيامت....  ]وزر[ زا بخشت مبعوث فرمودي و جكه به رسالت
به «كه فرموده:  آيا علي !؟ها كفر نباشد پس كفر چيست اگر اينمخالفت با علي نيست؟ 
بوده يا راهنماي  ) پيرو رسول خدا205 ي ه(نهج البالغه، خطب» سنّت پيامبر اقتدا كردم

  !؟نسپردانبياء  مت را به راهنمايااو؟ چرا خدا هدايت 
َ
  ؟َفَال َيْعِقلُونَ أ

... هر ...خدا لعنت كند كساني را كه با مداحي و تعريف و تمجيد و اظهار ارادت و
طلي را درميان مسلمين و پيروان قرآن رواج دادند. بايد به مردم فهمانيد كه باخرافه و هر 
 گونه اين از منطقي نيست و رسول خداخواني و كارهاي غير داحي و نوحهاسالم دين م

رت به صو« »اَب الرتُّ  احنيَ دّ المَ جوه وا يف وُ ثُ اُحْ « كه فرموده: كارها نهي نموده است. چنان
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خواني فرموده: نوحه ي هو دربار .)1(»احان خاك بپاشيدمد » َ نوحه « »لّيةاجلاهِ  لِ مَ ن قَ ُة مِ ياحَ جِّ ا
بة ياملص ندَ عِ  ةِ نَّ الرَّ  ِن عَ   اهللا ُل ورس ىةهنَ «و  .)2(»جاهليت است ]عهد[خواني از كارهاي 

َ  ستماِع واال ةاحَ ياجِّ  ِن ىه عَ نَ و كردن به وقت مصيبت و از  از فرياد رسول خدا« »هاإ
كه جناب جعفر بن  و هنگامي .)3(»رمودفخواني و گوش كردن به آن نهي  نوحه
 »نٍ زْ حُ  الو كلٍ ثُ  الو ٍلّ ذُ بِ  ديعتَ ال«فرمود:  كشته شد به حضرت فاطمهطالب أبي

 الفَ  تُّ مِ  اذا أنَ : إفاطمةَ قال لِ  اهللا رسوَل  إنَّ «و  .)4(»احزناه مگواله و وياواه و واذلّو«
َّ  مِ خَت  ً جْ وَ  يلَعَ َّ  رتَ  الو ها ً عْ شَ  يلَعَ َّ مّن يقتُ  الو ليالوَ بِ  ينادِ تُ  الو را رسول « .»ةً ناحِئَ  يلَعَ

پريشان مخراش و مو چون من وفات يافتم صورت  :فرمود به حضرت فاطمه خدا
 اهَ هَ جْ وَ  ةَ شَ اخلامِ  اهللاُ  نَ عَ لَ «و فرمود:  .)5(»اوياله بر نياور و نوحه خواني برپا مكنمكن و فرياد و

اقِ وَ  هايبَ جَ  ةَ الّشاقَّ و ّ  ]به هنگام مصيبت[خدا لعنت كند زني را كه « »بوراخكُّ و يلِ الوَ بِ  ةَ يَ ا
 َق لَ حَ  نْ ّنا مَ مِ  َس يلَ «و  .)6(»دورد و فرياد و فغان بر آريبان بدرخويش بخراشد و گ ي هچهر

كه موي خويش بكند  از ما نيست آن« »بوراخكُّ و لِ يالوَ دخ بِ  نْ ال مَ و َق رَ خَ  نْ ال مَ و َق لَ سَ  نْ ال مَ و
ااثبورواوياله و و د و فرياد وفغانِ(يا بتراشد) و صداي خود را بلند كند و گريبان بدر 

                                           
  ، حديث اول.132، ص 12وسائل الشيعه، ج -1
   .915، ص2وسائل الشيعه، جـ  376ص  4من اليحضره الفقيه، ج -2
مـروي   ) نيز از حضـرت علـي  175در مسند زيد (ص  - 91، ص 12و ج 915ص  2وسائل الشّيعه، ج -3

  ».خواني نهي فرمود از نوحه پيامبر« »َعِن اجَّوِح    اجَّيِبُّ َغىَه «است كه 
  .91، ص 12و ج 915ص  2وسائل الشيعه، ج -4
نيز به پيروي از سنت جداً كرمش به حضـرت   حضرت سيد الشهداء – 916، ص 2وسائل الشيعه، ج -5

 ّ إِ  !يا اَُخيَّة« زنيب فرمود:
َ
بِرِّي قَ ُت َعلَيِك َسمْ قْ أ

َ
ً فَأ َّ وَجهاً والتَـدْ  َسيِم: ال تَُشيقِّ يلعَّ َجيْبَا َّ  يِع َوالخَتِم يلَعَ يلَعَ

ام و تو به سوگندم پايبنـد بـاش    خواهر جان، من تو را به [خدا] سوگند داده« »ذا أنَا َهلَكُت إبِالَويل واخكُّبُور 
واويـاله و  ريـاد  كه چون شهيد شدم بر [مصيبت] من گريبان چاك مكن و رخسار خـويش مخـراش و ف  

  ).97، ص2رشاد، شيخ مفيد، ج(اإل» واثبورا بر مياور
  .144، ص1مستدرك الوسائل، ج – 108، زين الدين العاملي، ص مسكِّنُ الفؤاد -6
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 ٍب عِ نغم لَ  ندَ وٍت عِ ين َص رَ فاجِ  نيِ قَ أمحَ  نيِ وتَ ن َص عَ  وِح اجَّ  ِن عَ  يُت نّما نُهِ اِ «و فرمود  .)1(»آوردبر
همانا نهي « »شيطانٍ  ةِ نَّ رَ و ُحيُوٍب  ِقّ شَ وَ  جوهٍ وُ  ِش ٍة مَخ ُمصيبَ  ندَ وٍت عِ َص و مري شيطانٍ زامَ و وٍ هلَ و

هو و لعب و فاجر يكي صداي به وقت لَاحمق  شدم از نوحه خواني، از دوصد اي دو
ها و دريدن  خراشيدن صورت و ديگر صدايي به وقت مصيبت كه مزمارهاي شيطاني

ة يّ اجلاهل ن أمرِ مِ  يتأمَّ  يف عٌ أربَ « :و فرمود .)2(»هاي شيطاني است ها و فرياد ناگريب
چهار « »ةُ ياحَ اجِّ و اّججومستسقاُء بِ واال األنساب يف عنُ الطَّ و األحساِب  ُر يفخالفَ  :نَّ هُ كوغَ رتُ يَ ال

كنند: فخر فروشي به بستگان، طعنه  را ترك نميها  آن ت است كهمور جاهليامتم از اچيز در 
در هنگام شهادت  پيامبر .)3(»ها و به ستارگان باران خواستن و نوحه سرايي زدن در نسب

 و فرمود: .)4(»مردم را از نوحه خواني نهي فرمود − َواُن اهللاِ َعَلْيهِ ِرْض −  عمويش جناب حمزه
 »نَاِن ُفبِْغُضُهَما اُهللا إِْعَواٌل ِعنَْد ُمِصيبٍَة وََصوٌْت ِعنَْد َغْغَمٍة َفْعيِن اجَّوَح َوالِْغنَاءَ َصْوتَاِن َملُْعو«
هاي وقت مصيبت و صداي  دارد، ناله را دوست نميها  آن دو صدا مورد لعن است كه خدا«

لُْمْسِلِم يََدُه بَلَ رَضُْب ا« فرمود:چنين  هم و .)5(»يينغمه يعني نوحه خواني و آواز غنا وقت
ْجِرهِ 

َ
خويش  رانِ هنگام مصيبت مسلماني كه با دست بر« »فَِخِذهِ ِعنَْد الُْمِصيبَِة إِْحبَاٌط ِأل

َشدُّ اجْلََزِع «نيز فرموده:  كه حضرت باقر نانچ .)6(»رود جرش از بين مياكوبد،  مي
َ
أ

                                           
لَـيَس ِمّنـا َمـن رَضََب اخلُـدوَد وََشـقَّ «اين حديث را شهيد ثـاني بـه صـورت:    ـ  175مام زيد، ص مسند اإل -1

آورده اسـت.  » ها (صورت) بزند و گريبان بـدرد  كه [به وقت مصيبت] بر گونه ت كسياز ما نيس« »اجلُيوب
  ).108، ص مسكِّنُ الفؤاد(

  . 145و  144، ص 1مستدرك الوسائل ج -2
  . 143ص  1و مستدرك الوسائل، ج 91ص 12وسائل الشيعه، جـ  559، ص 3المصنّف، ج -3
   .561ص،  3المصنّف، ج، -4
   .144، ص 1جمستدرك الوسائل،  -5
َمْن رَضََب يََدُه بَلَ فَِخِذهِ ِعنَْد ُمِصيبَِتِه َحـِبَط «كه أميرالمؤمين نيز فرموده:  چنان ـ 224ص  1فروع كافي، ج -6

) = كسي كه هنگام مصيبت دسـتش را بـررانش بكوبـد پـاداش او (پـاداش علمـش) ضـايع        )َقَملُهُ ( أجُرهُ 
  ).144(نهج البالغه، حكمت » شود
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اُخ بِالَْويِْل َوالَْعِويِل َولَْطُم الْوَْجهِ  َ ِ  الرصُّ ْعِر ِمَن اجََّوا ْدِر وََجزُّ الشَّ قَاَم اجَُّواَحَة َفَقْد  ،َوالصَّ
َ
َوَمْن أ

َخَذ يِف َلرْيِ َطِريِقهِ 
َ
رْبَ َوأ صبري فرياد  تابي و بي بي هنگام مصيبت شديدترين شكلِ« »تََرَك الصَّ

است و كسي كه  نه زدن و زدن موي جلوي سريوردن و به صورت و سآاوياله برو
باري را ترك نموده و راهي جز راه صبر را در پيش رآينه صبر و بردخواني برپا دارد. ه نوحه

  .)1(»گرفته است
***  

زيارت و و ما در كتاب  ـدر مفاتيح آمده  زيارتي كه براي حضرت أمير ساير
چه خصوصاً زيارت ششم كه هر ،اند نيز معيوب ـ ايم پرداختهها  آن به اختصار به نامه زيارت
آوري كرده است ات و خرافات بوده جمعكفري! سيف بن «زيارت وات اين يكي از ر
 و» باُب اهللا«در اين زيارت حضرت علي را  .)2(بوده استائمه  د لعناست كه مور» عميره

... خوانده است، سپس .و »اّجاروَ  ةِ نَّ اجلَ  مُ يسقَ «و  »اهللا جهُ وَ «و  »اهللا نُب جَ «و  » اهللانيُ عَ «
اين زيارت تحت تأثير عقايد  ي هشمرده كه معلوم است بافند »نور األنوار«حضرت را  آن

گاه همه چيز  را خلق كرد و آن اراألنويا نوراول  گفتند خدا عقل كه مييونان بوده  ي هفالسف
در  خوانده »نيتالمَ  اهللاِ  بُل حَ «علي را چنين  هم !األنوار خلق نمودو يا از نوراول  را عقل
و  156 ي ه(نهج البالغه، خطبي شمرده است قرآن را حبل محكم إله ميرحضرت أكه  حالي

َ «: گويد در اين زيارت مي )190و  176 َ يرالكَ  رِع الفَ وَ  مِ يدالقَ   األصلِ بَلَ  المُ سَّ لا  بَلَ  المُ سَّ لم ا
ّ اجلَ  رِ مَ اخكَّ   مضمون تثليث را در بوده و ر از نصاريشود جاعل آن را متأثّ كه معلوم مي »يِنِ
غافل، زيارت مذكور را كه مضموني شرك آلوده دارد به  ي هارد كرده و خواننديارت وز

اين  ي هرا دربار» جواهر« ما رأي شيخ محمد حسن نجفي صاحب !خواند قصد تقرّب مي
اين زيارت و زيارت  ي هدربار .ايم ) آورد272(ص  زيارت و زيارتنامهكتاب زيارت در
  .ي استر ضروروكتاب مذك ي ههفتم مطالع
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اين وداع را حضرت را،  چون خواستي وداع كني آن«گويد:  مي 365 ي هدر صفح
دانند و  جا حاضر و ناظر مي  ك سو علي را همهجاي تعجب است كه خرافيين از ي !»بخوان
و از سوي ديگر او را فقط در حرمش  گويند مي» ددلي ميا ع«خوانند و  حال او را مي در همه

حضرت پس  غلط است زيرا آناگرچه هر دو  !كنند حافظي ميااو وداع و خددانند و با  مي
ما را ترك كرده و به عالم باقي رحلت فرموده و ارتباطي با  از شهادت، دنياي مادي و فانيِ

  هاي پروردگار است. عم به نعمتنو مت دنياي مادي ما ندارد
كه مخصوص روز  ي آوردهارتيز المؤمنيناز زيارات مربوط به أمير مقصد دومدر 

ها  اند و ناقل اين ثواب هاي عجيب و غريب ذكر كرده است و براي آن ثواب عيد غدير
به بعد)  367حاضر (ص ما در كتاب  )1(»نصر ابن ابي«موسوم به  اعتباري است راوي بي

 كرارجا ت ايم و در اين فتهحدودي سخن گ دير و مسائل مربوط به آن تاعيد غ ي هدربار
» حادشاهراه اتّ«كنيم و عالوه بر مطالب مذكور، خوانندگان محترم را به كتاب شريف  نمي

  آن غفلت نكنند. ي هميد است از مطالعدهيم كه ا ارجاع مي
ها سال پس از دوران خلفاي راشدين، هيچ غدير، صد ي هتأكيد و اصرار بر مسألفانه متأس

زمان ما ندارد و در اين زمانه كه بين مسلمين تفرقه ايجاد شده و پيروان  نفعي براي مسلمين
برند و  بسر مي مال ضعفكديگر عداوت دارند و مسلمانان در هر مذهب با پيروان مذاهب 

آيد؟! شايد  به چه كار مي ومراند اصرار بر اثبات خالفت زيد يا ع از ملل ديگر عقب مانده
گرفت  زمام خالفت را به دست مي علي سول خدااگر بالفاصله پس از رحلت ر

در آن زمان چه كسي خليفه باشد به ما در زمان حاضر مربوط نيست و از كه  اين اما بهتر بود
ب سب و علي را به خالفت برسانيم. بيتوانيم ابوبكر را خلع  قدرت ما خارج بوده و ما نمي

ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما ﴿ :ده كهبه ما تعليم فرمو گذشتگان ي هنيست كه قرآن دربار مَّ
ُ
تِۡلَك أ

َ تُۡس  ا َكَسبُۡتۡمۖ َو ا َكنُواْ َيۡعَملُوَن  َٔ َكَسَبۡت َولَُكم مَّ متي اآنان « ]١٤١و ١٣٤:البقرة[ ﴾١٣٤لُوَن َعمَّ
از اعمال [چه  كسب كردند به نفع خودشان و آن ]از اعمال نيك[چه  بودند كه گذشتند آن
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 از آنِ ]نيز چه خوب وچه بد[ند به زيان خودشان است و دستاورد شما كسب كرد ]پسندنا
  ».كردند از شما سؤال نخواهد شد چه ايشان مي آن ي هشما است و دربار

 قّحميا نا قّحمدار مزماه فكر شب و روز و پنهان و آشكار بحال شما شيعيان كه اين همه 
اند، اتب از زمامداران صدر اسالم بدترمر مداران شما بهزار سال قبل هستيد، اآلن زمادر ه

  !؟چرا به فكر امروز خود نيستيد تا حقوق خود را استيفاء كنيد
اس، حقّ و باطل را مخلوط كرده و به براي فريب عوام النّ» مقصد دوم«باري، در زيارات 

ديگران مشرك  گويدكه تو ايمان داشتي و مي منينالمؤرادت به أميرا اظهار ي هبهان
تو جهاد كردي و ديگران نكردند.  د وتو تصديق كردي و ديگران تكذيب كردن دند وبو

گري كند  جاعل اين زيارت است و خواسته فتنه ،ايمان يكي از اين افراد بي :بايد گفت
اي براي ما دارد.  دهيوگرنه پس از چند قرن، بدگويي از گذشتگان و مذّمت ايشان چه فا

تكذيب بودند اهل  مشرك وكافر و رسول خداصحاب ا آري، معلوم است كه ابتداء
شان را در ي گروهي از اينيز پذيرفت و حتّولي به تدريج ايمان آوردند و خداوند منّان 

 ؟اند بوده داد. حال به شما چه مربوط است كه آنان چگونهكتابش مورد تمجيد قرار
  .ه استنيز از ايشان به نيكي ياد كرد المؤمنينخصوصاً كساني كه أمير

ـ به چاپلوسي  كه قطعاً خير نبوده است ـا اين جاعل براي وصول به مقصود خود ما
، اي قيناي امام المتّ ،ي المؤمنينولَلمين، اي مسالمپرداخته كه اي سيدالوصيين، اي سيد

دهم  شود) من شهادت مي كه علم ارثي نمي (درحالي» م النّبيينوارث عل«اي  ،األوصياءسيد
  .الخ.....چنين و چناني وكه ت

بيش  هر فضيلتي داشته به تو مربوط نيست. حضرت أمير أمير المؤمنين :بايد گفت
و جز در راه تفرقه تاما  كرد كوشيد و فداكاري مي حاد مسلمين مياتّ از همه در راه وحدت و

 ا مختصاز آمده آياتي از قرآن راند  باري اين تفرقه را به او چه كار؟! كوشي، تو نمي
َ «شمرده و شهادت داده  علي  ي هشك كننده دربار = سول األمنيالرَّ بِ  نَ آمَ ما فيَك  اكّ لشّ ا

دين قلمداد كند زيرا اصول  خواهد علي را از و مي !»ايمان نياورده است ميناتو به پيامبر 
 شمارد و خود را تابع دين مي عليكه  در حالي أصول دين، واجب است. ي هايمان به هم
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گويد خدا دين را به واليت تو  نه از فروع آن. سپس مي و داند خود را نه از اصول دين مي
ٰى ﴿ و اين تهمت به خداست كه فرموده: )َك تِ اليَ وِ ُه بِ لَ (أكمَ  كامل فرمود ِن ٱۡفَتَ ۡظلَُم ِممَّ

َ
َفَمۡن أ

 َ َّ ُِضلَّ ٱلَّاَس بَِغۡيِ ِعۡلٍمۚ إِنَّ ٱ ِ َكِذٗبا ّلِ َّ َ ٱ ٰلِِمَي  َ  ]١٤٤ األنعام:[ ﴾١٤٤َ َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ
پس كيست ستمكارتر از كسي كه بر خدا به دروغ افترا بندد تا مردم را از روي ناداني «

زيرا خدا أصول  .»ايي ننمايدمگمراه سازد همانا خداوند گروه ستمكاران را هدايت و رهن
  .أمل جداً)ت(ف .)1(آن ذكري از واليت نيست دين را در قرآن به وضوح تبيين فرموده و در

 اين نظر بهآيا  عبارت ديگربه !ميكه تو صراط مستقيدهم مي گويد: شهادت سپس مي81
َرَٰط ﴿كرده:  هايش بارها عرض مي روز در نمازكه هر جاعل، حضرت علي ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

شوخي » پروردگارا) ما را به راه راست و درست رهبري فرما«( ]٦[الفاحتة:  ﴾٦ٱلُۡمۡسَتقِيَم 
ما را به خدايا، كرده و خودش صراط مستقيم بوده است؟! و يا منظورش اين بوده كه  مي

قُۡل إِنَِّن ﴿ رمايد:ف خودم رهبري فرما؟! معلوم است كه جاعل با قرآن كريم آشنا نبوده كه مي
ٰ ِصَرٰٖط مُّ  َ ِ ٓ إ ِٰن َرّبِ  :اي پيامبر) بگو«( ]١٦١ األنعام:[ ﴾ۡسَتقِيٖم دِيٗنا قَِيٗما ّمِلََّة إِبَۡرٰهِيَم َحنِيٗفاَهَد

استوار، كيش  همانا پروردگارم مرا به راهي راست و درست هدايت فرمود، ديني پايدار و
قرآن پيغمبر يا حضرت علي صراط مستقيم  ي هبه فرمود بنا ،بنابراين .»ابراهيم حقّ گراي

  كنند. ت ميمردم را به صراط مستقيم دعو اند و تند بلكه به صراط مستقيم هدايت شدهنيس
را  يافت كه به صالح نيست كه علي مي اين زيارت با قرآن آشنا بود، در اگر جاعلِ

ۡقُعَدنَّ لَُهۡم ﴿t صراط مستقيم قلمداد كنيم زيرا كتاب خدا فرموده:
َ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
ٓ أ قَاَل فَبَِما

 ٰ مرا به بيراهه شيطان) گفت: پس از آن روكه «( ]١٦ األعراف:[ ﴾١٦َطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم ِصَر
توان  آيا مي .»نشينم مي راه راست تو بر ]تن ايشانفبراي فري[ هآينه البتّافكندي، من هم هر

حال خواننده مالحظه كند كه اين  !؟نشيندمي شيطان فقط بر سر راه علي گفت كه 
ه خيانتي به قرآن كريم كرده و آيات إلهي را تفسير به رأي كرده و جاعل زيارت ساز چ

با حقّ  حقّ عدول كرده و از گمراه است وها را نپذيرفته  گويد هركسي اين بافته مكرّراً مي
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ايمان نداشته وگرنه چندين صفحه  خود بافنده، به خدا و كتابشكه  حاليدر عناد دارد
  داد. ان دين نسبت نميد و به بزرگكر ديني جعل نميمطالب 

 ي هسور 153 ي هسياري از آيات قرآن بازي كرده كه از آن جمله آيا بدر اين زيارت ب
محترم به قرآن كريم مراجعه كند مالحظه خواهد كرد كه  ي ه. اگر خواننداست مكّي أنعام
ْ َتَعالَوۡ  قُۡل ﴿ قبل فرموده: ي هآي ود خدا در تۡ  ا

َ
َّ  ُكۡمۖ يۡ َعلَ  َربُُّكمۡ  َحرَّمَ  َما ُل أ

َ
ْ تُۡشِ  أ  ۦبِهِ  ُكوا

ۖ  ٔٗ َشۡي  ِ  ا ٰ لۡ ٱَوب يۡ َو ۖ نٗ َسٰ إِحۡ  نِ ِلَ َ  ا ْ ُتلُوٓ َتقۡ  َو وۡ  ا
َ
ٰ أ ٰ إِمۡ  ّمِنۡ  َدُكمَل ۡ  قٖ َل َ  يَّاُهۡمۖ  زُُقُكمۡ نَرۡ  نُ نَّ ْ َتقۡ  َو  َرُبوا

ٰ لۡ ٱ َ  َبَطَنۖ  َوَما َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما ِحَش َفَو ْ َتقۡ  َو ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّت ٱ َس لَّفۡ ٱ ُتلُوا َّ  َّ ِ ِ  إ ٰ  قِّۚ لَۡ ٱب  لُِكمۡ َذ
 ٰ َ  ١٥١ قِلُونَ َتعۡ  لََعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ ْ َتقۡ  َو َّ  تِيمِ ۡلَ ٱ َماَل  َرُبوا ِ ِ  إ حۡ  ِهَ  لَِّت ٱب

َ
ٰ  َسنُ أ  لُغَ َيبۡ  َحتَّ

هُ  ُشدَّ
َ
وۡ  ۥۚ أ

َ
ْ َوأ ۡ ٱوَ  َل َكيۡ لۡ ٱ فُوا ِ  ِمَيانَ ل َّ  اسً َنفۡ  نَُكّلُِف  َ  ِطۖ قِسۡ لۡ ٱب ِ ۖ وُسۡ  إ ْ عۡ ٱفَ  ُتمۡ قُلۡ  َذا َعَها  َولَوۡ  ِدلُوا

ۖ ُقرۡ  َذا َكنَ  ِ ٱ دِ َوبَِعهۡ  َبٰ وۡ  َّ
َ
ْۚ أ ٰ  فُوا ٰ  لُِكمۡ َذ ُرونَ  لََعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ   ,١٥١: نعاماأل[ ﴾١٥٢ تََذكَّ

 ]بر شما[، چه را كه پروردگارتان بر شما حرام فرموده بياييد تا آن :بگو ،اي پيامبر)«( ]١٥٢
چيزي را با او شريك نپنداريد و به پدر و مادر نيكويي كنيد و از بيم كه  اين بخوانم،
رسانيم و به كارهاي زشت  مي فرزندان خويش را نكشيد ما شما را با ايشان روزي يتتنگدس
آشكار و خواه نهان، نزديك نشويد و نفسي را كه خداوند حرام فرموده جز   پسند، خواهو نا
يشيد و به مال ؛ باشد كه بيندها سفارش فرموده هاست كه خدا شما را بدان حقّ مكُشيد، اين به

يتيم، جز به نيكوترين صورت، نزديك مشويد تا به حد رشد خويش برسد و پيمانه و ترازو 
به وقت [كنيم و چون  طاقتش تكليف نمي بپيماييد. ما هيچ كس را جز قدر را به دادگري

باشد و به  ]شما[خويشاوند  ]ي هدربار[وييد انصاف و عدل پيشه كنيد گرچه سخن گ ]گواهي
به ياد  ها سفارش فرموده، باشد كه هاست كه خدا شما را بدان پيمان إلهي وفا كنيد، اين

نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُ ﴿ :سپس فرموده .»آريد
َ
و همانا اين است « ]١٥٣ األنعام:[ ﴾َوأ

دوران مكّه  در مكّي است و ي هالً اين سورأو .»راست من، پس آن را پيروي كنيد راه
: چنانكه مالحظه مي واليت و خالفت علي ي همسأل كنيد آيات  اصالً مطرح نبوده، ثانياً

 عيِنُّ المَ  َك كنَّ  دُ أشهَ وَ « گويد: ندارد ولي جاعل زيارت مي فوق هيچ ربطي به حضرت أمير
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نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُ ﴿ :يمِ حالرَّ  زيزِ العَ  ولِ قَ بِ 
َ
دهم كه در  شهادت مي و« ».....﴾َوأ

و همانا اين است راه راست من پس آن را  ]كه فرموده[مند مهربان پيروز گفته خداوند
و در واقع با آيات قرآن بازي كرده است. ولي هركه  !»اي ، تو مورد نظر بودهپيروي كنيد

نيستند بلكه سالك » صراط مستقيم«داند كه پيغمبر و امام،  با قرآن مأنوس باشد مي اندكي
 كه قرآن به پيامبر فرموده: باشند. چنان مي» صراط مستقيم«صراط مستقيم و هادي سايرين به 

ۡسَتقِيٖم ﴿ ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ ِ  ٥٢نََّك َلَۡهِدٓي إ َّ مبر) همانا تو اي پيا«( ]٥٣ ,٥٢[الشورى:  ﴾ِصَرِٰط ٱ
َفال (. هستي و نفرموده تو همان صراط .»كني، راه خداوند به راهي راست هدايت مي

  .)َتَتَجاَهْل 
كنيد كسي كه تو را با  تخدا لعن« »ن ناواكَ مَ بِ  ن ساواكَ مَ  اهللاُ  نَ عَ لَ « گويد: كه مي ديگر آن

 164 ي هدر خطب است كه المؤمنينو اين مخالفت با خود أمير .»ه استرقيبت برابر شمرد
شناسم  دانم تو را چه بگويم! چيزي نمي به خدا سوگند نمي« فرمايد: البالغه به عثمان مي نهج

چه را كه  نا تو هر آينه آنكه نداني، هما مري رهنمون شوماكه تو نداني و نتوانم تو را به 
آگاه سازيم و  از انتو را  ]اينك[م كه اي تو پيشي نجسته اني و در چيزي برد م، ميداني مي

اي  ديده ]امور را[كه  راستيه به تو برسانيم، و ب ]اينك[تا ايم  چيزي را در خفا در نيافته
نشيني كردي  هم  شنيديم و با رسول خدا كه ما چنان كه ما ديديم و شنيدي هم چنان هم
ر) به مع =طاّب (ابوبكر) و فرزند خَ= ( هحافَقُ نشيني كرديم و فرزند أبي ا همكه م چنان هم

حاظ پيوند خويشاوندي به ل وارتر نبودند و تو به رسول خداانجام كردار نيك از تو سزا
اي كه آن دو بدان  به امتيازي نائل شده ديكتري و از نظر دامادي پيامبراز آن دو نز

  ». الخ.. ...نرسيدند
ند كه حضرت و هر چـ  به هرحال آياتي كه در اين زيارتنامه آورده يا عموميت داشته

أمل) و تَبه آن حضرت ندارد (فَ ولي اختصاص ـ علي از بهترين مصاديق آيات مذكور باشد
ن مِ  عاىل فيَك اهللا تَ  َل نزَ أد قَ لَ  وَ « گويد: اصالً مربوط به آن حضرت نيست. مثالً ميكه  اين يا
در  نازل فرمود ]اي آيه[تو از قبل  ي هو هر آينه خداوند متعال دربار« »هوناكرِ  مْ هُ وَ  بُل قَ 
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 علي كه مربوط بهه رامائد ي هسور 56تا  54ي هسپس آي .»ايشان خوش نداشتندكه  حالي

َهاَيٰٓ ﴿ فرمايد: مي آورد. آيات مذكور مي نيست يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ 
ۡ
ُ ٱ ِت يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ هُ َوُيِحبُّونَ  ُيِبُُّهمۡ  اٖ بَِقوۡ  َّ

َ
َ  أ ۡ ٱ َ ةٍ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
َ  أ ٰ لۡ ٱ َ  ِهُدونَ يَُجٰ  فِرِينَ َك

ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َّ  َ ٓ  َمةَ لَوۡ  َيَافُونَ  َو ٰ  ئِمٖۚ َ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َذ ٓ  َمن تِيهِ يُؤۡ  َّ ۚ يََشا ُ ٱوَ  ُء َّ  ٰ  ٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َو
ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنََّما ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ  لَّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُِقيُمونَ  لَّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

 ٰ كه از شما از دين خويش هر ،ايد وردهكه ايمان آ اي كساني« ] ٥٥  ,٥٤: دة املائ[ ﴾٥٥ كُِعونَ َر
 ]نيز[ آناندارد و  ت ميسرا دو آنانآورد كه  را مي ]ديگر[ گروهيباز گردد به زودي خدا 

ند. در راه خدا جهاد افرازبا مؤمنان فروتن و با كافران سر ]آنان[دارند.  او را دوست مي
. اين فضل و رحمت خداست كه آن را ندارندگري بيم  و از سرزنش هيچ مالمت كنند مي

داناست. همانا ولي و دوست شما  ي هبه هركه بخواهد عطا فرمايد و خدا گشايش دهند
همانان كه نماز به پا داشته و خاضعانه زكات  كه ايمان آوردند، نيخداست و پيامبرش و كسا

اند، ولي و دوست خود  خدا و پيامبرش و كساني را كه ايمان آورده كهوهر )1(پردازند مي
  ».ندمندان هستزب خدا همان پيروزح ]بداند كه[بگيرد 

ساز كامالً جاهل (و  بايد توجه داشت كه اين زيارتنامهه مائد ي هسور 54 ي هآي ي هدربار
سه ـ طائفه  13دانست كه  الع نداشته و إالّ ميي از تفاسير شيعه اطّيا جداً معاند) بوده و حتّ

مرتد شدند كه  ـو بقيه در خالفت ابوبكر در سال آخر حيات پر بركت رسول خدا گروه
خويلد از  بنيمامه و طليحه  اب دركذّ ي هاز آن جمله أسود عنسي كاهن در يمن و مسيلم

و در زمان خالفت  ـ ندهست كه در كتب مفصل تفسير و تاريخ مذكور ـ .....بني أسد و
جهاد كرده و همگي به فضل و نصرت إلهي سركوب شدند و اسالم ها  آن ابوبكر، مسلمين با

 َف فََسوۡ (مائده مستقبل است  ي هسور 54 ي هه داشت كه فعل آيگرديد. بايد توجپيروز 
 
ۡ
 بلندي است كه نازل شده، در ي همائده آخرين سور ي هخواهد آورد) و چون سور =...ِت يَأ

                                           
ه بعـد و  بـ  145، ص شاهراه اتّحادي ضروري است كه مراجعه شود به  ي مائده سوره 55ي  ي آيه درباره -1

  .670و  664و  429تا  427و  323، ص عرض اخبار اصول
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اي  ق يافت و عدهاين خبر قرآن، تحقّ شوند و اي مرتد مي  اين آيه از قبل، خبر داده كه عده
  مرتد شدند. و گروهي نيز پس از رحلت پيامبر  در سال آخر حيات رسول خدا

دارد و  ان دوست ميشگروهي كه خداي« »ۥٓ َوُيِحبُّونَهُ  بُُّهمۡ ُيِ «ترين مصداق  بنابراين واضح
كه با  دين اسالم در زمان ابوبكر استهمان مجاه» دارند داي را دوست ميآنان نيز خ

 ستني مذكور منحصر به حضرت علي ي ه) گرچه آيَفال َتَتَجاَهْل مرتدين جهاد كردند. (
حضرت، به سبب همدلي و همكاري جدي با  نآكه  اين ااين موضوع منافات ندارد باما 

  مصاديق اين آيه قرار داشته باشد.مذكور، در صدر  هاي ابوبكر در جنگ
است كه  مذكور، علي ي هگويند مصداق آي از علماي شيعه كه مي آن دسته اما قول82
با مخالفين خود  أمير چه حضرتشام جنگيد، درست نيست، زيرا اگر بصره واهل  با

به ها  آن كن نكرد و با را ريشهها  آن ) وَفال َتَتَجاَهْل را مرتد نناميد (ها  آن د وليبسيار جنگي
منظور،  ي هآيكه  در حالي ،)1(نشمرد را كافر و مرتدها  آن باغي رفتار نمود و عنوان مسلمانِ

                                           
تأليف شده مراجعه شود خواهيم ديد كه حضرت أمير  ي أميرالمؤمنين علي اگر به كتبي كه در سيره -1

به هيچ وجه با كساني كه با او جنگيدند مانند مرتد و كافر رفتار نفرمود. اين روزها كتب الزم را در 
كنم كه در وقايع سال سي  ذا فقط به عنوان نمونه از قول محمد بن جرير طبري نقل ميدسترس ندارم. ل

حضرت أمير پس از پيروزي در جنگ جمل سه روز در اردگاه خود باقي  ،شش هجري نوشته است و
ماند و داخل بصره نشد تا مردم بر مقتولين خويش عزاداري كنند سپس بر مقتولين جنگ أعم از اهل 

چه از وسائل را كه در  وفه و كشتگان قرشي كه در هر دو سپاه بودند نماز ميت گزارد و آنبصره و ك
آوري فرمود و به مسجد بصره فرستاد و فرمود به جز أموالي كه  ي جنگ باقي مانده بود، جمع عرصه

د را ي حكومتي و بيت المال را دارد و بايد به بيت المال إعاده گردد، هركه مال خو عالمت خزانه
لُّ لُِمسِلٍم ِمن ماِل الُمسْ  ال« شناخت، برگيرد و فرمود: َّ حَيِ ْ  ِلِم الُمتََو براي مسلمان، چيزي از مال «» ءٌ َ

). 222، ص 5(تاريخ األمم و الملوك، دار القاموس الحديث، ج .»مسلمانِ متَوفّي حالل و روا نيست
گ او آمده بودند مرتد و كافر نشمرد و كساني را كه به جن شود حضرت علي كه مالحظه مي چنان

هايش از قبيل جمل و نهروان و صفّين چيزي از  حضرت در تمام جنگ رفتار نمود. آن ةبا ايشان مانند بغا
  ها نماز خواند. اموالشان را غنيمت نگرفت و بر كُشتگانِ آن
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= ( »ةحروب الّردّ «ر تاريخ به هاي أبوبكر د ين است و به همين سبب جنگمرتد ي هدربار
هاي حضرت علي را جنگ با قاسطين و  هاي ارتداد) معروف گشته است و جنگ جنگ

  .ةالَعَصبيّ  نَ عالی مِ تَ اهللاِ بِ  عوذُ نَ نامند.  ناكثين و مارقين مي
جمله در اين زيارت  است از آن ئن كذب بسيارنيز قرا دوم ي هدر زيارت مخصوص

 ةَ صمَ عِ گويد يا  بيزار است، مثالً ميها  آن از حضرت أميراند كه  أوصافي ذكر كرده
كه بايد خود سازنده بيايد و مقصود خود را توضيح دهد و يا  ّالءاألِخ  َص خالِ يا  األولياءِ 
ُة َوِمىًن « گويد: فَْت بِِه َمكَّ َالُم َعلَيَْك يَا َمْن رَشُ َالُم َعلَيَْك يَا قَِسيَم اجْلَنَِّة َولََظى. السَّ  »السَّ

ني ه و م) سالم بر تو اي كسي كه به او مكّ!(؟بهشت و دوزخ ي هكنند سالم بر تو اي قسمت«
گاه خود را بدين اوصاف نخوانده و خود را  حضرت هيچ آنكه  در حالي )»!شرافت يافت(؟

ثاب ميبه تعظيم و زيارت مكّه و مدانسته و خود به قصد كسب أجر و ثواب  ني مكلّف و م
هُ حَ  ربورِ المَ  رامِ احلَ  َك يتِ بَ  اِج جَّ ن حُ مِ  يِنْ تُبَ كْ أن تَ «كند:  كه عرض مي . چنانكرد حج مي  »مجُّ

حجي نيكو و مقبول به جاي  خواهم) كه مرا در شمار حاجياني كه از تو ميپروردگارا، «(

                                                                                                           
فرمود كه  ها پيشنهاد مي حضرت در صفّين با دستگيرشدگان به صورت زير رفتار فرمود، نخست به آن آن

فرمود اما اگر  ا را آزاد ميه كردند آن اطاعت او را پذيرفته و با وي بيعت كنند كه اگر قبول مي
داد كه از اين پس به جنگ او نيايند سپس گرفت و آنان را سوگند مي پذيرفتند، سالحشان را مي نمي

  داشت. ها را در بازداشت نگه مي پذيرفتند آن كه دو پيشنهاد فوق را نمي فرمود و در صورتيآزادشان مي
 وتَنا يف اإلسالم واحدٌة والّن َربَّنا واِحٌد ونَبيَّنا واحٌد وَدعْ إ« در مورد شاميان فرموده: حضرت علي

و تصديق ها بيش از ايمان به خدا  نه ما از آن« »زَتيُدونَنايَسْ  نَسزَتيُدُهم يِف اإليماِن باِهللا َواحكَّصديِق بِرسو وال
حتّي  ) و58ي  (نهج البالغه، نامه .»خواستند خواستيم و نه ايشان بيش از اين از ما مي مي رسول خدا

ِدماَءنا  ِقنْ ُهمَّ احْ اَللَّ «ها بگويند:  ي آن ها را دشنام دهند بلكه فرمود درباره راضي نبود كه سپاهيانش آن
ي) ميان ما و  خون ما و خون ايشان را حفظ فرما و (رابطه ،روردگاراپ« »ا َوَبيِنِهمذاَت بَيِننَ  وَِدماَءُهم وأصِلحْ 

رساند  ) بديهي است كه اين رفتار به وضوح مي206ي  (نهج البالغه، خطبه .»ميان ايشان را اصالح فرما
  .)َفال َتَتَجاَهْل دانسته است. ( ها را مرتد و كافر نمي حضرت آن كه آن
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كه مورد نهي اسالم است ـ  ولُع جز غُجپس ذكر اين جمالت مس .)1(»اند، بنويسي آورده
حضرت از مداحي بيزار بود. آيا ممكن  دانند كه آن چيزي نيست و همه مي ـ ]١٧١:ساءنّ ال[

چاپلوسي  مقابل قبرش اين همه تملّق گويد وحضرت خوش داشته باشد كسي  است كه آن
كه  اين زيارتنامه روز قيامت مخاصمه خواهد كرد. چنان ي هبا خوانندبلكه  ،اهللاِكند؟ ال و

ٰ يَۡوِم ﴿ خداي تعالي فرموده: َ ِ ۥٓ إ َّ يَۡسَتِجيُب َلُ ِ َمن  َّ ْ ِمن ُدوِن ٱ َضلُّ ِممَّن يَۡدُعوا
َ
َوَمۡن أ

ْ بِعَِباَدتِِهۡم  ٥ٱۡلقَِيَٰمةِ وَُهۡم َعن ُدَعٓئِِهۡم َغٰفِلُوَن  ۡعَداٗٓء َوَكنُوا
َ
ْ لَُهۡم أ َذا ُحِشَ ٱلَّاُس َكنُوا

خواند  كسي را مي خدا به جاي هتر از آن ك يست گمراهو ك« ]٦ ,٥ األحقاف:[ ﴾٦َكٰفِرِيَن 
خوانندگان) = ن) از دعاي ايشان (يودعم= ( كه تا روز رستاخيز او را پاسخ ندهد و آنان

دشمنان  ]شدگان خوانده[ور شوند، مردم محش ]در روز قيامت[ند و چون هست خبر غافل و بي
  ».ورزندنكار و مخالفت اايشان باشند و به عبادت ايشان 

روز قيامت به ايشان بگويد آيا در قرآن خوانده بوديد كه بايد حتي پس از  اگر علي
هاي دور بر مرقدم حاضر شويد و حوائج خود را بگوييد و مدح  وفاتم مرا بخوانيد و يا از راه

را ابزار ها را برايم ساختيد؟! چرا م و ثنا برايم بخوانيد؟! چرا و به دستور كه اين غلوها و تملّق
نيز دست برنداشتيد و به نام  دست خود كرديد و تا زنده بودم مرا آزار داديد و پس از وفات

همه  همه غوغا برپا كرديد و دشمن يكديگر شديد و آن طرفداري از من آن ي همن و به بهان
  !خونريزي به بار آمد

اسالم عالقمند  و بزرگان نخواسته و رسول خدا اصالً خدا از ما مداحي گذشتگان را
مراثي نيستند. در عوض اين كارها بايد كتاب خدا را خواند و  به اين تملّقات ومدايح و

  يدنياي فانزماني كه در ائمه  اند. فهميد و عمل كرد. خدا و رسولش اين كار را از ما خواسته
يد، حتّي از احي كنما تملّق و مد حضوركه بياييد در  ما زنده بودند به مردم توصيه نكردند

ند، كار ما چه اند و از مداحي ما خبر ندار فته، حال كه به دنياي باقي ركردند مداحي نهي مي
اي دارد؟! كسي كه در زمان حيات دنيوي به شنيدن مداحي راضي نيست چه طور  فايده

                                           
حيَفة العلوّية -1   .  اليوم الّثالثني من الّشهر دعاؤه يف، الصَّ
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ها صفحه برايش مداحي كنند؟! ولي چه  توان گفت توصيه كرده پس از ممات، ده مي
  توان به عوام فهماند! شاعر چه نيكو گفته است: كرد كه اين حقائق را نميتوان  مي

  در حيرتم از مرام اين مردم پست 
  تا هست به ذلّت بِكُشَندش به جفا 
  تــا كه بوديــم نبوديــــم كـسي 
  تا كه رفتيم، همه يــــار شدنـــد 

  

  ي زنده كُشِ مرده پرسـت! اين طايفه
  ش سرِ دســـت!تا مرد به عزّت ببرند

  نفـسي! هم كُشت مــــا را غــــــم بي
  ايـــم و همه بيــدار شدنــــــد! خُفته

  

سه زيارت نقل كرده كه هيچ كدام از خدا و رسول زيارت شب و روز مبعث  ي هدربار 
د بن المشهدي و زيارت دوم از از صاحب مزار و شيخ محماول  زيارتنيست بلكه  خدا

بن طاووس و امثال ايشان است! حال بايد  يم و سوم از شيخ مفيد و سيدر قدصاحب مزا
ند كه زيارت به هست يا صاحب مزار در دين چه كاره» د بن المشهديمحم«شيخ  :پرسيد

مان هكنند؟ آيا اعمال ديني را خدا و رسول بايد تعليم بدهند يا فالن شيخ و ب مردم عرضه مي
  !مقدس مĤب؟

ايم  اند كه قبالً گفته رجب گفته 27شويم كه مبعث را  ميآور  ت يادااين زيار ي هدربار
رساند و قول  خالف آن را مي لّ تأمل است و تحقيقحبه بعد) اين قول جداً م 257(ص 

  .مبعث در ماه رمضان بوده است آن است كه حأقوي و أرج
لوسي و غلو كرده كه نه مورد قبول حضرت أمير ق و چاپي تملّت نيز كلّادر اين زيار
لي كه رديف كرده، مربوط به ياين فضاودي براي خواننده دارد. عالوه براست و نه س
زاهد و عامل به أوامر الهي بوده و بسيار جهاد عابد و  است كه بسيار عالم و حضرت علي

ب أعمالش را به ديگران به خود اوست و ثواثواب أعمالش متعلّق  است طبعاً أجر وكرده 
  . دهند نمي

كه » ةبوّ ن النّ عدَ مَ «و است مانند لُبجا و غُتعابيري كه در اين زيارت آمده ناه تعدادي از البتّ
بات ت بوده است؟! ايراد ديگر آن است كه تعصچگونه معدن نبو علي :بايد پرسيد

، از اين رو خطاب به گري و ايجاد اختالف كند هنخود را وارد كرده تا فت ي هالنجاه
َ «گويد:  مي علي َ رَبُ األكْ  ُق يدا الِصّ هَ فُّ ك َك يلَ عَ  المُ لسَّ ا  »مُ ظَ األقْ  وُق ا الفارُ هَ فُّ ك َك يلَ عَ  المُ لسَّ ، ا
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» فاروق«ثاني را  ي هو خليفاند  گفته» يقصد«تاريخ و سيره به ابوبكر اهل  دانسته كه چون مي
م! به م دارير و فاروق أعظَتفاخر كند كه ما صديق أكبساز خواسته  نامه اند، اين زيات  خوانده

كند  باشد چنين كاري نميها  آن خواه مسلمين و خواهان وحدتنظر ما اگر كسي واقعاً خير
  .را صديق نداند. (فتأمل) و إال گمان ندارم مسلماني باشد كه حضرت علي

َ وَ « گويد: در قسمتي از اين زيارت مي اي أمير «( »ةُ ولَ قبُ المَ  ةُ فاعَ شَّ ... ال.اهللاِ ندَ عِ  َك ل
دانست و يا تجاهل كرده  نميكه  در حالي .»المؤمنين) تو نزد خدا..... شفاعت مقبوله داري

 ٧٤و  ٤٥ :, هود١٠٩ :طه[ندارند » مطلقه ي هشفاعت مقبول«ي پيامبران تا قبل از إذن إلهي كه حتّ
كه چنين  دانسته، آيا كسي ول خدارس» رِس تاجِ«را  و يا حضرت علي ]٨٠ :ةوب, التّ ٧٦و 

ضرت است؟! ح پيرو آن تابع و د واقعاً مريد وبر ميبه كار  حضرت أمير ي هتعبيري دربار
  .)َفال َتَتَجاَهْل (

 ها كه مخالف تعاليم أئمه اين بافندگي :از اين مداحان و متملّقين پرسيد حال بايد
  گويد: شان ميكه شاعر شيعه؟! چنان امِاست، چه نتيجه دارد جز جري و مغرور نمودن عو

  !)1(هللاي است اَعلـ ي استهللا علـاَ  در مذهب عــــــارفان آگـــــاه
  گويد: يا مي و

  !ماست مرتضي علي بر سرِ ي هتا ساي  محشرم غم نيستاز گرمي روز
  و ديگري گفته است:

  ةٌ سَ  مَخ يِل 
ُ
َ  ةيَ وِ ااهل يمِ حِ اجلَ م نارَ هِ  بِ طيِف أ ْ ا   )2(!ةمَ الفاطِ ما وابناهُ  وَ رتَ المُ ىف وَ صطَ مُ ل

  !؟گويند: علي دارم چه غم دارم و يا مي
كه  ! چنانهايي اين كفريات و خرافات است جعل چنين غلوها و تملّق ي هآري ثمر
 بِ وِّ عَ تَ مُ «گويد:  نامه مي آخر زيارتدر خبيثساز  زيارت نامه

ً ً مِ هارِ  ارِ اجّ  نَ مِ  َك ذا نو ن ذُ با

                                           
   گويا اين بيت از صغير اصفهاني است. -1
  پنج تن دارم كه با آنان آتش دوزخ را فرونشانم  -2
  پيامبر و مرتضي علي و دو فرزندانشان و فاطمه!   
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اني كه بر پشت خود ام از گناه وزخ به تو پناه آوردهاز آتش د« »هري ظَ ها بَل بتُ طَ يت احتَ الَّ 
گمراه بايد گفت برو از گناهانت صادقانه  به اين غاليِكه  در حالي !»ام ام، گريخته بار كرده

گويد. آن امام راستين  خيالي خود را كنار بگذار و ببين علي حقيقي چه مي توبه كن و عليِ
هاي جعلي مردم را فريب  نامه نيست و با اين زيارت )1(هياز خدا پناگويد غير قين ميم متّو اما

  مده و مغرور نكن.
 در روز شهادت أمير المؤمنين حضرت خضر«گويد:  باألخره در آخر مي

پس  ؤمنينمالأمير ي هخان گويان به سرعت آمد و ايستاد بر درِ جاعكنان و استر گريه
ضر خالً وا :بايد گفت». ن عباراتي كه در همين زيارت مذكور است.. قريب به همي..گفت

َوَما َجَعلَۡنا لِبََشٖ ﴿: است فاقد مدرك شرعي است و خدا فرموده  هنوز زنده كه موهوم شما
وَن  فَإِيْن ّمِتَّ َفُهُم ٱۡلَخِٰلُ

َ
ۖ أ ما « ]٣٥ ,٣٤ ء:األنبيا[ ﴾ُكُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡموۡتِ  ٣٤ّمِن َقۡبلَِك ٱۡلُۡلَ

يا اگر تو بميري، ايشان ايم. آ پيش از تو براي هيچ بشري جاويداني را قرار نداده
نامه معيوب  بسياري از تعابير اين زيارت :ثانياً». مرگ است ي هنفسي چشندهر اند؟! دانهجاو

خدا مانند  كنند كه أولياء خواند. اينان خيال مي است و جناب خضر عبارات معيوب نمي
  !گويي و مداحي را دوست دارند يشان تملّقا

  فصل پنجم
اين فصل  ي هآن پرداخته كه ما قبالً دربار مسجدبه فضيلت كوفه و  فصل پنجمدر 

مصباح «از  فصل مطالبي كنيم. در اين ) و در اينجا تكرار نمي30(ص  ايم توضيحاتي آورده
رافي نقل كرده كه در كوفه و مسجد آن چنين و چنان بگو. آيا هر يد بن طاوس خس» الزّائر

مين تعليم آن را به مسل و رسول خدا آمده از طرف خداست؟!» مصباح الزّائر«چه در 
  فرموده است؟!

مگر  .بنا كرده است خواني براي أمير المؤمنين نامه ارتدر مسجد كوفه نيز به زي باز
خالف مساجد ديگر است؟! آيا در  ا مسجد كوفه برخدا نيست؟! آيمسجد مسجد كوفه، 

                                           
  ...و 265و  263ر.ك. زيارت و زيارتنامه، ص  -1
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هم با عبارتي كه  آن !چاپلوسي كنيم؟ خدا را بخوانيم و برايش مداحي وبايد غير مسجد هم
آيا علي هم  !خود يا فرزندانش نفرموده است ي هيكي از آن جمالت را خود حضرت دربار

ود؟! در اين زيارت مشابه به شن شما را مي ي هدر مسجد حضور دارد و هم در مرقدش و گفت
ِمرَي الُْمْؤِمِننيَ « :گويد مي ]٣  :رمَ زُّ لا[قول مشركين 

َ
نَْت َوِلييِّ  !يَا أ

َ
َيَقرَُّب إِىَل اِهللا ُزلىَْف، أ

َ
بَِك أ

ْغيَا َواْآلِخَرةِ  ُّ با تو به سوي خدا نزديكي و تقرّب  ،اي أمير مؤمنان« »وََسيِِّدي َووَِسيليَِت يِف ا
حضرت در  آيا اگر آن .»هستي من در دنيا و آخرت ي هوسيل سرور و و ولي وجويم ت مي

شما  ي هوسيليستم و ها راضي ن يگفت: من به اين مداح دنياي فاني ما زنده بود و مي
ايمان و عمل است،  لهيوس) كه 110 ي ه(خطب» نهج البالغه«هاي مرا در  مگر گفته )1(شوم نمي

  !اي؟ نه اشخاص، نخوانده
ْو  « است:اي كه گفته  ام را نخوانده ادهقول نو مگر

َ
َحٍد ِمْن َخلِْقَك أ

َ
َه حِبَاَجِتِه إِىَل أ َمْن تَوَجَّ

  »َجَعلَُه َسبََب جُنِْحَها ُدونََك َفَقْد َيَعرََّض لِلِْحْرَماِن، َواْستََحقَّ ِمْن ِعنِْدَك فَوَْت اْإلِْحَسان
  

وسيله [د يا جزُ تو را گانت روي آورآفريدت خويش به يكي از براي حاج سكهر (خدايا)« 
ت قرار سبب (وصول به مقصود يا) رفع حاجت خود قرار دهد قطعاً در معرض محرومي ]و

  . )2(»از جانب تو احسان و نيكويي نيابدكه گرفته و سزاوار آن است 
 خود را صديق أكبر و فاروقِ كجااي؟ من  من گفته ي هاين موهومات چيست كه دربار

ريسمان متّصل ميان « » احْلَبَْل الَْموُْصوَل بَيْنَُه َوَبنْيَ ِعبَاِده«خود را  ام؟ من كجا بين خواندهم
ُة َغْفِس الُْمنْتََجِبني«ام؟  خوانده» خدا وبندگانش اي يعني چه؟  من گفته ي هكه دربار »َخاصَّ

 «اي كه:  چرا پريشان گويي كرده
َ
ْغتُْم نُوُر اِهللا ِمْن َننْيِ أ

َ
ْغتُْم ُسنَُّة اهللاِ أ

َ
شما « »يِْدينَا َوِمْن َخلِْفنَا أ

نّت خداست يا خود آيا علي تابع س !»ييد از پيش و پس ما و شما سنت خداييدنور خدا
چگونه نويسندگان دعاها  داند كه اين جمالت موهومات است، ناداني مي سنّت؟ هر

  !اند؟  ندانسته

                                           
  ي هفتم. به بعد، بررسي شبهه 205، صفحه كتاب حاضرضروري است كه رجوع شود به  -1
  ، دعاي سيزدهم.الّصحيفة الّسجادّية -2
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حضرت نقل كرده  ) آن!(؟)1(ي هه عنوان معجزب حضرت أمير ي هاي دربار بعد افسانه
و از خون وي  (؟!)كه در شكم دختري رفته بود گويد زالويي و در اين افسانه مي !است

زالو كه  در حالي !مكيده بود چنان بزرگ شد كه شكم آن دختر را نيز بزرگ كرده بود
اين افسانه،  به كه بنا چقدر بزرگ شود چنان نيست كه شكم را بزرگ كند. ديگر آنهر

فهمد كه  ماهر به سادگي مي ي هاي ماهر را دعوت نكرد و إالّ يك قابل قابله حضرت علي
دست دراز «گويد بنابه بعضي روايات حضرت از كوفه  كه مي نه. سوم آن زن حامله است يا

َفَال َيْعِقلُونَ  !»ك آن طشت نهادهاي شام قطعه برفي آورد و نزدي كوهكرد از 
َ
  ؟أ

كه  در حالي داند مي مفاتيح باب الفرج مسجد كوفه را معروف به مقام نوحمؤلّف 
حال اين شهر و  بوده،ن جا شهري ثاني بنا گرديد و قبالً در اين ي هشهر كوفه در زمان خليف

  م.أعلَ واهللاُ ؟!دارد مسجد آن چه ربطي به حضرت نوح
ب نامأنوس را ادا ها را كرده و اين كلمات عجيب و غرياين كار آيا رسول خدا

فَة« گويد: كرده است، مثالً مي
ْ
أ َة َوَال َهِذهِ الِْمْحنََة ُمتَِّصلًَة بِاْستِيَصاِل الشَّ دَّ  »َال جَتَْعْل َهِذهِ الشِّ

 !؟»كني قرار مده صل به ريشهنج و منت را پيوسته و متّرپروردگارا) اين سختي را و اين «(
 بر زبان آورده است؟! اي را شيده و نتراشيدهراعبارات نخ كدام يك از بزرگان دين چنين

نقل شده مقايسه كنيد تا بدانيد  شما اين تعابير را با دعاهاي معتبري كه از رسول خدا
  !ستتا به كجا تفاوت راه از كجا

  و هفتم فصل ششم
محمد ابن «اعتباري موسوم به  ) از قول راوي بي404در ابتداي فصل ششم (ص 

نسبت داده كه متن آن گواه دروغ بودن آن است. در  ا به امام صادقروايتي ر )2(»جمهور

                                           
» كرامت«دهند،  اي را كه به غيرانبياء نسبت مي نويسندگان ما غالباً براي فريب عوام كارهاي خارق العاده -1

  ذكر كرده است!» معجزه«جا  نامند ولي شيخ عباس در اين مي
، ص 97و روايـت او در بحـاراألنوار، ج  معرّفـي شـده    عرض اخبار اصولكتاب  322ي  صفحه وي در -2

  آمده است.  435
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ن يحس« را كليني ازاول  آورده كه زيارتسه زيارت  فصل هفتم از همين بابمقصد سوم از 
خبيث ملعون كه » بيانِيونس بن ظَ« شده و حالش معلوم نيست و او ازنكه توثيق » يروبن ثُ

شود و  وي وحي ميبه كرد كه  كرد زيرا او ادعا ميهزار بار او را لعنت  حضرت رضا
إِنَِّنٓ ﴿ ،گويد: اي يونس گفته بود: مشغول طواف بودم كه از باالي سرم ندايي شنيدم كه مي

لَٰوةَ ِلِۡكرِٓي  قِِم ٱلصَّ
َ
۠ فَٱۡعُبۡدِن َوأ نَا

َ
ٓ أ َّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ  ُ َّ نَا ٱ

َ
ه م را باال گرفتم بچون سر ]١٤[طه:  ﴾١٤أ

نام دارد كه بسيار ضعيف » رمل بن عضَّفَم« وي ديگررا )1(»!!پديد شدنا سرعت رفت و
يُع اخْلََالئِِق «گويد:  واضح فاضح است زيرا مي غمتن زيارت نيز درو .)2(است ُ مَجِ َ بََكى 

بُْع َوَما ِفيِهنَّ َوَما بَ  رَُضوَن السَّ
َ
بُْع َواْأل َماَواُت السَّ ُ السَّ َ يْنَُهنَّ َوَمْن َفتََقلَُّب يِف اجْلَنَِّة َواجَّاِر َوَبَكْت 

خالئق گريستند  ي ههداء) همالشّدحضرت سي= براي او (« »ِمْن َخلِْق َربِّنَا َوَما يَُرى َوَما َال يَُرى
كه  و كسانيها  آن و درميان ها آن چه در گانه و آن هاي هفت گانه و زمين هاي هفت و آسمان

شوند نيز  چه ديده نمي شود و آن چه ديده مي كردند و آن مد و شد ميدر بهشت و دوزخ آ
أميه كه ساكن زمين بودند گريه كردند؟!  آيا بني :از اين جاهل جاعل بايد پرسيد !»گريستند
يعني ـ بهشت اهل  ه كردند؟! چگونهخواستند، گري كه اسالم را نمي يينفّار و منافقآيا كُ
َفَال َيْعِقلُونَ گريه كردند؟!  ـ ردكه در آن حزن راه ندا سرايي

َ
  ?أ

 .)3(كه از ضعفاست» ستانیاوَ اب الَرب طّ بن اخلَ  ةِ مَ لَ َس «زيارت دوم مروي است از 
 و ضعفاء كه يكي از ةاي از غُال ). زيارت سوم نيز مروي از عده172، ص98األنوار، ج (بحار
زيارتي ارت نيز وضع بهتري از سه ساير زي !(راوي زيارت اول) است» ضّل بن عمرفَم«ها  آن

به بعد)  318(ص  نامه زيارت و زيارتما خوانندگان را به كتاب كه اشاره كرديم، ندارند و
حال روات آن معلوم نيست.  زيارت وارثدهيم. زيارت هفتم كه مشهور است به  ارجاع مي

يوب اي است از جعل و دروغ و مطالب خالف عقل و شرع كه ع اين زيارت مجموعه

                                           
  .309رجال كَشّي، چاپ كربالء، ص  -1
  .86، ص زيارت و زيارتنامهبراي آشنايي با او رجوع شود به  -2
  .530، ص عرض اخبار اصولبراي شناخت او ر.ك.  -3
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را  ]قبر امام حسين[ هركه زيارت كند«گويد:  هم جمع كرده، مثالً مي روايات قبلي را با
اين  !»است و غسل كند از فرات بريزد از گناهان او مانند روزي كه مادر او را متولّد كرده

ذمه اوست،  كار بايد توبه كند، اگر حقّي از مردم بر ادعا به وضوح صحيح نيست بلكه گناه
گر مردم را گمراه كرد و رضايت بخواهد و ا ا كند و اگر به كسي ظلم كرده از مظلوم عفواد

.. تا ...ذاقي را كتمان كرده، بيان نمايد و هكَيگفته و حقاها  آن درست بهو مطالب نا
  عالي قرار گيرد.رحمت و فضل و كرم خداي تَ ي هشايست

: مي گويد إذن  چنين و چنان بگو و يا مي حائر برسي بايست و گويد كه چون به درِ ثانياً
كه  چناناما  و .»است علي بن الحسينبيرون بيا از دري كه پايين پاي «دخول بخوان و يا 

بنايي نداشته  مرقد امام حسين ) در زمان حضرت صادق478نيز گفته شد (ص  قبالً
ِمرِي الُْمْؤِمِننَي َقبُْدَك « گويد: مي :اًلثثاداشته باشد.  .....قُبه و تا درب و

َ
َالُم َعلَيَْك يَا اْنَن أ السَّ

ق َمِتَك الُْمِقرُّ بِالرِّ
َ
(غالم) تو و  المؤمنين بندهسالم بر تو اي فرزند امير« »َواْنُن َقبِْدَك َواْنُن أ

شود  لوم ميكه مع !»كند (غالم) تو و پسر كنيز تو كه به رقّيت خود اقرار مي پسر بنده
و  ل خدارسو ي هن و سيرنَساز با س نامه ) زيارت429(ص  ايم كه قبالً نيز گفته چنان

ات گريان شد  اگر دلت خاضع و ديده«گويد:  مي آشنا نبوده است. رابعاً: حضرت علي
ر ن دخول صادحال اگر چشم زائر گريان نشد رخصت و إذ !»پس آن عالمت رخصت است

گريان منع د! پس چرا شما از ورود افراد غيرگريان داخل شوننشده و نبايد افراد غير
كنيد؟ عاقلي نبوده بگويد اين جمالت چه معني دارد؟ يا اگر كسي بپرسد مقصود از  نمي
ائِِع ِدييِن وََخَواِييِم َقَميِل « ي هجمل   ابي دارد؟چيست، بافنده چه جو »بِإِيَابُِكْم ُموقٌِن برَِشَ

آورده نيز نيازي به توضيحات ما ندارد و  ت امام حسينترب ي هكه مؤلّف دربار مطالبي
حسن بن «كنيم كه روايتي از  كنند فقط به همين نمونه اكتفا مي خوانندگان خود قضاوت مي

) آورده كه مدعي است كه تسبيحي كه از تربت امام 133، ص98(بحار األنوار، ج» محبوب
  !كه صاحبش تسبيح بگويد آن گويد بي خته شود در دست آدمي تسبيح خدا ميسا حسين

 عاشورا زيارتزيارت ديگري كه درميان مردم ما رواج بسيار دارد، زيارتي معروف به 
ولي منقول است از يكي از ازيارت براي عاشورا نقل كرده كه  و. مؤلّف مفاتيح داست
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» حلّي ي هعالّم«اند از آن جمله  تضعيف كرده لماي رجال همگي او راروات بد نام كه ع
 ».شود به او اعتناء نميو غالي است و كّذاب.... سيبن قَ  ةقبَ ح بن عُ صالِ «او فرموده:  ي هدربار

جمله  از اوست. از آن امام حسين ي همعقول دربارعجيب و نااحاديث  بسياري از
از چشمش خارج شود ثوابش اي اشك  گويد: كسي كه در عزاي حسين به قدر بال پشه مي

عقبة بن «پدرش  )1(!شود خداوند است و خدا برايش جز به بهشت راضي نمي ي هبر عهد
  نيز مجهول الحال است.» قيس

راوي زيارت دوم فرد مجهولي اما  و .)2(است »هريَ مف بن عَ يَس «اعتبار ديگر  راوي بي
  !»ّي مِ َرض د احلَ ة بن حممّ مَ لقَ عَ «است به نام 
ّ حَ « گويد: زيارت ميدر اين  ِ إ با شما  ام با هركه من در جنگ« »مكُ بَ ن حارَ مَ رٌب ل

كه  يد الشّهداءست كه خواهد با محاربين با حضرت سجاعل مدعي ا !»جنگيده است
گويد چرا دين خدا را و كتاب  اگر راست مي !اند، محاربه كند صدها سال است نابود شده

 حاد مسلمين مجاهدت كند، چرا باكند در مسير وحدت و اتّ كند و سعي نمي خدا را ياري نمي
از ها  آن موجب جدايياند و  خورند و براي مسلمين مذهب آورده كه به نام دين نان مي كساني
سازد؟! و با  نامه مي كند و چرا خود به نام دين، زيارت اند، مبارزه نمي ديگر شده يك

ـ هاي عجيب و غريب  اي، ثواب  هچند صفح چند سطري يا ي هكه براي يك زيارتنام كساني

ها  كند تا عوام فريب اين دروغ مبارزه نمي ؛تراشند مي ـ كه با عمل مذكور هيچ تناسب ندارد
  !را نخورند؟

 ي هدرباراما  را لعن كرده استها  آن ن زيارتنامه مكرّراً از ظالمين بيزاري جسته ويدر ا
 سي كه از ندماء و وزراي سالطينِين طوالدجه نصيرحلّي وخوا ي هه مانند عالّمعلماي شيع

 ي و مير داماد و مجلسي و خصوصاً محقّقِيو يا شيخ بها اند مغول بوده گرِ شي و ستموح

                                           
 863و 314ص  عرض اخبار اصولاو را در  ـ  396)، ص ما ُيناسـبهب املَزار وبواأ، (10وسائل الشيعه، ج -1

  .69و65، ص نامه تزيارت و زيارايم و ر.ك.  معرّفي كرده
  معرّفي شده است. عرض اخبار اصول 98ي  وي در صفحه -2
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تعريف ها  آن اند و از خوار و فاسق و ستمگر صفوي بوده ن سالطين آدمديكي كه از مؤيِّرَكَ
 ةيّ الّتح آالُف  هِ يلَ عَ  – ت سيد الشُهداءگويند ولي براي حضر نميكردند، چيزي  و تمجيد مي

ولي  !كنند ارادت مي رداري و اظهامه نبود، عزابا ظل تشاممااهل  كه به هيچ وجه -الّثناءو
نامه خواندن كاري  بايد بدانند كه با آن بزرگوار هيچ نسبتي ندارند! بايد بدانند با زيارت

بزرگواران عمالً پيروي كنيم. به عمل  آن ي هگيرد و اثري ندارد بلكه بايد از سير صورت نمي
  آيد به سخنراني نيست.بر كار

ه نام دعا و زيارت د خرافي خود را بيدر دعاي پس از نماز زيارت، راوي تا توانسته عقا
ِي َجَعلْتَُه ِعنَْدُهْم َوبِِه « گويد: يق كرده است، از آن جمله ميزربه خواننده ت

َّ بِاْسِمَك ا
َّ فَاَق فَْضلُُهْم فَْضَل َخَصْصتَُهْم ُدو َننَْت فَْضلَُهْم ِمْن فَْضِل الَْعالَِمنَي َح

َ
بَنْتَُهْم َوأ

َ
َن الَْعالَِمنَي َوبِِه أ

ً    الَْعالَِمني يَعا  ]اسم[و به آن اسمت كه نزد ايشان نهادي و تنها آنان را از جهانيان به آن « »مَجِ
برتري ايشان  و ]مقامشان را بيان كردي و[مخصوص داشتي و با آن ايشان را آشكار ساخته 

 ي هفضيلت و برتري ايشان بر فضيلت همكه  اين را بر جهانيان بيان فرمودي و ظاهر ساختي تا
اسمي ها  آن غ است. جاعل از كجا دانسته كه نزدرواين جمالت د .»جهانيان فائق و برتر آمد
رسد به  به فضل و مقامي مي اند هركس مكرّراً فرمودهائمه  !هاست؟ است كه مخصوص آن

  باشد. آن  و مجاهدت و تقوي و طاعت است نه به اسمي كه خداوند نزد كسي گذاشته لعم
 ي هسماء إلهي و معارف اسالم را خدا براي هماكه خدا به افراد خاصي دهد.  هم اسمي

 است كاري به همه اعالم فرمودهبدون پنهان بندگانش نازل فرموده و رسول خدا
كه مرد مجهولي مانند  را فراگيرند. آري دعاييها  آن و همه بايد سعي كنند كه ]١٠٩:ألنبياءا[
»د بن خالد طَمحميا ضعيفي از قبيل » سييال»سيف بن عشود.  نقل كنند، بهتر از اين نمي» هيرَم  

كه من ضامنم بر  به درستي«گفته:  پس از اين دعا از قول امام صادقكه  اين تر عجيب
مقبول شود..... و حاجت او قضا شود  . زيارتش....خدا براي هركه زيارت كند به اين زيارت

 ـ عزَّوجلّ ـ .. و به تحقيق كه خداوند....از جانب خداي تعالي به هر مرتبه كه خواهد برسد(؟!)
 پذيرم از او و مي كنم از او زيارت او را ... قبول مي...قسم خورده به ذات مقدس خود كه

... و بازش گردانم با چشم روشن ...دهم مسألتش را خواهش او را به هر قدر كه باشد و مي
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به بر آوردن حاجت و فوز به جنّت و آزادي از دوزخ و قبول كنم شفاعت او را در حقّ 
را در كجا بيان  خداي تعالي اين ضمانت :حال بايد پرسيد !»هركسي كه شفاعت كند.....

 :فرموده [به امر خدا] پيامبري كه مجهول يا ضعيف از آن خبر ندارند؟! فرموده كه جز افراد
﴿ ٓ دۡ  َوَما

َ
َ  ِب  َعُل ُيفۡ  َما رِيأ دانم كه با من و شما چه خواهند  نمي« ]٩األحقاف:[ ﴾بُِكمۡ  َو
  !شود؟ اش ضامن ديگران مي چگونه نواده» كرد

اْكِفيِن يَا « گويد: مي ت خطاب به خدااجالب است كه در اين زيارت بر ضّد ساير زيار
َج ِسَواَك َوُمِغيٌث َال ُمِغيَث  ،فَإِنََّك الاَْكيِف َال اَكيِفَ ِسَواكَ  ،اَكيِفَ َما َال يَْكيِف ِسَواكَ  ٌج َال ُمَفرِّ َوُمَفرِّ

ىَل ِسَواَك َوَمْهَرُبُه َخاَب َمْن اَكَن َجارُُه ِسَواَك َوُمِغيثُُه ِسَواَك َوَمْفزَُعُه إِ  ،ِسَواَك وََجاٌر َال َجاَر ِسَواكَ 
ُه إِىَل َلرْيَِك (ِسَواَك) َوَمنَْجاُه ِمْن خَمْلُوٍق َلرْيِك

َ
دگارا) مرا كفايت پرور«( .....»إِىَل ِسَواَك َوَملَْجأ

اي و  كفايت كننده ]فقط[كفايت نتواند كرد، زيرا تو  ]مرا[ فرما اي كافي كه غير تو أحدي
خشي نيست تو گشايش باي كه غير  ندهيست و گشايش دهاي ن ه جز تو كافي و كفايت كنند

اي نيست،  اي كه جز تو پناه دهنده رسي نيست و پناه دهندهادرسي كه جز تو فريو فرياد
ش جز به سوي تو گاه تو باشد و پناه ش غيررسه پناهش غير تو باشد و فريادنوميد شد هرك

تو و نجات خويش را غير از تو از  ش به سوي غيرهاگ و گريزگاهش جز به سوي تو و پناه
رس هم كافي و فرياد در زيارات و دعاهاي ديگر پيغمبر و امام رااما  ...»..مخلوقي بخواهد

 اند متوجه ضد و را جمع كرده كه اين ادعيه و زيارات شود كساني معلوم مي )1(!اند شمرده
  .(فتأمل) !اند نبودهها  آن نقيض بودن
 )2(»يونس بن عبد الرّحمان«اي از ضعفاء كه يكي از ايشان  هعد از قول 471 ي هدر صفح

شود  چه مي«ير فرمود: دبه س گويد: امام صادق ) مي365، ص 98است (بحار األنوار، ج
 .»روزي يك مرتبه جمعه پنج مرتبه و در هر را در هر سينحبراي تو كه زيارت كني قبر 

سپس  !ده كه ثواب يك حج و عمره دارديك سطري به او تعليم دا ي هو سپس يك جمل

                                           
  .155و  55، ص ر.ك. كتاب حاضربه عنوان نمونه  -1
  معرّفي شده است. 214، ص عرض أخبار أصولوي در  -2
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حرم امام حسين كه  در حالي .استسياه كرده  از فضيلت تربت امام حسين چندين صفحه
متأسفانه در اما  جا بردارد. تواند مثقالي خاك از آن با سنگ مرمر فرش شده و كسي نمي

هر و تربت فروشي م .... صدها دكان.زمان ما در قم و مشهد و كاظمين و نجف و كربالء و
  :نويسند مثالً روي مهر مشهد مي فروشند و ت و خاك قبر ميهست كه ترب

  مشهد مقدس    تربت أقدس     
  نويسند:  و روي تربت كربالء مي

  مال كربال    تربت أعلي     
) نقل كرده كه 119الكبير، ص  رزالمصاحب مفاتيح از قول ابن المشهدي خرافي (اَ

رود از او التماس  بينند كه براي كاري به زمين مي ز مالئكه را ميفرشتگان بهشتي چون يكي ا
در  ةالشود از نظر غُ معلوم مي !را بياورد كنند كه برايشان تسبيح و تربت امام حسين مي

وَن ﴿ :بهشتي كه خدا فرموده نُفُسُهۡم َخِٰلُ
َ
و ايشان در « ]١٠٢ األنبياء:[ ﴾١٠٢وَُهۡم ِف َما ٱۡشَتَهۡت أ

نُفُسُكۡم ﴿ و فرموده: .»اند و جانشان بخواهد جاويدان چه دل آن
َ
َولَُكۡم فِيَها َما تَۡشَتِهٓ أ

ُعوَن  چه  چه دل و جانتان بخواهد و آن و شما در آن آن« ]٣١[فصلت:  ﴾٣١َولَُكۡم فِيَها َما تَدَّ
در همين  !؟قبر امام حسينخاك كمبودهايي هست، از آن جمله » درخواست كنيد، داريد

حال اگر كسي  !هاست گويد خاك امام حسين دواي تمام دردها و شفاي تمام مرض ميجا 
او خراب و پاالنش كج شده و  ي هگويند عقيد خاك آلوده را خورد و حالش بهبود نيافت مي

به عبارت ديگر او با  !شود سوار او شد ه معناي حقيقي اين كالم آن است كه ديگر نميالبتّ
  خورد. شده و فريب خرافات ما را نمي دين و قرآن آشنا قيحقا

در  ف مفاتيحمؤلّكه  در حالي آمدفروشي دكاّني است براي كسب در باري، تربت
شد چنان است كه گوشت را بفرو هركه خاك قبر امام حسين«نويسد:  مي 475 ي هصفح
  .(فتأمل). »حضرت را فروخته و خريده باشد آن

 زيارت نُوابِ ي همسأل ـبه بعد)155ايم (ص  يز گفتهقبالً نكه  چنانـ تر  ها عجيب از اين
ابِ :پرسيم مي !عه استأربمردم زمان خود بودند؟ آيا منصبي از  ي هأعلم هم أربعه آيا نُو

است؟ اين  إلهي و سنّت رسول خدا احكاماند؟! آيا زيارت قبر ايشان از  طرف خدا داشته



457 

 باب سّوم

   

 
 

  

 

گرفتند و به قول خودشان(؟!) به  اند كه وجوهات را از مردم مي كساني بودهكثر ا افراد حد
خدا غايب گرديد احتياج به مال و امر  آيا اگر امامي به :پرسيم رسانيدند. حال مي ناحيه مي

 :گوييم اند. مي گويد: اينان منصب وساطت و سفارت داشته أموال دارد؟! صاحب مفاتيح مي
عادل و خائن و غير هئمانُواب و نمايندگان  و الءكَاري از وبه گواهي تاريخ بسي

و ويا وكال  ))1المؤمنينحضرت أمير عوامفريب از كار در آمدند. مانند برخي از منصوبينِ
ه را ايجاد كرده و موجب تفرقه  )2(حضرت كاظم ابِنُوكه پس از وفات وي مذهب واقفي

كه وضع  )3(هالي ساير أئمكَمين شدند! و يا وميان أمت اسالم و گمراهي گروهي از مسل
  .(فتأمل) اند. خوبي نداشته

 يِف  َت ُخنْ ما َك ... كنَّ .دُ أشهَ « نُواب بگو:به خطاب  :گويد ) مي493در زيارت ايشان (ص
دهم كه همانا تو در انجام وظيفه و أداي أمانت و سفارت،  شهادت مي« »ةالّسفارَ و ةِ يَ دِ أاحكَّ 

حوال او علم ندارد و جزُ ادعا اشناسد و به  زائر، آن نائب را نميكه  در حالي !»خيانت نكردي
لين مدعي وكالت و واكه » مريد العيعثمان بن سو عمرعوبأ«في المثل  چيزي درمان نيست.

عاي خودش، دليلي بر گرفته جز إد نيابت امام زمان است و با همين عنوان از مردم پول مي
واضح است كه شهادت مدعي به نفع خودش، مسموع  و پر !ست نيستدر صدق كالم او د

او ترديد هست تا چه رسد وكيل و نائبش. (فتأمل)  لِكه در وجود موكّ اين ست. مضافاً برني
  و شهادت زور و ندانسته حرام است.خصوصاً كه در اسالم شهادت بايد با علم باشد 

دليل بر  سفارت و نمايندگي كافي نيست وعنوان وكالت يا  رف داشتنِبنابراين ص
ليل متقن شرعي توان بدون د خورداري از تأييد إلهي نيست و نميعلميت يا عدالت و برا

  ايشان زيارتنامه تراشيد و به مداحي پرداخت.پس از وفاتشان، بر

                                           
  .270و  269، صزيارت و زيارتنامهضروري است كه مراجعه شود به  -1
  .196و  195، صعرض اخبار اصول.ك. حضرت ر ي وكالي آن درباره -2
  ري است.ضرو عرض اخبار اصول 915تا  902ي  حهي صف در مورد ايشان مطالعه -3
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اي از يك زن بغدادي و مردي حنبلي مذهب به نقل از  ) قصه477ف مفاتيح (ص مؤلّ
 سزاوار«نويسد:  مي 493 ي هو يا در صفح !غداد آورده كه روات آن معلوم نيستندتاريخ ب

 ـد بن يعقوب كلينی االسالم حممّ  ثقة مقام شيخ أجّل عالیكه زيارت شود در بغداد  است نيز آن
كه شيخ و رئيس شيعه و أوثق و أثبت ايشان بود در حديث و كتاب شريف  ـ هُ دَ رقَ مَ  اهللاُ رَ طَّ عَ 

عظيم بر  قّ منّتلحا كه روشني چشم شيعه است در مدت بيست سال تأليف نمود و اَكافي ر
ير او را بن أثعلم نهاد و به جهت جاللت و عظمت شأن آن معظّم، ااهل  شيعه خصوص بر

ّجدمه در رأس مائ دالخ. ....ثالثه شمرده ي همذهب إمامي«.  
مدت يك ماه كتابي نوشتيم به نام  محترم بداند كه ما در ي همفيد است كه خوانند

ه خالي از اشكال نبود و پس از خروج از كه البتّ» بر قرآن و عقولاصول عرض أخبار «
اول  ناميديم. در اين كتاب جلد» تحرير دوم«زندان چهارم آن را تهذيب و اصالح نموده و 

ايم كه ل روشن معلوم كردهايم و با دالي داً و متناً مورد بررسي قرار دادهنَأصول كافي را س 
قل معلوم با مطالعه اين كتاب حدا !آن ضد قرآن يا ضد عقل و يا ضد تاريخ استاخبار اكثر 
صحيح، تمييز اخبار  خرافي را ازاخبار  شود كه او فردي مطلع و قرآن شناس نبوده و مي
عجيب اين خرافات الع ثر قلّت اطّاما گمان داريم كه او مغرض نبوده و بر  است، داده نمي

تدوين كرده  آوري كرده است و إال اگر كليني عالماً و عامداً اين خرافات را جمع و را جمع
حال چه جاي آن است كه براي قبر لي أيِّع .باشد، قطعاً به اسالم و قرآن خيانت نموده است

ندن آن تلف نامه انشاء كرده و وقت مردم را با خوا او يا شيخ صدوق ضريح بسازند و زيارت
  !كنند؟

نگارنده روزي به مسجد جمكران كه در يك فرسخي قم واقع است رفتم. در اين مسجد 
نويسند و حوائج خود را در نامه ذكر  نامه مي كه عوام به امام زمان چاه كوچكي هست

مسجد ميزي گذاشته بودند كه  درِ نزديك !اندازند خود را در آن چاه مي ي هكنند و نام مي
خواست به  يز اوراق چاپي قرار داشت و هر ورق بيست ريال قيمت داشت و هركه ميروي م

ي آن اوراق خريد، حقير نگاه كردم ديدم رو امام زمان نامه بنويسد يكي از آن اوراق را مي
خود را  سفيد گذاشته بودند كه خريدار، حاجت رآن چند سط آخر مطالبي چاپ كرده و در
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كه اي حسين پي نوشته بودندچا به طور محلّ خالي مجدداً از سپ خالي بنويسد و در محلِّ
 ي هخريدار ورق !اب أربعه است) اين نامه را خدمت امام زمان برسانوبن روح (كه يكي از نُ

انداخت. حقير از كسي  مذكور پس از نوشتن حاجت خود در آن ورقه، آن را داخل چاه مي
دويست سال است  و ، پرسيدم كه اين نائب هزاراوراق بود ي هته و فروشندسكه پشت ميز نش

گيرد و خدمت امام زنده  كه وفات كرده، چگونه كسي كه وفات كرده نامه را مي
َ  إنَّ  !رساند؟ مي ْ هذا ل   اب.ُعجَ  ءٌ َ

علميه است و اگر اين كار اشكالي  ي هجا حوز اين :كه پشت ميز بود گفت شخصي
اي جز سكوت نديدم زيرا  د؟! حقير چارهكردن داشت مراجع و علماي قم اعتراض مي

كنند بلكه در كتب ايشان از  نمي تمتأسفانه نه تنها علما و نويسندگان با اين خرافه مخالف
ه اين بزرگواران در ك نچنا و مخفي نيست كه هم« :) مذكور است كه493جمله مفاتيح (ص 

مناصب  ي هو از جمل و رعيت ـ هيلَع اهللاِ واتلَصـ  حيات خود واسطه بودند ميان ولي عصر
حال نيز به همان منصب بود حضرت  به آنهاي حاجت خلق  هرسانيدن عرايض و رقع ايشان

شود به توسط ايشان  ميها نوشته  شريف مفتخرند و بايد رقاع حاجت كه در شدائد و سختي
سندگان كه اين است معلومات اين علما و محدثين و نوي :؟! بايد گفت»برسد ضرتح به آن

پرسد  اند. هيچ كس از ايشان نمي ذوب خود كرده و به انحراف كشاندهمردم ما را مج
رساند؟! گويي ايشان قبول ندارند كه قرآن  مردم را به امام زنده مي ي هاي نام چگونه مرده
َ يَ ﴿ .]٢٢:فاطر[مرده و زنده يكسان نيستند  :كريم فرموده ٓءِ ٱۡلَقۡوِم  َ ُؤ َكاُدوَن َفَماِل َهٰٓ
  .﴾َيۡفَقُهوَن َحِديٗثا
 هزار و شش شاه عباس ي هسن ي هالحج در بيست و پنجم ذي«گويد:  مي 510 ي هدر صفح

هاي ملّت  ها و بدبختي ولي به نظر ما يكي از جهالت .»الخ. ....س گرديدوارد مشهد مقداول 
دار شدند و پس از سطي بيو كه اروپا از خواب خرگوشي قرونِما همين است كه در زماني

پيشرفت علوم و بود به صنايع و   پا رفتهواستفاده از فرهنگ اسالمي كه از طريق اسپانيا به ار
جمله ا پرداختند سالطين جهان اسالم مننقاط مختلف دني آشنايي بافنون و جهانگردي و

ه به لهو ولعب و عوامفَصمشهد مشغول ده از قبيل پياده رفتن به ياف فريبي و كارهاي بي وي
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د را خوار و جاني بوده و يكي از پسران خو خوانده و شراب اند! شاه عباس كه نماز نمي بوده
به منظور فريب عوام شش ماه  ،ت بسيار ديگرارد و جنايكشت و دو پسر ديگرش را كور ك
اش به منظور رفتن به  براي حركت دادن كبكبه و دبدبهچندين هزار نفر از قشون خود را 

او براي يك گلوله محتاج امر  ملّت تحتكه  در حالي !معطّل كرده است برگشتن و مشهد
 بايست از خارج تهيه كنند! شاه پا بودند و يك سوزن براي خياطي خود نداشتند و ميورا

را ها  آن كه ند به جاي آنهست تر ملّتي كه از جهت صنعت و علوم و فنون از ملل اروپا عقب
. ترغيب كند و در راه آباداني مملكت و اتّحاد ....و به صنعت چاپ و به صنعت و علوم روز

هاي بسيار براي بزرگ كردن قبور و  روي مشهد و صرف هزينه مسلمين بكوشد، به پياده
 توجه دادهپرستي تا مردم را به مرقد و قبر پرداخته سيمين زرين و ي هساختن گنبد و گلدست

  !اي فقراء درست كندحوائج بر ي هقول خودشان كعب و به
دانسته او  و مي )1(شناخته ي كه مرام شاه عباس و اجداد او را خوب مييآيا شيخ بها

  :چگونه آدمي است، به سبب تقوايش خطاب به شاه گفته
  ترسم ببري شهپر جبريل أمين  مقراض به احتياط زن اي خادم

أموال غارتي هرات ساخته  شمع حرمي كه از ي هأن را پروانجبرئيل عظيم الشّكه  اين آيا
را يعني جبرئيل خدارسول مِدين نيست؟! آيا معلّ تحقير دهيم، توهين و شد، قرار

اح شاه ي بوده كه خود را مديكوچك كردن، جايز است؟! آيا از كثرت تقواي شيخ بها
المؤمنينوده است؟! و آيا اگر به فرض أميراس خونريز نمعب ز خبر شود ااز اين كارها با

باشد؟! آيا در شرع اسالم  الم شاه مردان و كلب آستان علي، راضي و خشنود ميغچنين 
 گونه كارها جايز است؟! به فرض كاري قبور و صرف بيت المال در ايننبد و طالگ تذهيب

  (فتأمل جداً). !از پول حالل باشد؟كه  اين
ع پيوسته سخن گفته كراماتي كه در مشهد به وقومعجزات و  ي هدربار 511 ي هدر صفح

جا  ) و در اين277تا  263ايم (ص  كه ما قبالً در همين كتاب توضيحات الزم را بيان كرده
                                           

الزم است بدانيم كه شاه عبـاس و اجـدادش و اصـوالً قزلباشـان، شـيعه نبودنـد بلكـه بـر مـذهب سراسـر            -1
  )َتَجاَهْل َفال تَ اند! ( بوده» اهل حقّ«انحراف 
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هاي ما پر  به جايي رسيده كه شهر در كشور ما كار خرافات  همتأسفان .)1(كنيم تكرار نمي
دختري به نام رقيه نداشته  حضرت سيد الشُهداكه  در حالي وسل به رقيهاست از مجالس ت

كنند تا ناني به  اند يا تجاهل مي العاطّ خوانان از اين موضوع بي حان و روضهاآيا مد !است
  !كف آرند و به غفلت بخورند؟

هزار و ف است. اينان براي سردابي كه تأس ي هنيز مطالبي نوشته كه ماي سرداب در آداب
يد بنا بوده و مكرّر خراب شده و باز تجد حضرت عسكري ي هدويست سال قبل در خان

فكري است يا از بيكاري؟  ها از بي آيا اين !اند؟ شده إذن دخول و آداب و أدعيه تراشيده
ك شده بايد به ايشان تماس با بدن امام متبرّ ي هگويند در و ديوار سرداب به واسط اگر مي

آيا  :پرسيم ميكه  اين تر مهماما  به قول شما متبرّك، از بين رفته ديوارِو آن در  فهمانيد كه
خود از طرف خدا  ي هاست براي در و ديوار خانائمه  ي هكه جد بزرگوار هم  رسول خدا

اگر چنين نبوده پس اين آقايان  !صحابش به آن عمل كنند؟ااي آورده بود كه  آداب و أدعيه
دعيه خواندن آيا ااند؟! اين در و ديوار بوسيدن و  اب را به دين او افزودهبراي چه اين آد

ز تملّق و چاپلوسي كه محبوب سالطين و جبابره است، دارد؟ زهي خياالت واهي.علّتي ج  
اند، جمله به جمله بررسي كنيم، مثنوي  ساخته ةاگر بخواهيم آدابي كه خرافيين و غُال

آوريم تا خواننده به جهل يا ميزان  جمله را به عنوان نمونه ميهفتاد من كاغذ شود! لذا چند 
در  (ره) طالب طبرسي أبيبن شيخ جليل أحمد «گويد:  برد. مي دانش جاعلين اين آداب پي

د بيرون آمد به سوي محم مقدسه ي هكتاب شريف احتجاج روايت كرده كه از ناحي
حا :گوييم مي» الخري.... ميي هناحي :الًو كه كسي ساكن آن را نديده و خطّ نويسنده  سهمقد

َفَال َيْعِقلُونَ  را رؤيت نكرده، از كجا بدانيم كه راست و درست است؟!
َ
  ?أ

امام  ي هط او نبايد چيزي از ناحيأربعه نيست و طبعاً توس ري از نُوابِميد ح: محمثانياً
  !مردم برسد؟ زمان به

                                           
  .361تا 358، ص نامه زيارت و زيارتهمچنين ر.ك.  -1
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ري بوده معلوم نيست كه ميپنج قرن بعد از ح طالب طبرسي مان احمد بن ابيز :ثالثاً
  !راويان واسطه چه كساني هستند

 ي هبايد در متن اين مطلب كه به قول شما از ناحيكه  اين تر ها مهم از همه اين :رابعاً
  است يا خير؟ موافق آمده تأمل كنيم كه آيا با عقل و قرآن بيرون مقدسه

ما به سوي خداوند  ي هخواستيد توجه كنيد به وسيل.... هرگاه .« :گويد در اين نامه مي
  آلِ سالٌم بَل  :تعالي فرموده يكه خدا (؟!) پس بگوييد چنانتبارك و تعالي و به سوي ما

  .».س....ي
واسطه و كند،  ام كسي كه به خدا توجه مي كه بارها و بارها گفته بايد دانست چنان

و  يچ وجه لزومي ندارد زيرا خدا دور نيست و شنواخدا برساند، به ه به كه او را )1(اي وسيله
تر و از رگ  است و از خود بنده به أحوال او آگاه ميع موجودات و بصير و خبيرم به جعال

  .تر است گردن به او نزديك
: اين عبارتي مهمل است كه كسي بگويد  ما  ي ههرگاه خواستيد توجه كنيد به وسيل«ثانياً

جا لغو و زائد است. زيرا وقتي  در اين» به سوي ما«و كلمات » ما و به سويبه سوي خداوند 
  !گويد؟ سخن ميگونه  اين ايم. آيا امام ردهه قرار داديم طبعاً به او توجه ككسي را وسيل

: ميثالث بر آل و سالم ... يعني .يــس  آلِ سالٌم بَل  :كه خداي تعالي فرموده گويد چنان اً
ييمكه ما يـــس يعني رسول خدا اوالد!  

ِن ﴿ :اين دروغ و افترا بر خداوند متعال است. همان خدايي كه فرموده ۡظلَُم ِممَّ
َ
َفَمۡن أ

ُِضلَّ ٱلَّاَس بَِغۡيِ ِعۡلمٍ  ِ َكِذٗبا ّلِ َّ َ ٱ َ ٰى  كه بر  آن از كيست ستمكارتر« ]١٤٤ األنعام:[ ﴾ٱۡفَتَ
داي تعالي در قرآن آري، خ». سازد؟گمراه  ]خويش[ دانشي مردم را با بيخدا دروغ بندد تا
ٰٓ إِۡل يَاِسَي ﴿ هارون فرموده: موسي و پس از سالم بر َ َ إِنَّا َكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِي  ١٣٠َسَلٌٰم 

                                           
  به بعد.  219، صكتاب حاضررجوع كنيد به » وسيله«ي  درباره -1
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چنين  نا ما ايندرود بر الياس هما« )1(]١٣٢ ,١٣٠ :[الصافات ﴾١٣٢إِنَُّهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنَِي  ١٣١
» المالف و«اين جاعل اما  .»دهيم همانا او از بندگان مؤمن ما بود ش ميرا پادا نيكوكاران

به دست » آل« ي هرا جدا حساب كرده و به الف آن مد اضافه كرده تا كلم» ياسينإل«ابتداي 
 نيز ساكن است ولي جاعل» الم«مكسور و » لياسينإِ« ي هدر كلم» الف«كه  در حالي آورد
قرآن بازي كرده  ي هعالمت جرّ) قرار داده و با كمال وقاحت با آي= (، آن را مكسور جاهل
يعني » ز بندگان مؤمن ما بودا اوهمانا «بعدي خدا فرموده  ي هغافل بوده كه در آياما  !است
رفته بود خداوند ضمير را » آل«سخن از  130 ي هاگر در آيكه  در حالي را مفرد آورده ضمير

ُم ِمن ِعباِدنا« :فرمود كرد يعني مي جمع ذكر مي  ي هقرآن درباردر  كه في المثَل هرجا چنان» إهنَّ
جمع يا فعل جمع آورده است.  ضميرها  آن ي هدربار سخن گفته» فرعون ِ آل«يا » لوط آلِ«
  دانند؟! با آيات قرآن را جايز مي جاعلين بازي كردنِ ) آياَفال َتَتَجاَهْل (

َ «گويد  سپس مي زيرا اگر مقصود  غي ديگر است.وكه اين در »اهللا ا دايِعَ ي يَك لَ عَ  المُ لسَّ ا
 صورت فقط رسول خدا داعي مخصوص باشد كه خدا تعيين و نصب فرموده، در اين

آ ﴿ كه قرآن كريم فرموده: مشمول اين عنوان است و نه ديگري، چنان َها ٱلَِّبُّ إِنَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ا َونَ  ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ
َ
ِ بِإِۡذنِهِۦ ٤٥ِذيٗرا أ َّ َ ٱ ِ  ،اي پيامبر« ]٤٦ ,٤٥ األحزاب:[ ﴾َوَداِعًيا إ

به سوي خدا به  ي هفرستاديم و خوانند هدهندا تو را گواه و نويد بخش و هشدارهمانا م
گفته » اهللا يداع »نيز به رسول خدا 32و  31حقاف آيات ا ي هو در سور .»رخصت او
اهللا مقصود نباشد پس تمام مؤمنين بايد به دستور ندن عمنصوب م اگر داعياما  شده است.

                                           
» الياسـين «و » اليـاس «حضـرت   شود كـه نـام آن   ي صافّات معلوم مي ي شريفه سوره 123ي  با توجه به آيه -1

» اسـرائيل «و » اسـرائين «كه نام يك كوه واحد است يا ميكائيل و ميكـائين يـا   » سينين«و » سينا«بوده مانند 
  ست:كه شاعر عرب گفته ا كه هر دو نام يك فرد است چنان

 رسائيناإرّب البيت و هذا  هل اّلسوق ّملا جيناأيقول 
باشد، لذا از اسم  مي» نون«و » ياء«با » تين«ي  جا و در سوره و البتّه بايد توجه داشت كه وزن آيات در اين   

  دوم استفاده شده است.
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قرآن داعنيست چنانلَي ا فردي خاص َوۡلَُكن ﴿ كه فرموده: ي اهللا باشند واين معني مختص
وْ 
ُ
ۚ َوأ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ

ۡ
 ٱۡلَۡيِ َوَيأ

َ ِ ةٞ يَۡدُعوَن إ مَّ
ُ
َلٰٓئَِك ُهُم ّمِنُكۡم أ

خوانند و به كردار  متي باشيد كه به نيكي فرااو بايد شما « ]١٠٤ :عمران آل[ ﴾١٠٤ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
  .)1(»پسند باز دارند كه آنان همان رستگاران اندنديده فرمان دهند و از كارهاي ناپس

                                           
» رستگار«قرآن مشمولين آيه را  بدان سبب كه :است نه تبعيضيه. اوالً» بيانيه«ي فوق  در آيه» من«بدان كه  ـ1

ي اين  خواهد نه بعضي از ايشان را، درباره ي مؤمنين را مي شمرده كه طبعاً دين رستگاري و فالح همه
= تو بايد َك َصِديٌق ِيل ِمنْ  (لَِيُكنْ باشد كه گويند:  كالم خداوند بر اين حد مي((آيه الزم است بدانيم كه 

كند كه:  عام است و بر اين معني گفتار خداوند داللت ميامر  اينجا ا دردوست من باشي) بنابراين امرخد
َّ  ٢ ُخۡسٍ  لَِف  نَ نَسٰ ۡلِ ٱ إِنَّ  ١ َعۡصِ لۡ ٱوَ ﴿ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ َوتََواَصوۡ  تِ لَِحٰ لصَّ ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ لَۡ ٱب  ا
 ِ ۡبِ ٱب كه ايمان  كاري است مگر كساني آدمي در زيانسوگند به عصر، كه « ]٣ ,١: العرص[ ﴾٣ لصَّ

». اند و كارهاي شايسته كردند و يكديگر را به حقّ و به مقاومت و پايداري سفارش نمودند آورده
به معروف و نهي از منكر است و قول خداوند ـ امر  كه در اين آيه از آن سخن رفته همان سفارشي
َوَجّل ـ ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ :كه فرمود َعزَّ ْ  لَّ ٰٓ إِسۡ  بَِنٓ  ِمنۢ  َكَفُروا ٰ  ءِيَل َر َ ٰ  َيمَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَس  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ  بَِما لَِك َذ

 ْ ْ  َعَصوا َكنُوا ْ  ٧٨ َتُدونَ َيعۡ  وَّ نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ  َكنُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َلِئۡ  َفَعلُوهُ  ]٧٨− ٧٩[املائدة: ﴾٧٩ َعلُونَ َيفۡ  َكنُوا
يل به زبان داود و عيسي بن مريم نفرين شدند، اين نفرين به خاطر نافرماني و تجاوزي كفار بني اسرائ«

داشتند، چه كار بدي  ايشان از هيچ عمل زشتي كه كردند يكديگر را باز نمي .داشتند بود كه روا مي
گذشته را اين آيه نيز بر همان معني گواه است زيرا كه خداوند چيزي از اخبار اُمم ». دادند  انجام مي

  كه عبرت گيريم. براي ما حكايت نكرده مگر آن
را رد » ي أمر به معروف همگاني بودن وظيفه«[جالل الدين سيوطي] اشاره به اعتراضي كرده كه قـول  

هـا شـرط اسـت كـه از معـروف و       كند. و آن اين است كه فرمان دهنده به نيكي و باز دارنده از بـدي  مي
شناسـند!   مردم كساني هستند كه در ناداني به سر برده و احكام خدا را نمـي  منكر آگاه باشد ولي درميان

ست و حكم الزمـي كـه   ياي كه هر مسلماني نسبت به [كسب] علم دارد منطبق ن ليكن اين سخن با وظيفه
اطـالع باشـد و    سزاوار است خطاب قرآن برآن حمل شود اين است كه مسلمان نبايد از واجبات خود بي

اطـالق گـردد،   » معروف«[كسب] علم و تمييز ميان معروف و منكر است، به ويژه كه هرگاه  او مأمور به
ضـد آن اسـت يعنـي آنچـه     » منكَر« شناسد و مراد همان اموري است كه عقل سالم و طبع سليم آن را مي

ين ي ابن عابد الزم نيست حاشيه» معروف و منكر«شمارد و براي شناسايي  كه عقل و طبع سليم زشت مي
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َ « گويد: بعد مي وغ ديگري است، ين نيز دركه ا »هِ ينِ دِ  انَ يّ دَ وَ  اهللاِ  يا باَب  يَك لَ الُم عَ لسَّ ا
ين است و جزاي هر امام الدّ ومِي كديان دين فقط خدا است كه مال و )1(ا باب نداردخد زيرا

َ «گويد:  ميچنين  هم كند. ي را او معين ميمو مأمو  »هِ تِ ادَ رَ إِ  َل دَ وَ  اهللاِ  ةَ يا ُحجَّ  يَك لَ عَ  مُ اللسَّ ا
شود  حجت قرار داده و آيا مگر به امام وحي مي را خدا كجاي كتابش اين امام :بايد پرسيد
 خدا باشد؟! چون شيعيان ي هد كه او دليل ارادساز خود مطلّع مي ي هرا از ارادو خدا او 
اند خرافات به هم  توانستهتا اند ايشان نيز  اند، پذيرفته اين گويندگان بافتهنه هرچه كوركورا

  !اند بافته و درميان مردم رواج داده
) 533مقصود امام زمان است) (ص » (حضرت ذكر صلوات بر آن«مفاتيح در باب ف مؤلّ
َ « ي هكه با جمل يي را به نقل از امام زمان آوردهدعا شروع  »فاءُ اخلَ  حَ رِ بَ و اَكالءُ  َقُظمَ  مَّ هُ للّ ا
 تخالف آيا) كفر و شرك و بر55و  53(ص  ايم كه قبال گفته آن چنان شود كه مضمون مي

دعاي «گويد:  آميزي مي چنين دعاي شرك ي هاس قمي دربار. ولي شيخ عبإلهي است
عالی تَ  اهللاِبِ  وذُ عُ نَ  !»آن مكان غير در جا مكرّر و آن است خواندن آن در سزاوار شريفي است و

  .»به دعاي ند«پردازيم به  كنيم و مي اكتفا مياندازه   زيارات همين ي هدربار .ةِ اللَ الضَّ  نَ مِ 
  
  
  

                                                                                                           
رُّ املختار«را بر [كتاب]  قرائت گردد! تنها رهنمـاي مسـلمانان بـه سـوي     » المبسوط«و » فتح القدير«يا  »َالدُّ

ـ به شرط سالمت فطرت ـ كتاب خدا و سنّت رسول اوست كه از راه تواتر و به شـكل   » معروف و منكر«
خبـر باشـد و مسـلمان،     ز آن بـي تواند ا عمل متّصل از صدر اسالم نقل شده و رسيده و هيچ مسلماني نمي

ي امر بـه معـروف و نهـي از     كه عموميت وظيفهمسلمان نيست مگر در پرتو شناسايي آن، بنابراين كساني
اند كه مسلمان جاهل بماند و ميان معـروف و   در حقيقت جايز شمردهانـد،   منكر را منع و رد كرده

 شيخ«(به نقل از كتاب شريف )). باشدمنكر تشخيص ندهد! و اين چيزي است كه شرعاً جايز نمي
  ).113- 112، تأليف مصطفي حسيني طباطبائي، انتشارات قلم، ص »مصلح بزرگ مصر، محمد عبده

  .322و  289ص  ،عرض أخبار أصولدر مورد در و دربان داشتن خداوند، رجوع شود به  -1
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  دعاي ندبه 
خءِ « فرموده: خداكه رسول بدان83 ُّ ْكَرَم بَلَ اهللا َيَعاىَل ِمَن ا

َ
ٌء] أ ْ َ ٍء [لَيَْس  ْ َ  »َما ِمْن 

افل شويم (يا تغافل درعين حال نبايد غاما  .)1(»تر نيست هيچ چيز براي خدا از دعا گرامي«
ْوا« منقول است كهائمه  ازكه  اين م) ازكني

َ
مسنداً از [چه را كه  آن« »ُخُذوا َما َرَوْوا وَذُروا َما َرأ

، »ها كنيداند ر اظهار كرده ]به رأي شخصي بنا[چه را  اند بگيريد و آن ردهك نقل و روايت ]ما
نباشد و  متسامحبسيار مبذول دارد و  تدقّ خذ مطالب شرعي جديت وابايد در لذا مسلمان 

هر چيزي را بدون تأمل و توجه به مدارك آن نپذيرد و خصوصاً توجه داشته باشد كه 
بينيم در كتب أدعيه، بسياري از  ما ميكه  در حالي كور موافق كتاب خدا باشد.مطالب مذ

ده و پسنديده، در م يا فالن زاهد در جايي خوانعلما و نويسندگان، دعايي كه فالن عال
اند كه همانند است با دعايي كه داراي سند  اند و با آن چنان رفتار كرده آوردهتأليفات خود 

م منظور، آن كه چنين نبوده و عال حال آن !درست بوده و مطالب آن موافق قرآن كريم است
مين آن را دعا را مناسب ديده و در واقع تحت عنوان عمل به عموميت إذن شرع به دعا، مضا

ر ارادتي كرده باشد و از خود ساخته و آن را مسجع نموده و خواسته به خيال خود اظها
فاق به پيغمبر يا امامي هم نسبت نداده است ولي محدثين ساده لوح بعدي چنان حسن اتّ

و  !از امامي نقل شده استواسطه يا با واسطه  اند كه گويي مطلب مذكور بي رفتار كرده
اند كه ذكر نشدن راوي يا روات و عدم انتساب به امام، خود دليل واضح  ت نكردهديگر دقّ

  دانسته است. ا به امام منسوب نمياست كه ناقل اول، آن ر
ها كه در كتب ذكر شده و ما  ها و إذن دخول حال بسياري از دعاها و زيارتنامهبه هر

ت سايرين Ĥرسد و از منش ام نميايم چنين است كه يا سند آن به پيغمبر و ام تحقيق كرده
است و مأثور و مروي از امام نيست مانند بسياري از مطالبي كه در مفاتيح و كتب مشابه 

عتماد و مخدوش است. يكي از قابل اشان غير تعدادي از دعاها نيز سندآمده است، 
براي ثبت است. اين دعا ماجرايي داردكه  دعاي ندبهشان نتري ترين اين دعاها و رايجمشهور

                                           
  . 109، ص 5ج و التّاج الجامع لألصول، 361، ص1مستدرك الوسائل(چاپ سنگي)، ج -1
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شيار شوند و إال از وخبر نباشد و ه نگارم تا آيندگان از آن بي جا مي اين تاريخ، آن را دردر
  ام. خود مأيوس ي همردم زمان
تقرير » علي أحمد موسوي«اإلسالم  تحجها قبل يكي از دوستان نگارنده به نام  سال

صفحه با  24در » ي دعاي ندبهبررس«را تحرير كرد و به نام » دعاي ندبه« ي هجانب دربار اين
فروش گرديد! وي در  قطع جيبي منتشر ساخت كه موجب هياهوي آخوندهاي خرافه

پذيرد برود  ول ما را نميكسي قحال اگر « :د شد كهمذكور متعه ي هشش جزو ي هصفح
تجسس كند و اگر مدركي آورد، نشان دهد، ما ده هزار تومان به او حقّ الزّحمه  تحقيق و

آخوندها طبق اما  ».يم و اگر مدركي نديد به بدگويي و هو و جنجال و افتراء نپردازدده مي
سندي درست و متقن براي آن ارائه كنند، به مخالفت پرداختند لذا كه  اين معمول بدون

كردم البتّه بسيار مايل بودم كه قول را تقرير ياين دعا مطالب ي هجانب شخصاً دربار اين
خبر نباشند  چاپ شود تا خوانندگان آن از اين مطالب بي» مكتب اسالم« ي هنگارنده در مجلّ
جانب را چاپ  مذكور، قول اين ي هب مجلّخرافي و متعص مسؤوليندانستم كه  ولي چون مي

جانب در  چاپ و منتشر كردم. مطالب اين» رنگين كمان« ي همجلرا درند لذا آنكن نمي
 :جا گفتم در آن .)1(مجلّه منتشر گرديد ي هميمقطع جيبي نيز به عنوان ض ي ههشت صفح

يِت َفَعىَل  إَِذا« :فرموده رسول خدا« مَّ
ُ
 يهِ لَ عَ  فَ إّال وَ  ،ِعلَمهُ  أن ُفْظِهرَ  الَْعالِمُ  َظَهَرِت اْكَِدُع يف أ

                                           
مسـلمانان   ي ايـن روزهـا در بـين جامعـه    «مـذكور نوشـته اسـت:     ي دوم جـزوه  ي مسؤول مجلّه در صفحه -1

اي كه انتشـار   ايران صحبت از دعاي ندبه است. حجت اإلسالم موسوي از وعاظ مشهد در جزوه ي شيعه
انـد، در جرايـد اسـالمي     انسـته مدرك و برخالف موازين ديـن اسـالم د   اند خواندن دعاي ندبه را بي داده

كـه طرفـدار    اي در برابركسـاني  انـد و جبهـه   ي جزوه حمله كرده به نويسنده» مكتب اسالم«و » نداي حقّ«
انـد نظرخـود را ابـراز     ي زيادي از خوانندگان مجلّه از مـا خواسـته   اند. عده دعاي ندبه نيستند تشكيل داده

انـد از   هاي طرفين را خوانده ن اكثر خوانندگان مجلّه نوشتهداريم و بنويسيم حقّ با كدام طرف است، چو
ي برقعـي   نظر حضرت آيـت اهللا عالمـه  » بحث آزاد«كنيم و به عنوان  ها صرف نظر مي ها و نوشته قول نقل

كنـد،   كه از نظر اداي تكليف شرعي براي از بين بردن بدعت، به خصوص بدعتي كه قـرآن را نفـي مـي   
چه حقّ و حقيقـت اسـت    نظر ما اين است آن .نماييم اند درج مي دفتر مجلّه فرستادهاند و به  مرقوم فرموده
  .»ي خود نگاه دارد تواند براي هميشه مردم را تحت سيطره شود و ترديد نميآشكار مي
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ت من پيدا شد بر ماها درميان  چون بدعت« :يعني. »نيَ عِ مجَ اّجاِس أوَ  ةِ كَ الئِ المَ وَ  ُة اهللاِ نَ علَ 
 ي هلم است كه علم خود را براي از بين بردن آن ظاهر كند وگرنه خدا و فرشتگان و همعا

  ».كنند مردم او را لعنت مي
اند و  ها و خرافات ساكت د در مقابل بدعتشدن مري كم واي از ترس كسادي بازار  هعد

ها را  كه خود را به مرجعيت برسانند و طرف توجه ملّت شوند بدعت ديگر براي آن ي هعد
شود و طرفدار پيدا  ميلي بايد دانست بدعت موقعي آشكار كنند و امضاء و تصويب مي

كه يك دعا و يا يك  اعتبار شود تا جايي بي كند كه قرآن كنار رود و طرفدار او كم و مي
دهند! در اين روزها سر وصدايي بلند شده  بر قرآن ترجيح مي فتوي و يا خبر مجعول را

ب و تأسف ما اين است كه چگونه به و صحت و بطالن آن؟ تعجراجع به دعاي ند
هي ندارند! ن پنداشته و آن را از اعتبار انداخته و توجكُم يأن لَطرفداران اين دعا قرآن را كَ

اعتباري قرآن است.  موجب بيها  آن خورد كه قبول جمالت بسياري در اين دعا به چشم مي
  .»داريم نودي خدا پرده از آن بر ميداخته و فقط براي خشما به بيان بعضي از آن جمالت پر

ب را خواندم تعج» مكتب اسالم«جانب چون  مذكور گفتيم كه: اين ي هچنين در جزو مه
بسيار كردم زيرا از نويسندگان فاضل آن توقّع نداشتم كه يك جا بنويسند دعاي ندبه منبع 

كه دعاي ندبه منبع  ظلم، در صورتي إلهام بخشي است براي مبارزات اجتماعي و بر ضد
امام زمان بيايد و خودش كه  اين تا إلهام بخشي است براي قبول ظلم و ستم و براي سكوت

ِة قامَ ُر ِإل ظَ نتَ المُ  ، أينَ ةِ مَ لَ الظَّ  رِ ابِ د عِ طْ قَ ّد لِ الُمعَ  ينَ أ«گويد:  اصالح كند زيرا دعاي ندبه مي
ا شده كه مهي است آنا كج يعني »....؟الُعدوانِ وَ  ورِ اجلَ  ةِ زالَ  ِإلِ تَ رْ المُ  أينَ ، ِج وَ العِ وَ  مِت األ

را راست كند، كجاست آن كه  ها كجيو يايد كه ب ستمگران، كجاست آن ي هقطع دنبال براي
ستم كند؟! معني اين جمالت اين است كه ملّت بايد منتظر او  واريم دفع جور ويدبه او ام

ف نيست جز براي ندبه و زاري و ننه من غريبم ت مكلّباشد و دست از پا خطا نكند گويا ملّ
هم بر خر  كردن، تا به همين چيزها دل خود را خوش و حرارت خود را خاموش و ستمگران

زاري  به ندبه و ها هزار نفر است كه ده مراد سوار باشند تا امام بيايد! استعمار چقدر خرسند
شما اگر از هريك از خوانندگان دعاي ندبه مشغول باشند و به كار او كاري نداشته باشند! 



469 

 باب سّوم

   

 
 

  

 

امام زمان  :گويد بپرسي آقا در مقابل اين همه كفر و جور و ستم چه بايد كرد؟ در جواب مي
   !بايد بيايد خودش اصالح كند

ضد آن را  قلّابه اين روشني را بيان كند و ال مطلب» سالمامكتب «آيا سزاوار نبود 
د براي اصالح بكوشند ومتّحيد كه فعالً دولت و ملّت بايد نگويد و به خوانندگان خود بگو

  .قرار دهند خود كارو زاري را مدار  ندبه تنبلي را شعار وكه  اين شوند نه
سؤالي كرده راجع به دعاي  13سال  6 ي هدر شمار» سالمامكتب «ص ناداني از خش 

 !دهيم را تشخيص نمي امام همه جا حاضر و ناظر است و اين ما هستيم كه اوندبه و گويد 
المكاني و حضور درهمه جا  آميز را نداده كه صفت اين مجلّه جواب اين جمالت شرك

مخصوص خداي تعالي است كه جسم و جوهر و محدود نيست و اين شرك به خداست كه 
باشد؟  ... مدرك حضور امام در همه جا، چه مي.را متصف به صفات خدايي بداني امام
  )1(است؟! صويب كردهشرعي اين شرك را ت ام دليل عقلي وكد

جا سكوت كند فقط براي تثبيت  نآكه  او را ارشاد كند نه اين» سالمامكتب «سزاوار بود 
آيا نفي شرك بهتر است يا اثبات يك دعا كه طرفداران، آن را  !فرسايي كند دعاي ندبه قلم
.... خداي تعالي در !دار دارددانند؟! تعجب است كه اين دعا بيشتر از توحيد طرف مستحب مي

مرا قاضي الحاجات ندانيد، آيا خواندن امام و نيد و غيراغير مرا نخو :صد آيه از قرآن فرموده
خدا نيست؟ آيا پرهيز از شرك الزم خواندنِ غير رسول مدركي دارد؟ آيا دعاي ندبه

  دانيد؟ مشرك ميخوانند چرا  نيست؟ آنان كه مسيح يا بودا را مي
خدا را نخوانيد گويد غير كه مي ياتيرشاد زنجاني نشريه داده و تمام آال آقاي با اين ح

خدا به عنوان پرستش گويد مقصود از خواندن غير كرده و مي به ميل خود تفسير به رأي

                                           
شود بلكه بعضي از جمالت دعا مخالف اين  ادعاي حضور امام در همه جا از دعاي ندبه نيز استفاده نمي -1

َمـ تَرانـا «گويـد:   ي دعا خطاب بـه امـامي كـه انتظـار ظهـورش را دارد مـي       كه خواننده ، چنانادعاست
توانـد   طبق اين جمله پس از ظهور است كه امام مـي  .»كي شود كه تو ما را ببيني و ما تو را ببينيم =َونَراكَ 

  ضر و ناظر است؟!همه جا حا توان گفت او در پيروان خود را ببيند نه در حال غيبت. پس چگونه مي
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بين خالق و مخلوق دوري و بعدي و بلكه او خيال كرده  )1(!است نه به عنوان واسطه
خدا را مهربانتر از است و يا غير از دعاي بندگان و يا كر خبر باشد و يا خدا بي اي مي واسطه
ۡسَتِجۡب لَُكمۡ ﴿ !داند خدا مي

َ
 !»ب درگاهمرَّوا مقَدعاُ«را تفسير كرده به  ]٦٠[غافر:  ﴾ٱۡدُعوِنٓ أ

اند. قواعد عرف  ه چرا قرآن را تفسير به رأي كردهو تازه خود به ديگران اعتراض دارد ك
دانيد ولي خودتان بر خالف قواعد مرتكب تفسيرهاي به رأي  دود ميعرب تفسير كرده، مر

  !ايد ايد و شرك را به جاي توحيد آورده شده
غلّو اهل  مدرك و يا كتاب دعاي فالن مقدس قديمي كنند كه فتواي بي اينان خيال مي84

 :گويد جسارت كرده به خدا مي هدبشود! در دعاي ن ها مدرك و دليل مي براي تثبيت بدعت
ۡلُ  َما :َت لْ قُ وَ «

َ
جۡ  ّمِنۡ  ُكمَسأ

َ
سؤال كردم به جري كه ا :تو گفتيخدايا، «يعني  »لَُكمۡ  َفُهوَ  رٖ أ

سول خود فرموده تو رخدا از كسي سؤال أجر نكرده بلكه به  كه درصورتي .»سود شماست
ۡجرٖ ﴿ چنين بگو:

َ
ۡلُُكم ّمِۡن أ

َ
 »ْل قُ « ي هقرآن كلم ي هه نشده كه اين آيو متوج ﴾قُۡل َما َسأ

، تا 47 ي هسبا آي ي هعزيز رجوع كن به سور ي هدارد و نبايد قرآن را كم و زياد كند! خوانند
  حقيقت را دريابي.

فاضل متدين نبايد طبق ميل عوام چيز بنويسد و مانند ساير  ي هاينكه نويسند مختصر
همين سال براي  7 ي هدر شمار» ماسال بمكت« روز، عرضه را طبق تقاضا بياورد! مجالت

رجال ايشان را به اهل  غلو را كهاهل  خوند قديميتصحيح سند دعاي ندبه قول چند نفر آ
 مقدسيناما  ندهست انيم چگونه مقدسين نهروان مردودد اند، ذكر كرده ما نمي تقدس شناخته

شود و قول اينان حجت  درك نميقول هيچ كدام سند و م هند! البتّغلو مقبول هستاهل 
» بزوفري«گويد  ميكه  اين : يكياست ه كردهجا چند اشتبا در اين» مكتب اسالم«نيست. ولي 

اين دعا  )2(شايددعاي ندبه، ثقه و استاد شيخ مفيد و در زمان غيبت صغري بوده و  ي هسازند
                                           

ايم،  و..... به قدر كفايت سخن گفته» وسيله«و » واسطه«ي  ي كتاب حاضر درباره ما در صفحات گذشته -1
  مراجعه شود.

تـوان موضـوعي را    .... نمـي .و» رود احتمال مي«و » ممكن است«و » شايد«و » اگر«بايد توجه داشت كه با  -2
  ).َفال َتَتَغاَفْل اثبات كرد. (
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:  را از امام گرفته! ما از غفلت اين فضال تعجب خ كه ثقه و استاد شي» وفريبز«داريم، أوالً
بن محمد «مؤلّف دعاي ندبه نامش  است ولي» حسين بن علي بن سفيان«مفيد است نامش 

: هيچ كدام نه پدر و نه فرزند در غيبت صغري نبوده» حسين اند.  و مجهول الحال است. ثانياً
: ايشان از وكالي   .)1(گيرنداند تا اين دعا را از امام ب مقدسه نبوده ي هناحي ثالثاً

شد كه دعاي ندبه سند و مدركي  قهمه گفتگوهاي طرفين، ثابت و محقَّالحمدهللا پس از اين 
» بررسي دعاي ندبه« ي هحالل را از نويسند ي هنداشته و مردي پيدا نشد كه ده هزار تومان جائز

دتيعني حضرت حجدمجاهد آقاي حاج سيمت اـ د» وسويحمد ما علي«اإلسالم والمسلمين سي
  .»المدريافت كند! به هر حال ما بيداري و توفيق همه را خواستاريم، والس ـ فيوضاته

                                           
ابن طاوس اين دعا را از امام و رسول «..... چنين آمده است: » بررسي دعاي ندبه«ي  جزوه 4ي  صفحهدر  -1

نويسـد:   نقل نكرده بلكه از بعضي از شيعيان مجهول الحال نقل كرده و عبارت كتاب او اين است كه مي
ُد ْبُن َعِيلِّ ْبِن َأِيب « ـِد ْبـِن اْحلَُسـْنيِ ْبـِن ُسـْفَياَن اْلَبَزْوَفـِريِّ  َذَكَر َبْعُض َأْصَحابِنَا َقاَل: َقاَل ُحمَمَّ َة: َنَقْلـُت ِمـْن ِكَتـاِب ُحمَمَّ ُقرَّ
َمـانِ »  ُدَعاء النُّْدَبة« َعاُء لَِصاِحِب الزَّ ُه الدُّ در اين عبـارت ابـن طـاوس چنـد چيـز روشـن اسـت: اول         ».َوَذَكَر َأنَّ

كـه   نقل كـرده كيسـت و نـام او چيسـت؟ دوم ايـن     كه سيد معلوم نكرده بعضي آن اصحاب كه از او  اين
كه محمد بن حسـين   اند. سوم اين محمد بن حسين بن سفيان را صاحب كتب رجال مجهول الحال دانسته

ن چهارم بوده و زمان ائمه نبوده تا از امام أخذ كرده باشد و معلوم نيست از كجا و از كه بن سفيان در قر
هديـة «ز امام اسمي برده و نه از غير امام! خود مرحوم شـيخ عبـاس در كتـاب    اين دعا را گرفته است، نه ا

اين محمد بن حسين سـفيان دعـاي ندبـه را در كتـاب خـود آورده       :نويسد ) مي106خود (ص » األحباِب 
َمـانِ = : اين دعا براي صاحب الزّمان استكه گويد است. چهارم اين َعاُء لَِصاِحِب الزَّ ُه الدُّ خـوب،   . خيلـي َأنَّ

) از او نقل 262، ص 22ولي بيان نكرده به چه مدرك؟ پس معلوم شد كه ابن طاوس چنانكه بحار (جلد 
ممكن است اين دعا را آورده باشـد   ي سنَن تسامح در ادلّهكرده مدرك صحيحي نشان نداده به عنوان 
جا مورد نـدارد   ي سنَن در اين هكه تسامح در ادلّاند درحالي و ديگران نيز به او اقتدا كرده و اعتماد نموده

تسامح در سنَن در جايي است كه به سند ضعيفي به معصوم برسد ولي چون از سنَن و مستحبات اسـت   و
كـه در كتـاب حاضـر مالحظـه شـد       گيرند [مخفي نماند چنان كنند و ضعف آن را ناديده مي مسامحه مي

هم براي آن ذكر نشده، پس جاي تسامح  صالً سند ضعيفي جا ا اينجانب با اين قاعده موافق نيستم] اما اين
  .».... الخ.نيست
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كه از او تعريف و تمجيد » حسين بن علي بن سفيان البزوفري«الزم است بدانيم حتّي 
براي اطّالع  !خواسته دوازده مهدي براي مردم بتراشد اند راوي همان روايتي است كه مي كرده

بررسي حديث  ،»شاهراه اتّحاد«ر ضرور است مراجعه كنيد به كتاب شريف از حديث مذكو
  !كرده است از چه كساني أخذ حديث مي» حسين بزوفري« نهم تا بدانيد كه اين جنابِ

ندبه مطالبي نوشت كه حاج   دعاي ي هنيز دربار (ره) علي شريعتي خفي نماند كه دكترم
الع خوانندگان محترم پاسخ داد. ما براي اطّبه مطالب او » د تقي شيخ شوشتريمحم«شيخ 
جا،  شوشتري را نيز در اين ي هاز جواب عالّمهايي  آن مرحوم و سپس قسمت ي هنوشت
  گرامي قرار گيرد.  ي هد است كه مورد تأمل خواننديام .)1(آوريم مي

بر  در زمين تو رادانم كدام سر يپرسد: (نم ه كه مياشاره شد هدر دعاي ندبه به اين مسأل«
دانم اين دعا  و من نمي .وي....؟)طُي ضوي يا ذگاهت كجاست؟ در كوه رگرفته است؟ قرار

خوانند ـ و در مذهبي خطاب به امام زمان ما ميكه امروز آن را در بسياري از محافل 
چرا  ـ هاي خاصي براي اين كار تشكيل شده است يافته و گروهخير سخت رواج اهاي  سال
، »د حنفيهمحم«گيرند كه جايگاه  ضوي ميوي و كوه رطُ يدي را در ذغ حضرت مهاسر

 جا ظهور و از آن نظار مخفي شدهاند در اين كوه از كيسانيه است كه معتقد ي هامام زمان فرق
به اين كوه دعا  پاي اين كوه و يا از دور، رو زاري در ه وبخواهد نمود و پيروانش با ند

سرنوشت حضرت مهدي، نه در كه  اين قيام نمايد. گذشته ازكردند كه خارج شود و  مي
اي با اين  زندگي و نه در غيبت صغري و نه در غيبت كبري و نه پس از ظهور، هيچ رابطه

اساساً غيبت او بدين صورت نيست كه در جاي مخصوصي پناه گرفته باشد بلكه  كوه ندارد.
  ».دهيم تشخيص نمي ا هستيم كه او راو اين ماست همه جا حاضر و ناظر 

ه شما را به اين نكته وم شريعتمطالب مرح ي هقبل از ذكر بقيكنيم جلبي الزم است توج 
، سكوت كردند ممورد حضور همه جايي اماكه در» ممكتب اسال« مسؤولينخالف كه بر
ت هم چون انسان اس حضرت مهدي« :اش نوشت شوشتري در جوابيه ي هعالّم

                                           
 21و  20ي  ي اول صفحه ، شماره1364سال دوم، فروردين » كيهان فرهنگي«ي  ما اين مطالب را از مجلّه -1

  كنيم. نقل مي
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كه هميشه در  كدام در وقتي جداگانه وگرنه كسيري و هرمستقرّي دارد و هم سي
 ـالع و لَّجـ  همه جا بوده و مكان نداشته باشد، ذات مقدس حضرت أحديت

  :مرحوم شريعتي ي هنام ي هاينك ادام .)َفال َتَتَجاَهْل ّدًا ل جِ أمَّ تَ (فَ ». ستا
ظاهراً با نوع غيبت » ري؟ب سر ميه تو در كدام جايگاه مخفي ب«كه  اين نابراين سؤال ازب«

دقيق متن دعاي ندبه كه از  ي هامامي سازگار نيست. مطالع ي هموعود شيع حضرت مهديِ
يل از مناقب تفصكه به ـ  برد و پس از حضرت أمير  نام نـمي ترتيب ما به تصريح و ي هئما

از اين ب ؛كند واسطه به امام غائب خطاب مي ناگهان و بي ـ گويد و فضائل وي سخن مي
  كند. ؤال را بيشتر در ذهن طرح ميس

كنم نه يك  به هر حال من اين مطلب را فقط به عنوان يك سؤال علمي مطرح مي
و اين ابهام  به اين اميد كه به جاي دشنام و اتهام، پاسخ معقول منطقي بشنوم ؛قضاوت قطعي

روشن كند، منّتي را  هدر ذهنم رفع شود و اگر كسي كه در اين مورد مطالعه دارد اين مسأل
  .»بر من نهاده است

د ما در مورا و«اين دعا خطاب به مرحوم شريعتي نوشت:  سند ي هشوشتري دربار ي هعالم85
 عُض بَ  رَ كَ ذَ « :كند كه كتاب مزار علي بن طاوس نقل مي از» بحار«سند دعاي ندبه، كتاب 

ان ي بن سفنيد بن احلسحممّ  تاِب ن كِ لُت مِ قَ غَ  :بن قّرة يلعّ  بنُ  دُ مَّ حُم  نا قاَل أصحابِ 
ّ ذَ وَ  (رض)يالزبوفر  ةِ عَ األربَ  دِ ا األعييِف  هِ دىع بِ أن يُ  بُّ حَ يُستَ و نماالزّ خء لصاحب كر أنُّه ا

َ  :وَ هُ وَ  َ االع ِبّ رَ  ِبِّ  مدُ حلَ ا ِ وَ  هِ يِّ بِ ٍد نَ مَّ نا حُمَ دِ يِّ  سَ بَل  اهللاُ  ىلَّ َص وَ  نيَ مِ ل ِ َ  مَ لَّ سَ وَ  آ َ سلِ ت َ هُ للّ يماً، ا مُد احلَ  َك مَّ ل
ِ أ يف كَ ضاؤُ قَ  هِ ى بِ رَ  ما جَ بَل   :گويد كند و بعد از آن مي و دعا را تا آخر نقل مي .....»َك ائِ و

فر جع أ تاِب ن كِ مِ  لُت قَ غَ  :ةيلّع بن قُرّ  د بنُ حممّ  قاَل  :ريِ بِ كَ ال زارِ  المَ دّی يِف شهَ المَ  بن دمَّ حُمَ  قاَل «
و ظاهراً مفهوم اين فقره از خبر  »مثل سّيد هِ رِ فرّي إىل آخِ ن احلسني بن سفيان الزبوبدحممّ 

ِ  خءُ ُّ ا هُ كنَّ  رَ كَ ذَ وَ «مذكور  آن را از امام الزّمان » بزوفري«اين است كه  »الّزمانِ  ِب صاحِ ل
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يز و ن )2(احتمثل دعاي افت )1(حضرت است ه انشاي خود آنروايت كرده كه بنابراين دعاي ندب
مذكور  ي هباشد زيرا ممكن است مفهوم فقر» فريبزو«رود كه دعاي ندبه انشاي  مي احتمال

حضرت يعني براي فرج و گشايش و ظهور وي خوانده  اين باشد كه دعاي ندبه بايد براي آن
» المعادزاد«در كه  آناما  گفته شده است و» بحار«صل سند همين است كه در اشود، به هرحال 

ول است كه اين دعا را در چهار منق ندبه به سند معتبر از حضرت صادق دعاي« :گفته شده
ظاهراً مؤلف، مراجعه به  »عيد فطر، عيد قربان، عيد غديريعني روز جمعه،  عيد بخوانند

 مدارك نكرده بلكه از خارج نقل كرده و اشتباه نموده است، چه اگر از حضرت صادق
 ».شد سانيد ومستندات است، نقل مياضوعش ذكر كه مو» بحار«يت شده بود، در اور

چه در كتاب حاضر  شوشتري را مقايسه كن با آن ي همحترم اين قول عالّم ي هخوانند
  ايم. آورده» بررسي دعاي ندبه« ي هجزو 4 ي ه) به نقل از صفح473 ي هصفح ي ه(حاشي

(؟!) كه از طرف )3(آري در نصوص معتبره«ست: شوشتري نوشته ا ي هكه عالم ديگر آن
اصل شده، آمده است كه جايگاه حضرت مهدي هم در دوران غيبت و (ع) أطهار ي هأئم

و سپس روايتي از  !»ضوي استصغري و هم در دوران غيبت كبري كوه ر»د بن حسن محم
» هالغيب« و نيز حديثي از كتاببود نقل كرده كه در أخذ حديث بسيار متساهل » صفّار
اخبار  رسيد، در كتابش جمع كرده و عبداهللا نعماني آورده كه وي نيز هرچه به دستش مي ابو

اعتبار  افراد، موجبگونه  اين رف نقلكتابش قابل اعتماد نيست و پرواضح است كه ص
شوشتري از غيبت نعماني  ي هوات حديثي كه عالمكه يكي از ر شود، چنان حديث نمي

  ) تضعيف شده است.398بن يونس است كه در رجال كشّي (ص آورده، منصور 

                                           
شـود. خصوصـاً    مـي ... موضوعي اثبات ن.و» ممكن است«و » شايد«و » رود احتمال مي«ايم با  چنانكه گفته -1

  دهد.  كه متن دعاي بسيار معيوب است و قطعاً امام دعاي معيوب به أمت تعليم نمي
  به بعد. 314ي  براي اطّالع از كم و كيف دعاي افتتاح ضرور است كه مراجعه كنيد به كتاب حاضر صفحه - 2
عرض اخبار ي ضروري است كه مراجعه شود به تحرير دوم مربوط به مهد» ي نصوص معتبره«ي  درباره -3

نيز كتاب نگارنده موسـوم   و 915تا  901و  750تا  745و ص  728تا  709، ص اصول بر قرآن و عقول
  ».تحقيق علمي در احاديث مهدي«به 
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در  عرضه نكرده است» اي نصوص معتبره«شوشتري صرف نظر از ادعا،   هبنابراين عالّم
  فرمود. ه ميرا ارائ» نصوص معتبره«نمونه از آن  يك قلاايشان حد الزم بود كهكه  حالي

باشد بر خالف  غري، كوه رضوي ميلّ اختفاي مهدي در غيبت صحعا كه ماين اد :ثانياً
آن ادعاست كه مهدي به منظور عدم دسترسي دشمنان به او و خالصي از شرّ ايشان، غيبت 

  يافتند. نان به او دسترسي ميلوم باشد كه دشم! اگر جايگاه او در غيبت صغري معاست كرده
گرديده  ) اثبات265تا  237(ص » حادشاهراه اتّ«كه در كتاب شريف  چنان :ثالثاً

بينيم، بعداً جعل  ثني عشر ميا ي هئما ي هها دربار (؟!) كه امروزه در كتاب»نصوص معتبره«
  ه هيچ وجه معتبر نيستند.ب عا،داه و بر خالف دگردي

 امام بعدي براي مردم معلوم نبود چگونه ممكن است كه، هئماكه در زمان هريك از  درحالي
 ي هدفعات غيبت و هم دربار ي هغيبت و هم دربار ي ههم دربار صادق واز جمله امام باقر ائمه 
  !؟!) به مردم عرضه كرده باشند؟»(نصوص معتبره« .....هاي اختفاي امام دوازدهم و مكان

گويند:  مي ]سيك ي هعلماي ما دربار[كه  اين«نوشته است: » محمد باقر بهبودي«استاد 
لي فرزند حنفيه، امام چهارم است و همانا او د بن عو معتقد بود محم» فالني كيساني است«

كه  اين س ازوفات نيافته بلكه در كوه رضوي غيبت كرده و در آينده خروج خواهد كرد و پ
و يا [ ....!شد آن را از عدالت و دادگري سرشار خواهد ساختزمين از ظلم و جور پر

مان مهدي است كه در د هو معتقد بود جعفر بن محم» استووسي فالني نا« ]گويند: مي
» فالني واقفي است« ]گويند: و يا مي[ .....كند قيام نموده و زمين را از عدل و داد پر ميآينده 

ب گرديده و در آينده يو معتقد بود موسي بن جعفر وفات نيافته بلكه در كوه رضوي غا
ما اصحاب  مايعدل و داد سرشار خواهد ساخت! قد خروج خواهد نمود و زمين را از

ن راوي دانسته و اعتقادات را موجب طعگونه  اين ري و پس از آنغدر غيبت ص ]شيعيان[
ق، روايت رَچه كه فقط از معتقدين به اين ف ضعفاء، به آن ي هشان درباربنابه روش معهود

بواب فقه اايشان را در احاديث  ]از علماي ما[رين متأخّاما  كردند شده بود عمل نمي
و [طعن و جرح راوي سكوت كرده  ي هروايت موافق رأيشان باشد دربارورند و اگر آ مي

 ]شيخ الطاّئفه[كه  به روشي و هرگاه روايت مخالف رأيشان باشد بنا ]گويند چيزي نمي
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را ها  آناحاديث  (يا تهذيب األحام) ابداع كرده» تهذيب األخبار«جعفر طوسي در كتابش  ابو
  !دهند مورد طعن و جرح قرار مي

 ـ شخاص معين و معلوم و مشّخصار به عنوان شَثني عا ي هئماا ترتيب امامت همان
نبود بلكه دوره به دوره و  ]و آشكار[ از آغاز محقّق ـ شناسيم را ميها  آن كه امروز ما چنان

صحاب ا[بينيم خواص  و بدين سبب است كه مي ....ق يافت.از زمان ديگر، تحقّزماني پس 
امر  كردند كه قائم به حاضر اعزام كرده و از او درخواست مي د امامِاني را نزكس ]همأئ

ز در صورت تنگي وقت و در ها  آن را معرّفي كند و آنان نيز پاسخپس از خود  امامترا ج
أخبار بر آنان  .... بدين سبب نصوص كم بود و.دادند صورت ايمن بودن از شرّ دشمنان نمي

يافت و هر  هايشان راه مي نهيدر سات و شكوك ظلماني ماند و شبه ه ميدپوشيده و نادي
مين درميانشان فقها و متكلّكه  اين گذشت شيعيان با مي عترت طاهره در ي هئماكه از  ي امام

= در امام قائم پس از او ( ]اما با اين حال[مناي دين وجود داشتند، ابزرگ و حفّاظ حديث و 
 !كنند هبه چه مرجعي مراجعستند امامت كه را بپذيرند و دان متوفّي) اختالف كرده و نمي امامِ

شود، در زمان غيبت صغري و يا  فراوان كه براي ما روايت مي اگر اين نصوصِكه  در حالي
قوال باطل افاضح و اظهار  ي هبود كارشان به اين تفرق اندكي قبل از آن، در دسترسشان مي

داد و  بزرگان مذهب ترديد و حيرت رخ نمي.. و چندين سال براي اساطين و ..انجاميد نمي
غيبت، بدين كثرت  ي هگرداني و حيرت و اثبات مسألسر ند كه براي زدودنِددي نيازي نمي

  .)1(»دو اهتمام ورزن شتاب به تأليف كتب ]بينيم كه مي[

                                           
اب يف جبل الّرابع وأّنه مل َيُمت بل غبن عيل بن احلنفّية هواإلمام  بأّن حمّمد كان يعتقد» ُفالٌن َكيسانیٌّ «وأّما َقوُهلُم « -1

كان يعتقد بِأنَّ » فالٌن ناووسیٌّ «ما ُمِلَئت ظلًام وجورًا.......  رض ِقسطًا وَعدالً بعدخرج ويمأل األيرضوی وس
كان يعتقد بأّن موسی بن » ُفالن واقفّی «وَسُيبَعُث وَيمأل االرَض قسطًا وعدالً.....  ّي جعفربن حممد هواملهد

صحابنا يف أوَسَيخُرُج ويمأل األرض قسطًا وعدالً. َفَقد كاَنِت الُقَدماُء ِمن  ّي َيُمت بل غاب يف جبل رضوجعفر مل 
َد  عهد الغيبة الّصغری وبعدها, َيُعّدوَن هذه املعتقدات طعنًا وال َحٌد ِمن هؤالِء الِفَرق َمشيًا علی أَيعَمُلوَن بام َتَفرَّ

فإذا كانت موافقة لِرأهيم  هبواب الفقأحاديثهم يف أ عف واملتأّخرون ِمنهم يوردونصحاب الضَّ أسريِهتِم املعهودة يف 
ِة التي أبَدَعها  يسُكُتوَن عن الطَّعِن فيهم وإذا كاَنت خمالفة لِرأهيم يرّدون أحاديثهم بالطَّعن فيهم َمشيًا َعَىل اخلُطَّ
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عاي خود نياورده و چه بسا كه دقيقاً بر خالف شوشتري دليلي بر اد ي همبنابراين عالّ
ق متنازع و از ميدان به در كردن رَو أدعيه، براي رقابت با فاحاديث  ايشان، جاعلينادعاي 

ايشان، كوه ري هوي را از فرقطُ يضوي و ذ ه يا وافقيكه به لحاظ زماني .يا ي هكيساني ....
عيان غيبتم بر مداند، گرفته باشند و نه بالعكس. هپسر حضرت عسكري بود متقد  

تا يازدهم اول  باشد زيرا امامائمه  نيست كه دعاي ندبه منسوب به يكي از نيز موجه عقالً
دوازهم به دنيا نيامده و غائب نشده و دانستند كه امام  همگي عاقل و كامل بودند و مي

ْفَن اْستََقرَّْت بَِك « :گويند كه به دنيا نيامده چگونه در اين دعا به او مي كسي
َ
َْت ِشْعِري أ َ

ْم ِذي ُطًوىاجََّوى 
َ
ْم َلرْيَِها أ

َ
 بَِرْضَوى أ

َ
ْو ثََرى أ

َ
رٍْض تُِقلَُّك أ

َ
يُّ أ

َ
نَْت ِمْن ُمَغيٍَّب  بَْل أ

َ
ِ أ ...... بِنَْف

كدام زمين و يا خاك تو را  دانستم محلّ نزول تو كجاست و يا اي كاش مي = .....لَْم خَيُْل ِمنَّا
.... به جان .وي قرار داريطُ يذُ ]كوه بر[يا ن، از آضوي هستي يا غيرر ]وهبرك[گرفته آيا دربر

  ».هستي كه ازميان ما بيرون نيستي.....خودم سوگند تو غائبي 
خود كه به دنيا نيامده و  ي ه.... به نواد.آيا درست است كه امام صادق يا امام جواد يا

 !اي؟ زيدهخواهم تو را ببينم كه در كدام كوه منزل گ غائب نشده، بگويد تو كجايي من مي
گويند امام  به دنيا نيامده و هنوز كوه نشين نشده؟! شايد ميدانستند كه او  نميائمه  آيا

                                                                                                           
 ـثنی َعَشـر بِأعياِهنم وأشخاصهم إلمامة يف األئمة االإنَّ سياق افَ »..... هتذيب األخبار«أبوجعفر الّطويس يف كتابه 

ّقَق دورًا َفدورًا وَعهدًا َفعهدًا..... ولِذلَِك إل األمر وأوملَ يكن متحّققًا من   ـ علی ما نعرفهم اليوم نری نَّام َحتَ
َفُهم اإلماإاخلواّص منهم كانوا َيِفدون  ُجيِيُبُهم إال ِعنَد  م القاِئم ِمن َبعِدِه َفاللی اإلمام احلارض وَيلَتِمسوَن ِمنُه أن ُيَعرِّ

 ضيق املجال واألمن ِمَن األعداء..... ولذلَِك َقلَِّت النّصوُص َوَعِمَيِت األنباُء َعَليِهم َوَدَخَلِت الّشبهاُت اُملظِلَمُة يف
ُّوَن صدورهم. ُكّلام َمَضی إماٌم ِمن أئّمة العرتة الّطاهرة, اختلفت الّشيعة يف اإلمام الق ائم ِمن َبعِدِه الَيدُروَن بَِمن َيأَمت

َوإلی ماذا َيرِجُعوَن ? َمَع أنَّ فيهم كبار الُفَقهاِء واملتكّلمَني وحّفاظ احلديث وُاَمناء الّدين وَلو كاَنت عندهم ويف 
م هِذِه النّصوص الكثرية اّلتی ُنَرّواها ِمن َعهد الغيبة الّصغری وقبِله بِقليٍل ملَ  ِهبُِم األمر إلی هذه الّتفرقة   آَل  اُمَتناَوِهلِ

الفاضحة والقول باألهواء الباطلة..... وَملاَوَقَعِت احلرية ِألساطني املذهب وأركان احلديث سنوات عديدة وكانوا 
ُعوا إلی تأليف الكتب ِإلثبات الغيبة وكشف احلرية َعن ُقلوب األّمة ِهبِذِه الكثرة معرفة ( ))يف غنی أن َيَتَرسَّ

  ).109و  94تا  90مركز انتشارات علمي وفرهنگي، ص , شيخ حمّمدباقرالبهبودي, ديثاحل
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آيا ممكن  !كند دوازدهم خود اين دعا را براي خودش خوانده و از فراق خود ندبه و ناله مي
كجايي و كدام ) م (يعني خوددانستم تو  است امام جاي خودش را نداند و بگويد كاش مي

آيا كساني كه اين دعا را به امام نسبت  !؟است بر گرفته زمين تو را (يعني خودم را) در
  !كنند؟ دهند، حيا نمي مي

شوشتري اين است كه ايشان اصالً مضامين معيوب اين دعا را  ي هاشكال ديگر ما به عالّم
دعا را بيان بيداري مردم، عيوب اين الزم بود براي كه  در حالي !است به روي خود نياورده

خود  ي هنام ي هكند. جاي تعجب بسيار است كه به جاي تبيين عيوب اين دعا، در خاتم
زياد شوند و شايد به اميد گشايش و فرج به  )1(ه چه بهتر كه كارهاي خوبالبتّ«نوشته است: 

ۡسَتِجۡب لَُكمۡ ﴿ خداوند فرموده: ونشوند، چ اين دعا متوسل مي
َ
 ]٦٠[غافر:  ﴾ٱۡدُعوِنٓ أ

 بينِو نفرموده مخلوقات و مقرَّ» تا شما را اجابت كنم بخوانيد، مراگوييم خداوند فرموده:  مي
ه و نظاير آن را در همه جا و همه وقت مردم دعاي پر از عيب ندبكه  در حالي مرا بخوانيد،

هم مستقرّي دارد و هم سيري و هر كدام در وقتي «خوانند و امامي را كه به قول شما  مي
 بنابراين خواندنِ !دانند شنواي دعاي خود مي در همه جا حاضر و ناظر و» الخ.....انهجداگ
اين موضوعي نيست  هاز قبيل دعاي ندبه هيچ ارتباطي به خواندن خدا ندارد و البتّهايي  دعا
   .(فتأمل) !شوشتري پوشيده باشد ي هعالمبر كه 

ها آلوده  و به بدعت گرفته صلهفا متأسفانه امت اسالمي امروز از سنّت رسول خدا
دهند كه در صدر اسالم نبوده و رسول  را به نام دين خدا انجام ميهايي  شده و مردم كار

ها خواندن دعاي ندبه است. حال اگر كسي  انجام نداده است كه يكي از اين بدعت خدا
 ين كارها را انجامها به نام دين ا انداراني كه سالبخواهد اين مطلب را به مردم بفهماند دكّ

خواهي كه بخواهد مردم را شوند و به فرد خير اند، مانع مي مال رسيده و ه جاهو ب اند داده
كنند كه  زنند و چنان هياهو مي آگاه ساخته و از بدعت برهاند، هزاران تهمت و افتراء مي

                                           
حيـد قرآنـي، بـه هـيچ     لي با مضامين نادرست و بـرخالف تو ي دعاهاي جع البتّه پر واضح است كه اشاعه -1

  ).َفال تَتَجاَهْل شود.( محسوب نمي» كارهاي خوب«وجه جزو 



479 

 باب سّوم

   

 
 

  

 

اند كه حاضر ره مردم نيز مقصسخن او توجه نكند و از وي كناره بگيرند. البتّبه ديگر كسي 
خود  ي هنيستند در مسائل ديني تأمل و تفكّر كنند و شايد فهميدن مطالب ديني را وظيف

ها شده است. البته مروجين بدعت نيز  و اين صفت مردم موجب رواج بدعت !دانند نمي
صحت و  ي هدهند و مردم نيز دربار هاي خود را به دين خدا و رسول و امام نسبت مي بدعت
حضرت وضع امروز ما كامالً مطابق حديثي است كه  .كنند ها دقّت نمي ين نسبتسقم ا

نَُّة ِفيِهْم بِْدَعٌة َواْكِْدَعُة ِفيِهْم ُسنٌَّة،... «فرموده كه:  عسكري ِ َزَماٌن بَلَ اجَّاِس... السُّ
ْ
َسيَأ

ُوَن َننْيَ الُْمْخلِ  ئَاِب لُكُّ َجاِهٍل ِعنَْدُهْم َخِبرٌي... َال ُفَمزيِّ ِّ َن ِمَن ا
ْ
أ ِص َوالُْمْرتَاِب َال َفْعِرفُوَن الضَّ

ُهْم يَِميلُوَن إِىَل الَْفلَْسَفةِ  غَّ
َ
رِْض ِأل

َ
اُر َخلِْق اِهللا بَلَ وَْجِه اْأل  »لخإ ِف.....وُّ َص احكَّ  وَ )1(ُعلََماُؤُهْم رِشَ

شود و  ]پنداشته[ت و روش اسالم درميان ايشان بدعت بيايد كه سنّبرمردم به زودي زماني «
 !شود هر جاهلي نزد ايشان آگاه و خبير است مي ]محسوب[بدعت درميان ايشان سنّت 

شناسند!  ها باز نمي دهند و ميش را از گرگ را از شكّاك تميز نمي ]خير خواه[مخلص 
ي مايل باف نند زيرا به فلسفه و عرفاهستخلق خدا بر روي زمين علماي ايشان بدترين 

مسائل حوال است كه آشنايان به قرآن و ا) در اين 57، ص2، جالبحار ةسفين( .»ند.....هست
سؤوليت إلهي را از رنج و زحمت و مرارت بكوشند تا م اسالم بايد براي بيداري مسلمين با

  دارند و به أجر جزيل پروردگار نائل شوند. گردن خويش بر
شود خواندن دعاي ندبه  م ميمدركي كه به نام دين انجا به هر حال يكي از كارهاي بي

خدا و عقل و تاريخ است و ما به است كه بسياري از عبارات و جمالت آن بر خالف كتاب 
   :كنيم را به عنوان نمونه و به منظور اداي وظيفه، ذكر ميها  آن اي از زبان ساده پاره

  )2(است. مرتكب شده» سبا« ي هسور 47 ي هآي ي هكه دربار خطايي -1

                                           
عقل سليم و مكاتب خرافي و متعدد فلسفي كه ميان اقوام مختلف دنيا  مخفي نماند كه بايد بين تبعيت از -1

  )َفال َتَتَجاَهْل رواج دارد، تفاوت قائل شويم. (
  .469، ص ر.ك. كتاب حاضر -2
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ِ بَ بَن اجَّ ايَ «د: گوي مي - 2 اخبار  تحت تأثير شود معلوم مي» نبأ عظيم راي پس« »ظيمالعَ  أ
خواهد بگويد امام زمان  است مي حضرت علي» عظيم أبنَ«اند مقصود از  مجعوله كه گفته

) و هم 68و  67صاد (آيات  ي هسوركه  در حالي م است!عظي است كه همان نبأ فرزند علي
پسر عموي پيغمبر با  ي هاند و در آن زمان كسي دربار مكّه نازل شده نبأ هر دو در ي هسور
قيامت با پيامبر اختالف  ي هيان دربارمكّبلكه حضرت اختالف نداشت تا خدا آيه نازل كند  آن

  .)40ايم، مراجعه شود. (ص  در كتاب حاضر به قدر الزم گفته» عظيم نبأ« ي هداشتند. دربار
ِ و يهِ لَ عَ  َك واتُ لَ َص  -ٍد مَّ حُمَ  أجرَ  لَت عَ جَ « :گويد مي -3 ِ قُل ﴿ :لَت قُ فَ  َك تابِ م يف كِ هُ يَ دَّ وَ مَ  - آ

ۡس 
َ
ٓ أ ةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ  َٔ َّ َّ ٱلَۡمَودَّ ِ ۡجًرا إ

َ
درود تو بر او و ـ د محمپاداش  پروردگارا)«( »﴾لُُكۡم َعلَۡيهِ أ

ت) قرار دادي و فرمودي: بگو من مزد يآل الب= وستي ايشان (را در كتابت، د ـ خاندانش باد
  !»مر خويشاوندي رااخواهم مگر دوستي در   از شما نمي ]رسالت[

بيت رسول اهل  دعاي ندبه مانند ساير خرافيين مدعي است كه دوستي با ي هبافند
 ي ها دربارم .)1(مزد رسالت اوست و اين ادعا با قرآن و عقل و تاريخ مخالف است صخدا
و  679 تا 675(ص » عرض أخبار أصول با قرآن و عقول«اب شريفه در كت ي هيآاين 
آور دجا يا كنيم فقط در اين تكرار نميجا  ايم و در اين به قدر الزم سخن گفته) 822
شود، خطاب  مكّي شوري مالحظه مي ي هسور 24و  22و  21كه در آيات  شويم چنان مي

أجر رسالت او (يعني كه  اين ه است كه پيغمبر را قبول نداشتند تاآيات فوق به مشركين مكّ
بيت) را بپذيرند بنابراين پيامبر از مردمي كه او را قبول ندارند و با او اهل  به قول شما دوستي

بيتش) را اهل  تيشما دوس كردند چگونه أجر رسالتش (به قول مخالفت و مبارزه مي
                                           

 23ي  دانـيم ولـي نـه بـه سـبب آيـه       را الزم مي مخفي نماند ما مودت خويشاوندان مؤمن رسول خدا -1
ۡ ٱوَ ﴿ :كـه خـدا فرمـوده    ي شوري بلكه به دليل آيات و روايات ديگر، چنـان  سوره ۡ ٱوَ  ِمُنـونَ ُمؤۡ ل  ُت ِمَنٰـُمؤۡ ل

وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ 
َ
ٓ أ و آيات بسـيار   .»ديگرند ن و زنان مؤمن دوست و دوستدار يكمردا« ]٧١: التوبـة[ ﴾ٖض َبعۡ  ءُ ِلَا

باشـند كـه مـودت و محبـت      د كامل مـؤمنين مـي  ديگر و البتّه اهل بيت و خويشاوندان مؤمن پيغمبر، افرا
ي مكـي شـوري    ي سـوره  ايشان بر هر مسلماني الزم است ولي اين موضوع ارتباطي به بحـث مـا دربـاره   

  ندارد و در موضوع حبِّ آلِ رسول بايد به آيات ديگر مراجعه شود.
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َفَال َيْعِقلُونَ خواهد؟!  مي
َ
والدت نيافته بودند  سيندر مكّه هنوز امام حسن و امام ح :؟ ثانياًأ

َ «اگر لفظ  :ثالثاً !ستها آن سالتم دوست داشتنر تا پيامبر به مشركين بگويد مزد را به  »رْ قُ لْ ا
يي شما خواهد بود. اعاد» اهل بيت«تر از  سيعيريم معناي آن بسيار وشما بگمعناي مورد پسند 
هم به معناي مورد پسند خودتان  بيت رااهل  و» أهل بيت«ا آن را به معناي به چه دليل شم

  !كنيد؟ محدود مي
ه به اشكاالت متعدبا توجپيامبر ي هكه از تاريخ و سير نظر شما، كساني د ّالع كافي اط

 زاي با بسياري ا اي و عشيره قبيله ي هعالوه بر علق اكرمدانند كه پيامبر  دارند به خوبي مي
مكّه بگو من اهل  يد بهفرما حضرت مي خويشاوندي داشت لذا خدا به آن ي همكّه رابطاهل 

زحماتي كه براي دعوت شما به دين و آيين إلهي و توحيد پروردگار  ها و نجدر برابر ر
ع دارم أصل دوستي و عدم دشمني به سبب قرابت و طلبم ولي توقّ كشم هيچ مزدي نمي مي

، رعايت كنيد و با ي به اختالف ما ندارد و مورد قبول شما نيز هستخويشاوندي را كه ربط
من، بر خالف مقتضاي  يهلَطئه عمانه رفتار كنيد زيرا دشمني و توخصمن درست و غير

  قرابت و خويشاوندي است.
تمييز نداده،  »ربیالقُ  ِيف «را از  »ربیالقُ  يوِ ذَ «و  »ربیقُ ال يذِ «كه  حال مالحظه كنيد كسي

پروا به خدا نسبت داده كه  دعايي بافته و با آيات قرآن بازي كرده است! و بي از خود
و در واقع از شيطان  !اي جر رسالت پيامبر را دوستي خويشاوندان او قرار دادهاتو  اخداوند

َم ﴿ :حرامي مرتكب شده و غافل بوده كه قرآن فرمودهپيروي كرده و كار  قُۡل إِنََّما َحرَّ
 َ   ...َرّبِ

َ
َ َتۡعلَُموَن َوأ ِ َما  َّ َ ٱ َ  ْ همانا پروردگارم حرام « ]٣٣ األعراف:[ ﴾٣٣ن َتُقولُوا
ۡيَطِٰنۚ ﴿ و فرموده: .»دانيد، بگوييد .... كه بر خدا آنچه را كه نمي.فرموده َ تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ

بٌِي  ُمرُُكم ١٦٨إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ
ۡ
  ...إِنََّما يَأ

َ
َ َتۡعلَُموَن َوأ ِ َما  َّ َ ٱ َ  ْ [البقرة:  ﴾١٦٩ن َتُقولُوا

همانا شما را فرمان  روي مكنيد كه دشمن آشكار شماست وهاي شيطان را پي گام« ]١٦٩ ,١٦٨
  ».دانيد بگوييد كه نميرا چه  .... كه بر خدا آن.دهد مي
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َّ ﴿ نْ مَ  نَ نْ ايَ « گويد:  مي - 4 ْدَنٰ فََكَن  .ُثمَّ َدنَا َفتََد
َ
ْو أ
َ
ً ُدنُ  ﴾قَاَب قَوَْسْيِ أ ً ِمَن الَْعيِلِّ  ّوا َواقرِْتَابا

بْلَ 
َ
تر  يكدو كمان يا كمتر نزديك شد و نزد به قدر ]در شب معراج[كه  اي فرزند كسي« »اْأل

واضح است كه اين جمالت اشاره است به  !»الي أعلياآمد در نزديكي و قرب به خداوند و
َّ وَۡحٞ يُوَحٰ ﴿ فرموده:قرآن كريم كه  ِ ةٖ فَٱۡسَتَوٰى  ٥َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوٰى  ٤إِۡن ُهَو إ  ٦ُذو ِمرَّ

 ٰ َ ۡ
َ
فُِق ٱۡل

ُ
ٰ  ٧وَُهَو بِٱۡل َّ ۡدَنٰ  ٨ُثمَّ َدنَا َفَتَد

َ
ۡو أ
َ
وَۡحٰ  ٩فََكَن قَاَب قَوَۡسۡيِ أ

َ
ٰ َعۡبِدهِۦ َمآ أ َ ِ وَۡحٰٓ إ

َ
فَأ

شود كه آن را سروش  و فرستاده ميجزُ وحي نيست كه بد ]قرآن[ن اي« ]١٠−٤ :[النجم ﴾١٠
در افق برين بود كه  در حالي ايستاد ]مسلّط[سروش نيرومند  .و آموخته استه ابس نيرومند ب

تر  دو كمان يا نزديك ]اش به قدرِ جا كه فاصله تا بدان[تر آمد  گاه نزديك شد و نزديك آن
  ».چه را كه وحي كرد وحي كرد آن ]خدا ي هبند[او  ي هگاه به بند بود، آن

مين را بيان فرموده كه چگونه بر رسول خدا اوصاف جبرئيل ادر اين آيات شريفه، خدا 
دحضرت محم .ا  آشكار و به او نزديك شده و آيات إلهي را به او وحي نموده استام

را فرزند رسول است لذا امام زمان  وصاف پيامبرافوق  تدعا خيال كرده آيا ي هبافند
كه  اي فرزند كسي« وصافي داشته قرار داده است و لذا خطابِكه به خيال او چنين ا خدا

د چيزي افزوده كه خواز  آنپس از  !را به او گفته است »تر شد نزديك شد و نزديك
ً « :را گفتهموجب كفر است زي بْلَ ُدنُّوا

َ
ً ِمَن الَْعيِلِّ اْأل خواهد  له ميكه در اين جم »َواقرِْتَابا

به  قرب مكاني است و »نُوّ دُ «كه  در حالي !االي أعلي نزديك شدبگويد جد امام به خداي و
دعاي براي بيان فاصله استفاده شده، بنابراين جاعل  انهمين سبب در قرآن از مقياس كم

به هرحال بافندگان وقتي قافيه جور شود،  !ندبه براي خداي متعال مكان قائل شده است
  .ةاللَ الضَّ  نَ مِ  اهللاِ بِ  وذُ َنع !گويند بخواهند مي هرچه
كه در اين دعا ذكر گرديده » وسيله« ي هو دربار ]٣٣ األحزاب:[تطهير  ي هدر مورد آي -5

 و كتاب حاضر )663 تا 654( و عقول عرض أخبار أصول بر قرآننيز رجوع كنيد به 
  به بعد). 220 ي ه(صفح
َ  يَل بِ السَّ  مُ وا هُ اكنُ فَ «گويد:  مي - 6 و يا  .»اند دهوبه سوي تو ب ه) راهئما =ايشان (« »َك إ
بُ  بنَ ايَ « :گويد و يا مي .»اي پسر صراط مستقيم« »يمِ قِ ستَ المُ  اِط الرِصّ  بنَ يَا« :گويد مي    ِل السُّ
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اين موضوع به قدر الزم در  ي هبارما در !»؟يِل بِ سَّ ال عدَ يُل بَ بِ السَّ  أينَ «گويد:  و يا مي »ةِ حَ الواِض 
كنيم كه قرآن  جا به ذكر اين نكته اكتفا مي ) لذا در اين439ايم (ص  همين كتاب سخن گفته

هاي  يارك زشتكريم پس از بيان حرام بودن شرك و كشتن فرزندان از بيم فقر و قتل نفس و 
مات و عمل به واجبات، يعني دعوت به ترك محرَّ ]١٥٢و  ١٥١األنعام:[.... .نهان و آشكار و

َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِۦۚ ﴿ فرمايد: مي ُبَل َفَتَفرَّ ْ ٱلسُّ َ تَتَّبُِعوا نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوُهۖ َو
َ
َوأ

ُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن  انا اين است راه راست من، پس و هم« ]١٥٣ األنعام:[ ﴾١٥٣َذٰلُِكۡم َوصَّ
سازد،  راكنده ميرا پيروي مكنيد كه شما را از راه او جدا و پ اه آن را پيروي كنيد و دگر راه

بدون  و دينِ .»شما را بدان سفارش فرموده، باشد كه پارسايي كنيد ]خدا[ست كه ها اين
 ه رسول خود فرموده:و ب ]١٦١األنعام:[ ابراهيمي را صراط مستقيم شمرده تحريف و خالصِ

ۡسَتقِيٖم ﴿ ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ ٓ  ٥٢نََّك َلَۡهِدٓي إ َ
َ
ۡرِضۗ أ

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِي َلُۥ َما ِف ٱلسَّ ِ ٱلَّ َّ ِصَرِٰط ٱ

ُموُر 
ُ
ِ تَِصُي ٱۡل َّ َ ٱ ِ نمايي،  ه ميآينه به راهي راست رو همانا تو هر« ]٥٣ ,٥٢[الشورى:  ﴾٥٣إ

چه در زمين است، آگاه باشيد  آن ها و هر چه درآسمان اوست هر آن خداوندي كه از آنِراه 
  ».گردد به سوي خدا باز ميامور  ي هكه هم

راه! بديهي است كه  بنابراين قرآن پيامبر را سالك صراط و راه مستقيم دانسته نه خود
توان  چه مياما  سبيل. خود سالك سبيل اهللا و صراط مستقيم بودند، نهائمه  پيغمبر و حضرات

كم كرده، آورده است و علماي ما دعا هرچه خواسته و هواي نفس او ح ي هكرد كه بافند
  !اند نيز ساكت

بل حَ «ريسمان محكم خداست لذا او را  بگويد حضرت علي خواهد مي دعا ي هبافند - 7
َ َوٱعۡ ﴿ :قرآن فرموده كه در خداكه  در حالي خوانده »تنيالمَ  اهللاِ  ِ َجِيٗعا َو َّ ْ ِبَۡبِل ٱ تَِصُموا

 ْ  طبعاً خود .»د و پراكنده نشويديهمگي به ريسمان إلهي چنگ زن« ]١٠٣ :عمران آل[ ﴾َتَفرَّقُوا
گويد حضرت  فهمد كه آيه نمي ميمنصفي حضرت نيز بايد به اين آيه عمل كند و هر عاقل  آن

مضافاً  !معتصم شود علي ا پيغمبر به حضرتم شده و پراكنده نشود و يصعتَم علي به خودش
بسياري از أقوال كه  ونيست  در زمان ما علياما  مقدور باشد كه تكليف بايد براي همه اين بر
حضرت نيست و ما به حضرتش دسترسي نداريم كه بدانيم كدام  آن ي هاند گفت نسبت دادهاو به 
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نگ زنيم، نداريم ولي خدا چكه به او  توانايي آنبنابراين  ،اوست ي هاقعاً گفتيك از اين أقوال و
و زد  كه بايد به آن چنگبه چيزي تكليف فرموده كه هميشه در دسترس باشد و آن قرآن است 

  را نيز با آن سنجيد.  شبايد حتّي أقوال منسوب به علي و اوالد
 بلُا حخود نيز قرآن ر ايم حضرت علي گفته )273(ص  زيارتنامه زيارت و كه در چنان

إِنَُّه َحبُْل اِهللا  ِط ُفعْ إِنَّ اَهللا ُسبَْحانَُه لَْم « :اهللا شمرده نه خودش را و فرموده
َحداً بِِمثِْل الُْقْرآِن فَ

َ
أ

ِمنيُ 
َ
چون اين قرآن عطا نفرموده، همانا  همانا خداوند سبحان به أحدي هم« »الَْمِتنُي وََسبَبُُه اْأل

آن حپس ) 176 ي ه(نهج البالغه، خطب .»آور اوست منا ]دايته[سبب  تين پروردگار وبل م
كه خودش حبل باشد،  هم بايد به اين حبل چنگ بزند نه آن شود خود علي معلوم مي

ۡجَر ﴿ كه خدا فرموده: چنان
َ
َ نُِضيُع أ لَٰوةَ إِنَّا  ْ ٱلصَّ َقاُموا

َ
ُكوَن بِٱۡلِكَتِٰب َوأ ِيَن ُيَمّسِ َوٱلَّ

اند  داشته چنگ زده و نماز برپا ]خدا[كه به كتاب  و كساني« ]١٧٠ ألعراف:ا[ ﴾١٧٠ٱلُۡمۡصلِِحَي 
حبل  ديگران به كتاب خدا و بيش ازائمه  و قطعاً .»گران را تباه نسازيم حپاداش اصالنا ماهما

دعا بر خالف قرآن بر  ي هكه خود حبل اهللا باشند. بنابراين بافند زنند نه آن اهللا چنگ مي
  !است  افتهخالف قول امام ب

ٌّ «گويد:  مي -8 َى اِهللا يلَعِ َ مِّ الِْكتَاِب 
ُ
 اي پسر آنكه در أم« »كيمٌ حَ يَا اْنَن َمْن ُهَو يِف أ

را به » يلع«و صفت  !»لوح محفوظ) نزد خدا علي و حكيم است = الكتاب (أصل كتاب
معناي اسمي يعني عبن أَل طالب بيي آري،  !خوانده است گرفته و امام زمان را فرزند او

.... .ديگران داروهاي مفيد و هواپيما و ناوهاي عظيم وكه  اين در عوضجاعلين دعا 
  !سازند اسمي مي» عليِ«وصفي، » عليِّ«ز سازند ا مي

َوٱۡلِكَتِٰب  ١حٓم ﴿ محترم بداند كه خدا در قرآن كريم فرموده: ي هالزم است خوانند
ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن إِنَّا َجَعۡلَنُٰه قُرۡ  ٢ٱلُۡمبِِي  ۡيَنا لََعِلٌّ َحِكيٌم  ٣َٰءنًا َعَربِّيٗ ّمِ ٱۡلِكَتِٰب َلَ

ُ
نَُّهۥ ِفٓ أ

ان حـــم، به اين كتاب مبين و روشن سوگند كه ما آن را قرآني به زب« ]٤ ,١[الزخرف:  ﴾٤
در أصل كتاب  ]تابك[و همانا اين  ]و در آن تأمل كنيد[يشيد كه بيندباشد داديم عربي قرار

 ».وار استتاال و با حكمت و اسلوح محفوظ) نزد ما و= (
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به قرآن  زخرف آمده، راجع مكّيِ ي هكنيد آيات فوق كه در سور كه مالحظه مي چنان
ٌّ َحِكيمٌ «ت و دو لفظ اس ِ اسم باشند و ربطي به حضرت كه  اين نه است  صفت قرآن» َ

به هيچ وجه مطرح نبود  واليت و خالفت علي ي هه مسألندارند و اصوالً در مكّ علي
را در اين آيات اسم محسوب » علي«و مشركين مكّه قرآن را قبول نداشتند و اگر بخواهيم 

ايم و بالغت قرآن را ناديده  يكديگر شمرده تناسب و ارتباط با كنيم آيات قرآن را بي
  .ل)أمتَايم. (فَ گرفته
لََك لِسَ « :گويد مي -9

َ
ً وََسأ َجبْتَُه وََجَعلَْت َذلَِك َعِلّيا

َ
و از تو « »اَن ِصْدٍق يِف اْآلِخِريَن فَأ

م آخر داراي لسان صدق باشد و تو اجابت فرمودي و آن را علي مدرخواست نمود كه در اُ
يك نفر آخوند خرافي نشريه صادر « :ام گفته »رنگين كمان« ي هكه در مجل چنان». قرار دادي
 :شعراء كه حضرت ابراهيم عرض كرده ي هسور 84 ي هقصود از آيگويد م مي كرده و

ِخرِينَ ﴿ ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِف ٱ
ّ  ي همجعولاخبار  براي ؟چرا !طالب استأبي بن ليع ﴾َوٱۡجَعل 

مكتب «ما به چنين آخوندي كاري نداريم ولي از نويسندگان  !و براي حفظ دعاي ندبه ةغُال
بات باطله و ق، تعصيع داريم كه به عوض بيان حقاتوقّ اند ضلكه داراي دانش و ف» اسالم

نويسد  مي» مكتب اسالم«چيز مراعات كنند.  ييد ننمايند و قرآن را بيش از هرخرافات را تأ
ً وَ «در قصه حضرت ابراهيم  »َعلِيًّا«مقصود از  كه در دعاي ندبه آمده، علي  »َجَعلَْت ذلَِك َعِلّيا

كه  باشد. خيلي خوب، قبول، ولي با آن كسي» عالي و كامل«معناي  به كه وصفي است
نشريه » مكتب اسالم« ي هدانند و آمده بر ضد نظري اإلسالم مي تحجاي از عوام او را  عده

و تمام علماي شيعه مقصود از ائمه  گويد طبق تفسير صادر كرده، چه بايد كرد؟ اين آقا مي
سالم ن حجت اإلاي يآيا جلو !است طالب بن أبي ني علياسمي يع جا عليِ در اين »َعلِيًّا«

جين اسالم چرا ضد و نقيض يكديگر بايد بگيرد؟ آيا مروو اين تفاسير را چه كسي 
ه گرفته كساني را داين تفاسير را نديده و اگر ديده چرا نادي» مكتب اسالم«گويند؟ آيا  مي

  .»الخاند؟.....  كه قرآن را از اعتبار ساقط كرده
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وَْدْقتَُه ِعلَْم َما اَكَن َوَما يَُكوُن إىَِل انِْقَضاِء َخلِْقك«گويد:  مي -10
َ
(پروردگارا) و « »َوأ

آينده) تا زمان انقضاي خلقت را به  =چه خواهد بود ( گذشته) و آن =علم آنچه بوده (
مبر زمان اين قول بر ضد قرآن است كه فرموده پياكه  در حالي !»(پيامبر) به وديعت دارياو

يابد و  زمين وفات ميردا چه خواهد شد و يا در كدام سرداند ف داند و نمي قيامت را نمي
اگر رسول  .]٩األحقاف:, ٣٤:, لقامن١٨٧األعراف:[. كنند داند در قيامت او و سايرين چه مي نمي
داده و  شد فوراً جواب مي دانست، در مسائلي كه به او رجوع مي همه چيز را مي خدا
كهف  ي هاالتي كه در سورؤس ي هكه دربار منتظر وحي شود، نبود. چنانكه  اين تياجي بهاح

حضرت ندانست كه چه جواب بگويد. پس اين  نازل نشد، آن آمده تا چندين روز كه وحي
  ر نيز مخالف است.پيغمب ي هادعا با حقائق تاريخ و سير

كليني و» كافي« 106باب احاديث  عاي باطل مطابق است بامخفي نماند كه اين اد 
ِي ِمنُْه يُْؤىَت؟« گويد: اي كه مي ملهجچنين  هم

َّ ْفَن بَاُب اِهللا ا
َ
خدا كه از  كجاست آن درِ« »أ

ِي « گويد: اي كه مي و جمله» كافي« 70مطابق است با باب » شوند؟آن وارد 
َّ ْفَن وَْجُه اِهللا ا

َ
أ

َاء؟ ِ ْو
َ
ُه اْأل ِْه َفتَوَجَّ َ

امام منتظر) كه دوستان به سوي او = آن وجه خدا ( كجاست« »إِ
 محترم ي هو الزم است كه خوانندوادر) (باب النَّ» كافي« 46مشابه است با باب » روكنند؟

» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«كتاب  322و  247 ي هو صفح 46 و 70و  106باب 
  .سقم اين جمالت برايش معلوم شود كند تا صحت و را مطالعه

َاء؟«سوم  ي هالبته، جمل ِ ْو
َ
ُه اْأل ِْه َفتَوَجَّ َ

ِي إِ
َّ ْفَن وَْجُه اِهللا ا

َ
مشابه خرافات صوفيه هم  »أ

كند بايد به وجه و صورت پير و مرشد خود  كه خدا را عبادت مي گويند هر كه مي هست
در كتاب به همين مطلب را » شاه صفي علي«كه  چنان !ه كند و طلعت او را در نظر آوردتوج

  :گويد» حمد« ي همبارك ي هسور ﴾ُبدُ َنعۡ  إِيَّاكَ ﴿ :ي هاصطالح تفسيرش(؟!) در تفسير آي
ــاز ـــت ز عشــــق اســــت و نيــ ايــــن عبوديـ 

  

ــاز طاعـــت بـــي  عشـــق، مكـــر اســـت و مجـ
  

 علّتــــيعشــــق هـــــم نايــــد بــــه دل بــــــي
  

 علّـــت آن باشـــــد كــــــه بينـــي طلعتـــي    
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ــت و ــد اس ــقّ أحم ــت ح ــتطلع ــدر اس   حي
  

ــا ــر اســـت يـ ظهـــاين دو تـــن را م ــي كـ وليـ 
 

  و در شعر ديگر گويد:
بر زبان رانم چو لفظ »اهاباشدم دل پيشِ پيرِ رهنمـــ     »ناد!  

ِ ٱلَۡمۡشُِق َوٱلَۡمۡغرُِبۚ ﴿ قرآن فرموده:كه  در حالي و اين عين شرك و انحراف است، َّ ِ َو
 ِ ِۚ إ َّ ْ َفَثمَّ وَۡجُه ٱ ۡيَنَما تَُولُّوا

َ
َ َوِٰسٌع َعلِيٞم فَأ َّ  و مشرق و مغرب از آنِ« ]١١٥[البقرة:  ﴾١١٥نَّ ٱ

گير و جا خدا هست همانا خداوند فرا همانخداوند است پس به هر سو كه روي آوريد پس 
ۡيَن َما ﴿ ، خدايي كه فرموده:و به فردي از مخلوقات اختصاص ندارد .»داناست

َ
وَُهَو َمَعُكۡم أ

 ِ ُ ب َّ چه  كه باشيد او با شماست و خدا بدان هرجا« ]٤[احلديد:  ﴾٤َما َتۡعَملُوَن بَِصيٞ ُكنُتۡمۚ َوٱ
نيز هرگز نفرموده  . ندارد. رسول خدا..و مظهر و نياز به وسيله و واسطه .»كنيد بيناست مي

  خدايم. ي هفرمود من بنده و فرستاد بلكه همواره مي خدايم من مظهرِ
بَ «گويد:  مي -11 ْفَن السَّ

َ
َماءأ رِْض َوالسَّ

َ
 ي هجاست آن سبب پيوستك« »ُب الُْمتَِّصُل َننْيَ اْأل

در » وسيله« ي هاست كه ما دربار »وسيله«اگر منظور از سبب همان » ؟!ميان زمين و آسمان
اتصال  امام سبب :گويد اگر مياما  به بعد) 220ايم (ص  به قدر الزم سخن گفته كتاب حاضر

نَّ ﴿ فرمايد: زمين و آسمان است برخالف قرآن گفته كه مي
َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا َو لَۡم يََر ٱلَّ

َ
أ

ۡرَض َكَنَتا َرتٗۡقا َفَفَتۡقَنُٰهَما
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ها و  آيا كافران نظر نكردند كه آسمان« ]٣٠ األنبياء:[ ﴾ٱلسَّ

فرمايد  سپس مي .»را برگشاديم و جدا ساختيم ها آن گاه يوسته و به هم بسته بودند، آنپ زمين
  ها آرام قرار بخشيديم و آسمان را چون سقفي محفوظ قرار داديم. زمين را با كوه
   !خالف آن را بگويد ،دعا نذر كرده، هرچه قرآن فرموده ي هگويا بافند

 بَلَ  هُ تَ مْ دَّ قَ «گويد:  مي -12
َ
كه اين جمله به  !»شتيداو را بر پيغمبرانت مقدم ا« »َك ائِ يَ بِ نْ  أ

 د آخرين پيامبر استعقل و تاريخ است. قرآن فرموده محم وضوح برخالف قرآن و
و  ]٩٠األنعام:[پيش از خود اقتداء كن انبياء  و به پيامبر فرموده كه به هدايت ]٤٠األحزاب:[

) نوشته اند او را در نزد خويش در تورات و انجيل (كه قبل از قرآن نازل شده ]نام[: فرموده
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مبر را پياباشند تا نام  بايد آن انبياء، قبل از رسول خدا ،. بنابراين]١٥٧ األعراف:[يابند  مي
اگر تو  ،پيامبر  اي :هدايت ايشان اقتداء كند. و فرمودهدر كتب خويش بيابند و پيامبر نيز به 

 ]١٠األنعام:و  ١٨٤:عمران آل[اند  كرده پيشين نيز چنين ميانبياء  كنند، با را تكذيب و استهزاء مي
  آيات بسيار ديگر. و

تري و شرافت است؟ به معناي تفضيل و بر جملهدر اين  »تقديم« :اگر كسي بگويد
اي  هجواب اين است كه توجيه شما درست نيست زيرا تفضيل و برتري را قبالً در جمل

فَْضَل َمِن فاََكَن َكَما اْغتََجبْتَُه َسيَِّد َمْن َخلَقْ « :آورده و گفته است
َ
تَُه وََصْفَوَة َمِن اْصَطَفيْتَُه َوأ

ْكَرَم َمِن اْقتََمْدتَه
َ
كساني بود  ي هاو چنانكه وي را انتخاب كرده بودي سرور هم« »اْجتَبَيْتَُه َوأ
بود كه به رسالت برگزيدي و برترين كسي كه او را  كساني ي هاي و زبد كه آفريده

  ». اعتماد قرار دادي كه مورد ترين كسي و گرامييدي زبرگ
َّ  رُّ َط ْض المُ  أينَ «گويد: مي -13 كجاست آن مضطري كه چون دعا « »خي جُياُب إذا دَ ا

عوه الد جابستَاگر م ؟ واست امام زمان چرا مضطرّ شده :بايد پرسيد !»شود كند اجابت مي
  كند؟! اي رفع اضطرار خود دعا نمياست چرا بر

وقت دعا كند دعايش را محقّق سازد، ول نداده كه هرخدا به كسي قكه  اين تر مهم
انبياء  . آيا امام ازاست نفرمودهرا اجابت انبياء  خداي متعال تابع بندگانش نيست و دعاي
خواست، نپذيرفت  را كه نجات پسرش را مي باالتر است. خداوند خواست حضرت نوح

را نپذيرفت  وطقوم حضرت ل ي هدربار و درخواست حضرت ابراهيم ]٤٦ :هود[
طلب مغفرت كني، مورد ها  آن فقين به رسول خود فرموده اگر برايامن ي هو دربار ]٧٦:هود[

  .]٨٠:ةالتوب[گيرد.  پذيرش قرار نمي
پروردگارا) روح او «( »َك ائِ مَ إىل سَ  هِ وحِ رُ بِ  َت جْ رَ عَ «گويد:   جالب است كه مي -14

با رأي علماي شيعه كه معراج را جسماني  و اين قول .»پيامبر) را به آسمانت عروج دادي=(
  !دانند، موافق نيست مي

= [علم و حكمت خويش را به او  آنگاه رسول خدا« »تَهُ مَ كْ حِ وَ  هُ مَ لْ عِ  هُ عَ أودَ  ُعمَّ « -15
 فرمايد: قرآن بر خالف اين ميكه  در حالي !»ت نهادنسپرد و نزد او به وديعت و أما ]علي
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﴿ ٰ َ َ شما را يكسان هشدار  ي همن هم :اي پيامبر) بگو«( ]١٠٩ األنبياء:[ ﴾َسَوآءٖ  َفُقۡل َءاَذنُتُكۡم 
ۡكَثَ ﴿ و فرموده: .»داده و آگاه كردم

َ
َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس بَِشٗيا َونَِذيٗرا َوَلِٰكنَّ أ ِ رَۡسۡلَنَٰك إ

َ
َوَمآ أ

َ َيۡعلَُموَن   ي هشدار دهنده جز براي همه و ما تو را نويد بخش و« ] ]٢٨ سبأ:[ ﴾٢٨ٱلَّاِس 
ِ ﴿ و فرموده: .»دانند ايم ولي بيشتر مردم نمي مردم نفرستاده َّ َها ٱلَّاُس إِّنِ رَُسوُل ٱ يُّ

َ
أ قُۡل َيٰٓ

خدا به سوي  ي همن فرستاد ،اي مردم :اي پيامبر) بگو«( ]١٥٨ األعراف:[ ﴾إَِلُۡكۡم َجِيًعا
يُّ ﴿ و فرموده: .»شمايم ي ههم

َ
أ ٓ إَِلُۡكۡم َيٰٓ نَزۡلَا

َ
ّبُِكۡم َوأ َها ٱلَّاُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهٰٞن ّمِن رَّ

بِيٗنا  تي از جانب پروردگارتان آمده حج شما را دليل و ،اي مردم« ]١٧٤ :[النساء ﴾١٧٤نُوٗرا مُّ
جامع علم و  كه كه منظور قرآن كريم است .»است و نوري آشكار به سوي شما فرستاديم

از مردم  نيز سنّت رسول خدا بيان فرموده وعموم اصول دين را براي  حكمت است و
خويش را  ي هئل مسلك و فرقاه مسمرشدان و أقطاب صوفيه كه زيرخرقپنهان نبوده نه مانند 

  !كنند براي برخي از دست پروردگان خود بيان مي
ً بَلَ غَ  أنَت وَ « گويد: مي -16 جانشين  ]كوثر[ر حوض و فردا تو ب« »يِتْ يفَ لِ خَ  وِض  احلَ دا
واضح  پركه  در حالي كند اين جمله در دنياي ما مقامي را ثابت نمي :الًبايد گفت: أو !»مني

حضرت  دنيوي براي آن ي هخواسته با اين جمله خالفت منصوص دعا مي ي هاست كه بافند
كند تا  نميميرد و يا غيبت  نمي روز قيامت رسول خدا ه نبوده كهمتوج :اثبات كند، ثانياً
  !خليفه بخواهد

امام =ن او (پروردگارا) بر نياكا«( »هِ ائِ آبَ  نْ يَت مِ فَ طَ اْص  ِن  مَ ..... بَلَ ِلّ َص «: گويد مي -17
كساني را به نحوي دانيم كه خدا  مي !»اي، درود فرست زيدهزمان) كه ايشان را برگ

َ ٱۡص إ﴿ فرموده:در كتابش معرّفي نموده و  ،)1(برگزيده َّ َطَفٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرٰهِيَم �ِنَّ ٱ
َ ٱۡلَعٰلَِمَي  َ همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و « ]٣٣ :عمران آل[ ﴾٣٣َوَءاَل ِعۡمَرَٰن 

َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم ﴿ جناب طالوت فرموده: ي هو يا دربار .»خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد

                                           
  .وي خاص مانند حضرت مريمكه به رسالت برگزيده باشد مانند انبياء يا به مقام معن اعم از اين -1
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 َ َّ ُٰه َعلَۡيُكمۡ …قَۡد َبَعَث لَُكۡم َطالُوَت َملِٗكۚ  إِنَّ ٱ َ ٱۡصَطَف َّ و « ]٢٤٧[البقرة:  ﴾قَاَل إِنَّ ٱ
همانا  :.... گفت.شما برانگيخته همانا خداوند طالوت را به پادشاهيِ :پيامبرشان بديشان گفت

َ ﴿ و يا فرموده: .»خداوند او را بر شما برگزيده است َّ َرِك َيَٰمۡرَيُم إِنَّ ٱ ِٰك َوَطهَّ  ٱۡصَطَف
ٰ نَِسآءِ ٱۡلَعٰلَِمَي  َ َ ِٰك  خداوند تو را برگزيده و پاك  ،اي مريم« ]٤٢ :عمران آل[ ﴾٤٢َوٱۡصَطَف

(فتأمل)  »دٍ مّ حُمَ آَل  ىَف طَ اْص  اهللاَ  إنَّ « نفرموده:اما  .»گردانيده و بر زنان جهانيان برگزيده است
 اكرمابش، برگزيدگان خود را كه قبل از پيامبر مالحظه كنيد خداي متعال در كت

 ي هآي ص ي هاعراف و سور ي هسور 144 ي هاند، به صراحت معرّفي فرموده (از قبيل آي بوده
ها  آن مت پيامبر خاتمش به شناختا ي ه) پس چگونه كساني را كه سعادت آيند48و  45

  .ة)يّ بِ َص العَ  ونَ ل دُ أمَّ تَ (فَ  !منوط است، در كتاب خود معرّفي نفرموده است؟
ي إلهي هستند ولي امصطف دمحم آورند كه آل خباري ميادانيم كه براي ما  مي ،آري
  .)396(ص  كتاب حاضرد به قم اين اخبار، الزم است رجوع كنيصحت و س ي هدربار

در شهرهاي ما تابلوهاي بسيار زيادي » كجاست؟! اهللا ةقيب« »ُة اهللايَّ قِ بَ  أينَ «گويد:  مي -18
هود را بر آن  ي هسور 86 ي هبراي اظهار ارادت به امام زمان با قيمت گزاف چاپ و آي

  !كنند سته با قرآن بازي ميندايسند و دانسته يا نانو مي
 پس از بيان ماجراي حضرت نوح همبارك ي ههود مكّي است و خدا در اين سور ي هسور

) و 68تا 61 ي ه) و حضرت صالح (آي60تا 50 ي هحضرت هود (آي) و 48تا25 ي ه(آي
يب پرداخته و )، به بيان ماجراي حضرت شُع83تا 69 ي هحضرت ابراهيم و حضرت لوط (آي

َ تَ ﴿ فرمايد: مي ۡشَيآَءُهۡم َو
َ
ْ ٱلَّاَس أ َ َتۡبَخُسوا ْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡمَياَن بِٱۡلقِۡسِطۖ َو ۡوفُوا

َ
ۡعَثۡواْ َوَيَٰقۡوِم أ
ۡرِض ُمۡفِسِديَن 

َ
نَا۠ َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ  ٨٥ِف ٱۡل

َ
ۡؤِمنَِيۚ َوَمآ أ ِ َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتم مُّ َّ  ﴾٨٦بَقِيَُّت ٱ

(از حقّ  دپيمانه و ترازو را به دادگري، تمام دهي ،شعيب گفت) اي قوم من«( ]٨٦ ,٨٥[هود: 
 سادگرانها كم مدهيد و در اين سر زمين كار فمردم كم مگذاريد) و از مردم كااليشان ر

برايتان نيكوتر  ]از كسب حالل[خداي  ي هكه باقي گذاشت ]بدانيد[ اگر ايمان داريد ؛مكنيد
  .»است و من بر شما نگهبان نيستم
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 :او سخن بگويد. ثانياً ي هيب، امام زماني نبوده تا شعيب دربارعدر زمان حضرت شُ :الًوا
 اكرمام زمان نبوده تا پيامبر از امامت و غيبت و ام نيز بحثي در مكّه ادر زمان رسول خد

  !صالً آيه مربوط به هيچ امامي نيستااز او بگويد و 
مطالب  كه است بدون آن دعاي ندبه خرافات ديگران را در اين دعا جمع كرده ي هبافند

طبق دستور رسول كه  يدر حال خود را با قرآن بسنجد و موافقت آن را با قرآن معلوم كند.
تهر حديثي را با سنجيدن با قرآن بايد معلوم نمود. خدا صح  

كه  در حالي !»إلهي ي ههاي بالغ اي فرزند حجت« »اِت غَ الِ اْكَ  ِج جَ احلُ  ابنَ يَ «گويد:  مي -19
ٗ ﴿ فرمايد: كه مي كس حجت نيست چنان هيچانبياء  قرآن پس از ي هبنابه فرمود رُُّس

 ِ بَّشِ ُ َعزِيًزا َحِكيٗما مُّ َّ ِ ُحجَّ َبۡعَد ٱلرُُّسِلۚ َوَكَن ٱ َّ َ ٱ َ َّ يَُكوَن لِلنَّاِس  يَن َوُمنِذرِيَن ِلَ
پيامبران مردم  ]اعزام[تا پس از  ]فرستاديم[رسان  پيامبراني نويدبخش و بيم« ]١٦٥ :[النساء ﴾١٦٥

حضرت صادق نيز در حديث  .»م استرا بر خدا حجتي نباشد كه خداوند پيروزمند و حكي
حجت  ـ كه از نظر علماي ما بهترين كتاب حديث است!ـ » كافي«كتاب العقل و الجهل  22

» انبياء«ت ظاهري كه حجو دباش» عقل«كه بندگان را دوحجت دانسته، حجت باطني رخدا ب
است و ما آن را  . اين حديث موافق قرآناست اين دو، حجتي بيان نفرموده از غير باشند و

  دهيم. دعاي ندبه كه حجتي غير از دو حجت فوق تراشيده، ترجيح مي ي هبر قول بافند
ُّ لَْم ُفْعَرِف الُْمْؤِمنُوَن َنْعِدي«گويد:  مي -20 نَْت يَا يلَعِ

َ
 ،پيامبر فرمود) اي علي«( »َولَوَال أ

 علي ي همطّلعين از سير كه در حالي !»شدند اگر تو نبودي، مؤمنين پس از من شناخته نمي
 .)1(مؤمن ندانسترا كه با او جنگيدند، كافر و غيرحضرت حتّي دشمنانش دانند كه آن مي

د نشمرد پس حضرت قوالً و فعالً مخالفين خود را خارج از ايمان و كافر و مرت بنابراين آن
  !شدند؟ حضرت شناخته مي آن ي همؤمنين به وسيلچگونه مؤمنين از غير

بايد  !»محكم اي پسر طاء، هاء و آيات« »يَا اْنَن َطَه َوالُْمْحَكَمات« گويد: ف) ميال -21
بودن معني ندارد و  »محكمات«مقطّعه بودن و يا فرزند  از حروف فرزند دو حرف :گفت

                                           
  .442، ص ر.ك. كتاب حاضر -1



   

مفاتيح الجنان و قرآن      492 
    

 

 

 قرآن با »اجِلَنان َمَفاتيح« تضاد

492 

خواسته خواننده را مرعوب سازد! آيا آيات  چه بافته است فقط مينفهميده بافنده 
شايد مقصود و هدف بافنده  !فرزند ندارند؟» متشابهات«فرزند دارند و » محكمات«

  پردازي بوده است.  قافيه سازي و عبارت
اِرَياِت « گويد: ب) مي َّ  !»اي فرزند ياء، سين و بادهاي وزنده(دمنده)« »يَا اْنَن يس َوا

 روهآيا گ )1(»)ع«يا » ر«يا » ص«يا » م«يا » ح(«يعني چه، چه فرق است ميان (ط، ه، ي، س) با 
َفَال َيْعِقلُونَ  !فرزند دارند و گروه دوم اجاقشان كور استاول 

َ
آيا امام را كه  اين ديگر ؟أ

امام نيست؟ هزنده دانستن، توهين بو فرزند باد  
وِر َوالَْعاِديَات«گويد:  ج) مي بايد  !»اي فرزند (كوه) طور و اسبان دونده« »يَا اْنَن الطُّ

  !قبلي احترام است يا اهانت؟ ي هجملاين عبارت نيز مانند  :پرسيد
َة « در مجلس يزيد فرمود: ضرت سجاداگر كسي بگويد همان طوركه ح نَا اْنُن َمكَّ

َ
أ

نَا اْنُن َزْمَزَم وَ 
َ
َفاَوِمىَن أ و خود را  .»ني و فرزند زمزم و كوه صفايممن فرزند مكّه و م« »الصَّ
بايد  !باشد اشكال ندارد» طور«ن فرزند هم اگر امام زما خوانده، همان طور» مكّه«فرزند 

واضح است كه چون اجداد قصد فريب عوام را دارد و إالّ پربدانيم چنين كسي قطعاً 
توان گفت او فرزند  بوده مي ي ساكنمكّه بودند و يا خود مدت ي هزاد حضرت سجاد

گويند.  قم مي ي هقم را بچاهل  كاشان و ي هكاشان را بچ كه ساكن ني است چنانه و ممكّ
ولي امام زمان نه خودش در كوه طور زاده و بزرگ شده و نه پدران بزرگوارش! گيرم كه با 

كنيد؟! آيا  چه مي» فرزند اسبان دونده«اين توجيهات بارده در اين مورد عوام را فريفتيد با 
َفَال َيْعِقلُو !شود؟ فرزند اسبان دونده بودن امتيازي براي انسان محسوب مي

َ
  ؟نَ أ

اگر مقصود  :بايد گفت !»ي فرزند آيات و بيناتا« »اِت نَ ِيّ اكَ وَ  اِت يَ اآل نَ نْ ا ايَ « گويد: د) مي
كه گفته  آيات قرآن است كه نيازي به توضيح ندارد آيات قرآن والد كسي نيست. ديگر آن

                                           
باشد، بايد توجه داشت كه در همين دعا به  مي اگر ادعا شود كه مقصود از (يـس و طه) رسول خدا -1

يَن انْ «وضوح گفته: 
َ
يازي به ايـن جمـالت پـر    و ديگر ن» كجاست پسر پيامبر برگزيده« »َطىفُن اجَّيِبّ الُمْص أ
  اعوِجاج نيست. 
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 معجزات :پرسيم مي !»ي فرزند معجزات موجودها« »ةوجودَ المَ  زاِت عجِ المُ  بنَ ايَ «است: 
اي موجود نمانده و آن هم يك  جزهعمانبياء  قرآن كريم كه از از موجوده كجاست؟ غير

 ،بنابراين». اي پسر آيات و بينات« :اي اي و گفته معجزه است كه شما درهمين دعا ذكر كرده
  يات و بينات فرزند ندارد.خير نيز معناي مفيدي ندارد زيرا آا ي هاين جمله زائد است و جمل

ْ  مِ دَ بَ  ُب الِ الّط  أينَ « :گويد مي -22  ي هكه براي كشته شد جاست آنك« »الءبَ رْ كَ بِ  ولِ تُ قْ مَ ال
نِْبيَاء«گويد:  و يا مي .»در كربالء خونخواهي كند؟

َ
ْننَاِء اْأل

َ
نِْبيَاء َوأ

َ
اِلُب بُِذُحوِل اْأل ْفَن الطَّ

َ
 »أ

آيا  !»خواهي كند؟ته دادرفانبياء  و فرزندانانبياء  ]براي ظلم و ستمي كه بر[كجاست آنكه «
و يا  كه امام منتظر از كه خونخواهي كند؟ قاتلين امام حسيندعا فكر نكرده  ي هفندبا

  اند كه در زمان او زنده نيستند. ستم كردهانبياء  بهكساني كه 
اي تحت عنوان  اند، خرافه براي توجيه همين خرافات است كه كه مجبور شده

قرآن  ي هطبق فرمودكه  در حالي ن شيعيان رواج دهند!ميا جعل كنند و در )1(»رجعت«
  انبياء است نه دنيا.و غيرانبياء  دالت در موردعمحاسبه و اجراي  روز روزقيامت

َّ زِ عَ « گويد: مي -23   يٌز يلَعَ
َ
  نْ أ

َ
َ ذُ خَي وَ  َك يَ كِ بْ أ تو بگريم و  رسخت است كه ب« »ىرَ الوَ  َك ل

ديگران تو را خوار واگذارند يا ياري «ويد: گ ميكه  اين !»اگذارندديگران تو را خوار و
شود و معلوم نيست كجاست، ياري  توان امامي را كه ديده نمي يعني چه؟ مگر مي» نكنند

كنند؟! اگر منظورش اين است كه برايت  كرد كه مردم را سرزنش كنيم چرا او را ياري نمي
 نٍي فَ عِ مُ  نْ ل مِ هَ « كه در همين دعا گفته است: نچنا كنند، يه نميگر

ُ
 »ءَ اُكاَك وَ  ويَل عَ لا هُ عَ مَ  يَل طِ أ

ل هَ « يا گفته است: و» ؟!طوالني كنم ناله و گريه را ]به كمك او [آيا ياوري هست كه 
آيا چشمي هست كه اشك بريزد تا چشم من هم « »ىذَ  القَ بَلَ  يِنْ يْ ها قَ تْ دَ ساعَ نٌي فَ عَ  ْت يَ ذِ قَ 
كردن گريه  ن صورت بايد بداند كه اصوالًدر اي !»او مساعدت كند؟ با ]در اشك ريختن[

به مذهب  زاري نيست مگر بنا اسالم دين گريه وو ده ندارد يخصوصاً اگر ارادي باشد، فا

                                           
  ي كتاب مرحوم عبدالوهاب فريـد تنكـابني مفيـد اسـت كـه متأسـفانه       مطالعه» رجعت«ي  ي افسانه درباره -1

  دهد! ي تجديد چاپ آن را نمي حكومت زمان ما اجازه
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قُۡل ﴿ گريه نخواسته و فرموده:اسالم از مسلمين اما  !فائده استه بسيار پرخوانان كه البتّ روضه
ِ َوبِرَۡحَتِهِۦ فَبَِذٰلَِك فَ  َّ ا َيَۡمُعوَن بَِفۡضِل ٱ  دپس باي :بگو« ]٥٨ :[يونس ﴾٥٨ۡلَيۡفرَُحواْ ُهَو َخۡيٞ ّمِمَّ

نفاق و  يرامنافقين فرموده به به كفّار و بلك .»خداوند و رحمت او شاد باشند به فضل
ْ ﴿ :بدبختي خود گريه كنند ٗ َوۡلَۡبُكواْ َكثِٗيا َجَزآَءۢ بَِما َكنُواْ يَۡكسِ  فَۡلَيۡضَحُكوا  ﴾٨٢ُبوَن قَلِي

  ».ند و بايد بسيار بگريندكردند اندكي بخند چه مي پس بايد به كيفر آن« ]٨٢[التوبة: 
يست بلكه دين رشادت و كوبيدن نيردين اسالم دين گريه و زاري و جامه دريدن و زنج

(فتأمل)  ست.ابارز آن  ي هنمون كه قيام امام حسين مت است چنانشجاعت و مقاو
مراسم روضه  مبرروز وفات پياسال قبل از خود نفرمود چرا در به خلفاي حضرت علي

كوبي به راه  زني و طبل جات سينه كنيد و دسته داري برپا و مساجد را سياهپوش نميو عزا
زمان خالفت خود نيز براي شهداي بدر و أحد و ساير غزوات مراسم  اندازيد؟ و در نمي
زني و زني و زنجير خواني و سينه زهرا، روضهخواني و يا براي وفات پيغمبر و حضرت  مرثيه

  زاري اقامه نكرد. گريه و
َّ  نَ نْ ا ايَ « ويد:گ مي -24 اي « »راِت اكاهِ  حاِت الواِض  اهنيِ الرَب  نَ نْ ا ايَ  راِت اهِ الّظ  لِ الئِ ا

ين جمله به وضوح تمام، دروغ و ا !»ل آشكار اي فرزند براهين واضح و روشنيفرزند دال
كه در  اتزيرا اگر چنين بود پس از وفات هر امامي اين همه اختالف خالف تاريخ است،بر

شد و پس از هر امامي پيروان او دچار حيرت و اختالف نظر  تاريخ مضبوط است، ايجاد نمي
  !اند ل ظاهر و براهين واضح بعداً جعل شدهي) اين دالَفال َتَتَجاَهْل ( .)1(شدند نمي
ً مَ وَ  ةً مَ ْص ا عِ َج  هُ تَ قْ لَ خَ « گويد: مي - 25 ي نگاهداري برا امام زمان) را= پروردگارا) تو او («( »الذا

اند  خرافات سر گردان و حيراناهل  كه اين جمله مخالف قرآن است. واقعاً !»و پناه ما آفريدي
طرف  جهانيان براي وجود امام است و از جهان و كنند خلقت زيرا از يك طرف ادعا مي

قرآن به رسول كه  در حالي اند. اي حفظ و نگهباني ما خلق شدهگويد امام بر جا مي ديگر اين
رَۡسلَۡنَٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا ﴿ خود فرموده:

َ
پس ما تو را نگاهبان ايشان قرار « ]٨٠ :[النساء ﴾٨٠َفَمآ أ

                                           
  به بعد، مطالعه شود.  395، ص كتاب حاضربه بعد و  272، ص شاهره اتّحادضروري است كه  -1
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َها ٱلَّاُس ٱۡعُبُدواْ ﴿ فرمايد: خلقت زمين و آسمان و جهان مي ي هدربارچنين  هم .»نداديم يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن  ِي َخلََقُكۡم َوٱلَّ ۡرَض فَِرٰٗشا  ٢١َربَُّكُم ٱلَّ
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ٱلَّ
 ْ َ َتَۡعلُوا ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلََّمَرِٰت رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ فَ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ ِ َوٱلسَّ َّ ِ نَداٗدا   

َ
أ

نُتۡم َتۡعلَُموَن 
َ
ني را كه پيش از ااي مردم، پروردگارتان كه شما و كس« ]٢٢ ,٢١[البقرة:  ﴾٢٢َوأ

كه زمين و آسمان  شما بودند آفريده، عبادت كنيد باشد كه پارسايي كنيد. همان پروردگاري
فرو فرستاد و با آن  شته قرار داد و از آسمان آبيارا براي شما گسترده و آسمان را بنايي برافر

دانيد  خود ميكه  در حالي ها برون آورد پس براي خدا انبازي قرار ندهيد براي روزي شما ميوه
مردم است نه براي  ي هشود خلقت عالم براي هم كه معلوم مي» ]كه خدا انبازي ندارد[

ۡرَض ٱوَ ﴿ رمايد:ف كه مي اشخاص مخصوصي، چنان
َ
نَاِم  ۡل

َ
و « ]١٠:نالّرمح[ ﴾١٠َوَضَعَها لِۡل

  ».زمين را براي آدميان قرار داد ]خداوند[
َحٗدا ﴿ اين قرآن فرموده:وه برعال

َ
ۡشُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ٓ أ َ ۡدُعواْ َرّبِ َو

َ
ۡملُِك  ٢٠قُۡل إِنََّمآ أ

َ
ٓ أ َ ُقۡل إِّنِ 

َ رََشٗدا  ا َو َحٞد َولَنۡ  ٢١لَُكۡم َضّٗ
َ
ِ أ َّ ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا  قُۡل إِّنِ لَن ُيَِيِن ِمَن ٱ

َ
 ﴾٢٢أ

با  ]در خواندنم[حدي را اخوانم و  اي پيامبر) بگو: من فقط پروردگارم را مي«( ]٢٢ ,٢٠[اجلن: 
سازم، بگو: من براي شما اختيار زيان رساندن و يا هدايت كردن ندارم، بگو:  او شريك نمي

كه  مسلماني ،بنابراين .»گاهي نيابم ناهو پاابر خدا پناه ندهد و هرگز جز بر درحدي مرا اهرگز 
(فتأمل  !شمارد خود نمي گاهپناه را مالذ و خدا ي هگاه بند باشد، هيچ پيرو رسول خدا

(   جداً
امام = او ( ي هبه واسط« »ةً ُفورَ غْ مَ  هِ ا بِ نَ ُذنُوبَ وَ  ةً ولَ بُ قْ مَ  هِ ا بِ نَ اليَ َص  ْل عَ اجْ وَ « گويد: مي -26
تعاليم قرآن  اين جمله نيز با !»را بيامرز گناهانماناو  ي هبه واسط فرما و را قبول ما ) نماززمان

ُ ِمَن ٱلُۡمتَّقَِي ﴿ سازگار نيست كه فرموده: َّ أعمال [خداوند « ]٢٧دة:  [املائ ﴾٢٧إِنََّما َيَتَقبَُّل ٱ
را از  ...وه عم از نماز و روزاعمال را اخدا  ،بنابراين .»پذيرد اران ميگفقط از پرهيز ]نيك را

مدح و ثنا بگويد را حضرت  ي اگر معاصر پيامبر باشد و دائم آنكند و إالّ حتّ متّقين قبول مي
حضرت تقوي را رعايت نكند، سودي به حالش نخواهد داشت.  ولي بر اساس تعاليم آن
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از شود نه  آن بخشوده مي توبه به پيشگاه خدا و عزم صادقانه بر ترك ي هگناهان نيز به وسيل
  .طريق تعريف و تمجيد كردن از پيغمبر و امام

كنيم ولي بايد  هاست كه ما به همين مقدار اكتفاء مي الت دعاي ندبه بيش از اينااشك
آن كريم دارد، اصرار سازگاري با قرنا كه اين قدر اشكال و ايراد علمي و چرا دعايي :پرسيد

كنند و براي  ن تشويق و ترغيب ميشود و مردم را به خواندن آ ههفته خواند دارند كه هر
حضرت  ي هبه گفت بناكه  اين شود؟ براي ت تشكيل ميخواندنش مجالس پرجمعي

شوند و علما نيز  ها، سنّت شمرده مي كنيم كه بدعت اي زندگي مي در زمانه ))1عسكري
 اند بلكه اگر كسي بخواهد ها مخالفت نكرده و سكوت كرده براي جلب نظر عوام، با بدعت

ض و) به ع!ها را براي عوام بيان كند، همين علماي اعالم و آيات عظام(؟ يكي از بدعت
كنند و هزاران  او تحريك مي يهلَكه با او همراهي كنند با او مقابله كرده و عوام را ع آن

گويند اين همه علماء  آورند مثالً مي ل عوام پسندانه مييزنند و شبه دال تهمت به او مي
ها را غالباً  اين قول صحيح نيست و بدعتكه  در حالي ند فقط اين يك نفر فهميده؟!ا نفهميده

به عنوان  اند و .... رواج داده.ب به دانشمند والع و ملقّاند بلكه افراد با اطّ عوام ايجاد نكرده
كه مورد قبول فالن فرقه و  هاي مختلف و اعمالي اند. اين همه فرقه دين به مردم عرضه كرده

علم به وجود آمده، نه اهل  مقابل است توسط ي همخالفت فرق مان طريقت و مورده به
هاي فاسده از طريق علماي ايشان به وجود آمده است نه  توسط عوام. مذاهب باطله و مسلك

كنند شما  فانه سكوت مياند ولي متأس فهميده بسياري از علماكه  اين مضافاً بر الع.اطّ عوام بي
دهيد. اگر با دليل ايرادات  ن ادعاها، داليل ما را با دليل و مدرك جواب نميچرا به جاي اي

اند و فالني  ما را رد كنيد ديگر نيازي نخواهد بود كه بگوييد چه طور علماي ديگر نفهميده
   !فهميده است؟

اند؟ يك دليل آن  خبري نگاه داشته گويند و مردم را در بي ق را نمييحال چرا علما حقا
هايي  ب و رقابتتعصشديد به  ي همختلف وجود دارد و عالق قِرَاست كه ميان علماي ف

                                           
  ايم. آورده 477ي  ، صفحهكتاب حاضرحضرت را در  قول آن -1
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اول  هاست، علّت ديگر كه مجلسي آداب و عادات آباء و اجدادي و جاه طلبي و نظاير اين
بايد توجه داشت كه اما  )1(»ولُاند به غُ أكثر طباع مائل«نيز بدان اعتراف كرده اين است كه 

و معممين ندارد و اگر  ي همه آمده است و اختصاص به علمابرا بينم عربيِّ لسانقرآن به 
خدا قرآن را كه  اين ي هشود به اضاف علما حقائق را بيان نكردند از عوام رفع تكليف نمي

ت قرار نداده است مضافاً بررا ت قرار داده ولي قول و فعل علما حجكه حتّي اگر  اين حج
گذارد،  ن را به حساب عوام نميكنند خدا ثواب علم و عمل ايشاعلما به علم خود عمل 

بايد خود مجاهده كند تا بفهمد و عمل كند و براي فهميدن بايد دليل طلب كند و  هركس
صول دين و مواردي كه مورد تأكيد بسيار شرع است، تقليدي نيست و االع از مهمات و اطّ

زيرا تماماً مقلّد مام مذاهب بايد مسؤول نباشند ال تاگر تقليد در اين موارد جائز باشد، جه
ترسند و به روز قيامت  باشند. اميد است دانشمنداني كه از خدا مي علماي مذهب خود مي

  شده و ملّت ما را بيدار ساخته و از شرك و خرافات برهانند. ندا يقين دارند با ما هم
زيارتي است كه هر روز بعد از چنين نوشته است:  مر دوماپس از دعاي ندبه، به عنوان 

 :شود و آن زيارت اين است به آن زيارت كرده مي نماز صبح موالي ما صاحب الزّمان
» َ ات را به موالي صلوات و تحيپروردگارا،  :يعني »الخماِن..... الزَّ  َب احِ َص  يَ الَ وْ مَ  غْ ِلّ بَ  مَّ هُ للّ ا

  !من صاحب الزّمان برسان
گويند امام همه جا حاضر و ناظر يك طرف مي ينان ازكن ا همالحظ ،عزيز ي هخوانند
گويند و پس از  مي »مانالزَّ  َب يا صاحِ «خوانند و  قيد و شرط مي شنود و او را بي است و مي
َ «ايستند به ايشان  نمازها مي ها  آن حوالا اعتقاد دارند امام از گويند و مي »َك يلَ عَ  المُ لسَّ ا

 مسالخدايا، گويند  اظر نيست لذا ميد امام حاضر و نخبر نيست و از طرف ديگر معتقدن بي
  !ا را به او برسانم

  !را ايك بام و دو هو  قربان شوم خدا را

                                           
  .545مفاتيح الجنان، زيارت دوم از زيارات جامعه، ص  -1
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خواهد با امامِ  معلوم نيست، ميدر دعاي عهد كه پس از زيارت فوق آمده و سند آن 
 فَ «ردم گويد اگر قبل از ظهور امام م ديده بيعت كند و ميناپيداي نا

َ
راً زِ تَ ؤْ مُ  يْ رْبِ قَ  نْ مِ  يِنْ جْ رِ خْ أ

كفن پوشيده شمشيرم كه  در حالي از قبرم برون آر پس مرا« »ناداً قَ رِّ  جُمَ يِف يْ راً سَ اهِ  شَ يِن فَ كَ 
 داند زماني كه امام جالب است كه نمي !»ام دست گرفتهبه ام را آماده  ام و نيزه را كشيده

تصور كه  اين تر مهماما  آيد كار نمي مصرفي ندارد و به ظهور كند ديگر شمشير و نيزه هيچ
كه  كسي جواب داندكه خدا در نمي دهد و ازگشت به دنياي فاني را ميإذن ب خدا كند مي
ٰ ﴿ فرمايد: گردد ميما باز خواهد به دنياي مي َ ِ ۚ إِنََّها َكَِمٌة ُهَو قَآئِلَُهاۖ َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إ ٓ َّ َ

آن  ي هنه چنين است، همانا اين سخني است كه او گويند« ]١٠٠ :[املؤمنون ﴾١٠٠يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن 
تا  يعني .»در برابرشان برزخ و حائلي است تا روزي كه برانگيخته شوندكه  در حالي است

  نفخ صور مرده زنده نخواهد شد.
َ « گويد: چنين مي هم ً مَّ حُمَ  َك يَّ بِ نَ  رُسَّ وَ  مَّ هُ للّ ا  دپيامبرت محموردگارا، پر« »هِ تِ يَ ُرؤْ بِ  دا

كه جاعلين اين زيارات و أدعيه تملّق و شود معلوم مي !»خوشحال گردان را به ديدن او
حقيقت را دوست دارند و إال  اهي و بيوچاپلوسي و مداحي بلكه ذكر مطالب و تعارفات 

 به هاست كه رسول خدا رنقداند كه در زمان امام مورد انتظارش  آيا جاعل جاهل نمي
به جهان فاني اعتنايي ندارد تا از ظهور امام خوشحال شود و آيا  ديار باقي رحلت فرموده و

ّيُِتوَن ﴿ داند كه خدا در قرآن به پيامبرش فرموده: نمي نَُّهم مَّ ُثمَّ إِنَُّكۡم يَۡوَم  ٣٠إِنََّك َمّيِٞت 
ميري و همانا ايشان نيز  مي همانا تو« ]٣١ ,٣٠[الزمر:  ﴾٣١ٱۡلقَِيَٰمةِ ِعنَد َرّبُِكۡم َتَۡتِصُموَن 

 .»كنيد ميرند سپس همانا شما روز رستاخيز در پيشگاه پروردگارتان نزاع و مجادله مي مي
فعال باطله اقوال و اها و عالقه به  كثرت خرافات و بدعت ي هعاها نشاندادعاها و گونه  اين

 است. نه حضرت عسكري ي هاست. خصوصاً كه وجود اين امام منتظر كه فرزند نداشت
  !دارد نه از سنّت رسولو از قرآن  مدركي

است كه » الرّحمانن عبديونس ب«م دعايي آورده كه ناقل آن چهارامر  سپس به عنوان
مورد طعن علماي قم بوده است! جالب اين كه راوي مذكور دعايي نقل كرده كه در آن به 

نتظر) را حفظ فرما و آن قدر شعور امام م= او (و پدران  رسول خدا :گويد خدا مي
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اند و محتاج اين دعا نيستند و  از دنيا رفتهائمه  جداد امام زمان يعني پيامبر و سايرانداشته كه 
باطيل خود را به ااي است از فهم و شعور اين جاعلين كه  او لغو است! اين نمونه ي هخواست

  !دهند بزرگان دين نسبت مي
اختصاص داده و پنج زيارت ذكر كرده كه » زيارات جامعه« يح فصلي را بهتمؤلّف مفا

. است كبيره ي هزيارت جامعدومين زيارت و موسوم به ها  آن ترين ترين و معروف مهم
گويند كه اختصاص به پيغمبر يا امام خاصي ندارد و به قول  زيارات جامعه به زياراتي مي

  ).543(مفاتيح، ص  .»توان زيارت نمود هر امامي را به آن مي«خودشان 
غيرخدا، عبادت  مقيدم به عوام بفهمانيم كه خواندن نااي ما در طول عمر خود كوشيده

كتاب حاضر نيز بارها و بارها تكرار  را در ي هخدا جايز نيست و اين مسألاست و عبادت غير
م مختصري بر بازه» هكبير ي هزيارت جامع«ختن به اقبل از پرد دانيم كه الزم مياما  ايم كرده

كه در ها  نامه به بطالن اين زيارت مهم تأكيد كنيم تا شايد عوام بيدار شده و ي هاين مسأل
  :شود پي ببرند مكان و در همه آن خوانده مي انهزار

واحد در  آنِكه در ممكن نيست ـ چه پيامبر باشد چه امامـ بايد دانست كه براي غير خدا 
يا  را به صورت مستقلّ بشنود وت و صدا د چندين صوواح دو مكان و ممكن نيست در آنِ

لي هذا، زيرا جسم و روح او محدود و مقيد س عواحد ببيند و ق ت مختلف را در آنِجها
ۡقَنُٰه بَِقَدرٖ ﴿ ر فرموده:مقَ ي هسور 49 ي هكه خداوند در آي است. چنان

ٍء َخلَ  ﴾٤٩إِنَّا ُكَّ َشۡ
 ي هي پيغمبر داراي حدود و اندازپس هر مخلوقي حتّ». مما هر چيز را به اندازه آفريدي«

محدود محدودي است و فقط خدا وجودش نامحدود است. هر محدودي به صورت نا
 ني يك مكان بيش ندارد. شنوايي هرزما ها حاضر باشد بلكه در هر تواند در مكان نمي

شنوايي  ي هقو :ثانياً .باشد والً آلت شنوايي داشتهامخلوقي نيز محدود و مقيد است يعني بايد 
تواند به صورت نامقيد و  حدود است و نميم ي هاو نيز محدود و مقيد به سالمت و فاصل

واحد  چند صدا را به صورت مستقلّ از هم و در آنِو يا مشروط هر صدايي را نامحدود و نا
او مدعي كه  نيخواهد بفهمد ما از كسا بشنود. حال اگر كسي اين مطلب واضح عقلي را نمي
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حضرت  .)1(كنيم كند، مطالبي ارائه مي ايشان است و خود را پيرو آنان معرّفي مي حب
او  ي هخانواد مسافر باشد و هم همراه تواند هم همراه جزُ خدا كسي نمي :فرمايد مي علي

است  دعاي جوشن كبير آمده 99) و يا دربند 46 ي ه(نهج البالغه، خطب .اند كه در شهر مانده
كند و اي كسي كه گفتاري او را  كه شنيدني او را از شنيدن ديگر مشغول نمي خداييكه اي 

 اي او را از سؤال ديگر باز واستهكه سؤال و خ كسي گرداند و اي از گفتار ديگر غافل نمي
خدا به از دعاها آمده است. بنابراين غيراندازد. اين مطلب در بسياري  دارد و به غلط نمي نمي
صوتي، از صوت ديگر در همان آن، غافل شود و با توجه به شخصي يا  شنيدنِ ي هاسطو

شنود و  استثناء نميصوات را بالا ي ههم ،د. عالوه براينمان ديگر باز مي موضوعي از شخص
 فرموده: شنود. حضرت علي صوات را مياص و محدودي از فقط ميزان و امواج مشخّ

ُه كَ ِص يُ وَ  اِت وَ األْص  طيِف ن لَ عَ  مُّ َص يَ  هُ ريَ غَ  يعٍ مِ  سَ لُكُّ «  »الخ ....اهَ نْ مِ  دَ عُ ما نَ َعنُه ُب هَ ذْ يَ وَ  هابريُ مُّ
هر شنوايي جز خدا از درك آواهاي ضعيف ناشنواست و صداهاي شديد و قوي او را كر «

 ي ه(نهج البالغه، خطب» الخ.... .دهد) يابد (و از دست مي دور را در نمي ]آوازهاي[ كند و مي
نبياء ا غير زم إلهي بوده است و ازالع كه از پيامبران أُولُوا كه حضرت موسي ) چنان)2(65

وََخرَّ ُموَسٰ ﴿مقامش واالتر است چون صداي انفجار كوه را شنيد افتاد و بيهوش گرديد 
مقيد نبود. و زيرا شنوايي او نامحدود و نا». و موسي مدهوش افتاد« ]١٤٣األعراف:[ ﴾َصعًِقا

خوانند  مقيد ميدر همه وقت و همه حال به صورت ناكه نصاري او را  مريم حضرت
و حضرت زكريا كه پيغمبر خدا بود  ]١٨:مريم[نشناخت  انسان نماي إلهي را ي هفرشت
محدود ن علم نازيرا آنا ]٣٧ :عمران آل[ دانست كه رزق حضرت مريم از كجا آمده است نمي

  نداشتند.
در  ؛م چه در زمان حيات دنيوي و چه پس از انتقال به جهان باقيپيغمبر و اما ،بنابراين

َ «همه جا بلكه در دو جا نيست كه صداي همه را بشنود و به تمام كساني كه به او   المُ لسَّ ا

                                           
  . 429، ص كتاب حاضر -1
  . 429، ص كتاب حاضر -2
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 كه در زمان حيات دنيويِ توجه كند، چنانها  آن زمان به گويند، گوش دهد و هم مي »يَك لَ عَ 
كردند، فقط سخن يكي از  نفر در يك زمان با او تكلّم ميخود نيز چنين نبوده و اگر دو 

 كه هم آلت شنواييِ رفت و اكنوندومي از دست مي نشد و سخ ايشان را متوجه مي
است،   فاني به جهاني ديگر (جهان باقي) رفته جهاناز صداهاي دنيوي را از دست داده و هم 

  دارد.شنود و به اين جهان توجه نطبعاً صداي ما را نمي
كه  فهمد مگر آن بخواند، مي تعصب اين مطالب را هر عاقل مؤمني كه قرآن را بي

يا به عادات و آداب اجدادي عشق و اعتياد شديد داشته باشد.  فروش باشد و ي خرافهمتعصب
 ي هزيارات و ادعي ي هبا اين مقدمه معلوم است كه زيارت جامعه چه كبيره، چه صغيره و هم

  اند. اخته و ميان مردم رواج دادهرا سها  آن نيست بلكه مردم خرافي ب شارعمشابه از جان
 ي همتواضعان ي ها سيرو و چاپلوسي آغاز شده بلُمجيد و غُتعريف و تبا زيارت جامعه كه 

روي ريگ و «كه در منزلش  ، مناسبت ندارد. آيا ممكن است امام علي النّقي الهاديهأئم
 ي هسوا شد و مي )1(»خدا و راز و نياز با ذات پروردگار مشغولسنگ ريزه نشسته به ذكر 

آميز و دور از ولُقبر ما سخنان غُ يتقوي و تواضع بود به مردم گفته باشد چند صفحه در جلو
د زاهد است يا يك قلدر جاه طلب؟حقيقت و تملّق بگو. آيا چنين كسي يك امام موح!  

 ر وكند. متكب خدا جلب ميردم را دائماً بهتوجه م فروتن است و امام ما، متواضع و
مردم بخواهدكه به  از تمجيدكند و خودپسند نيست كه چندين صفحه ازخود تعريف و

تأمل) در (ف !نند تا او خشنود شودـ او را بخوا خدا ي هبلكه به صفات مخصوصـ صفات عليا 
» برگزيدگان پيامبران« »نيَ لِ سَ رْ لمُ ة اوَ فْ َص «را ائمه  اين زيارت به تقليد از دعاهاي جعلي ديگر

 به كدام دليل و مدرك اين بزرگواران را به امامت ناميده كه معلوم نيست كدام پيغمبر و بنا
  !رگزيده استب

ِ  نيَ مِ رَ كْ المُ  هِ ادِ بَ عِ « :گويد ميائمه  ي هدر اين زيارت دربار َّ َ يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل وَُهم  ينَ ا

ۡمرِهِۦ يَ 
َ
كه اين آيه  دانسته است در حاليانبياء  ي هسور 27 ي هرا مصداق آيها  آن و »ۡعَملُونَ بِأ

                                           
  .  بحار األنواربه نقل از  77داستان راستان، مرتضي مطهري، ص  -1
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همين معني  بركور نيز مذ ي هكه آيات قبل و بعد آي دميان، چنانراجع به مالئكه است نه آ
مالئكه دانسته است (نهج  ي همذكور را دربار ي هنيز آي داللت دارد و حضرت علي

 مْ كُ بِ وَ  )(اهللاُ  مُ تِ خَي  مْ كُ بِ وَ  اهللاُ  حَ تَ فَ  مْ كُ بِ «گويد:  زيارت مي . در اين)91 ي هالبالغه، خطب
شما پايان داد و به  ي هشما خداوند گشود يا آغاز كرد و به وسيل ي هبه وسيل« .....»َث يْ ُل الغَ ُفزَنِّ 
به كتاب  وها مفيد است كه رجوع شودلُاين غُ ي هدربار ....».شما باران را فرو فرستاد ي هوسيل

  ).290 تا 288، حديث سوم، ص 33(باب » اصول بر قرآن و عقولاخبارعرض «
متن آن در كتاب زيارت و  الت زيادي دارد كه چون سند واكبيره اشك ي هزيارت جامع

جا تكرار  ) مورد بررسي قرار گرفته، در اين356 تا 350و  101تا 97نامه (ص  زيارت
سومين زيارت  ي ه. درباردهيم به كتاب مذكور ارجاع ميمحترم را  ي هكنيم و خوانند نمي

   كنيم. نمي ) و تكرار366  ايم (ص سخن گفتهجامعه نيز قبالً 
آورده كه نه با قرآن سازگار است و نه با هايي  مفاتيح) دعا 555و  554(ص مقام دومدر 

َّ يا وَ « گويد: عقل زيرا مي َوَجلَّ ـ اهللاِ  نيَ بَ وَ  ينيْ بَ  اهللا إنَّ  ِ ً الُذنُ  ـ َعزَّ  يَ وبا
ْ
ْ أ  »اكَ َض  رِ ا إّال هَ يْ لَ عَ  ِ

را مگر ها  آن دارد نمي گناهاني است كه بر ـ عزَّوجلَّ ـ خداوند اي ولي خدا همانا ميان من و«
اي ج خبر از قرآن، به نادان بي اين دعا گفت: اي ي هبايد به خوانند !»رضا و خشنودي تو

قرآن گنهكاران را  كني، برو توبه كن، خدا درو دروغگويي سر قبر امام چاپلوسي  كه بر آن
توانند شما را از  مر فرموده، خدا در كجاي كتابش گفته كه بندگان صالح من ميابه توبه 

ها  آن ان و در خواست ازهند؟! مكالمه با أموات بر سر قبرشنجات د تانمسؤوليت گناهان
كه به سراي باقي  شد از تو بيزار بود. امامي امام اگر از اين كار تو با خبر مي بدعت است و

شنيد مكلّف  ر در دنياي فاني بود و سخنان تو را ميهاي تو خبر ندارد و اگ ته از گفتهشتاف
 مخداي مهربان و أرحخواهي به غيرات تو گوش فرا دهد. چرا در آمرزشنبود كه به موهوم

كني؟! مقام عبادت كه مانند كارهاي دنيا نيست كه محتاج واسطه و  ع مين رجومياحالرّ
كه همه جا حاضر و بر همه چيز ناظر است نيازي به واسطه و ميانجي  پارتي باشد! با خدايي

  نيست.
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كه  »طاهره جِصلوات بر حج«از فصل زيارات جامعه، مربوط است به  مقام سوم
اند و استاد  كه علماي رجال او را تضعيف كرده» انيالمفضّل الشّيبابو«منقول است از 

»كامال212ًتا  209(ص» احلديث ةمعرف«در كتاب  121 ي هاو را با شمار» باقر بهبوديدمحم ( 
كه » د عابدد عبداهللا بن محممحمأبو«اعتبار نقل كرده از  راوي بيمعرّفي كرده است. اين 
  تبار مرويات اين فصل قضاوت كند.اع ي هحال خواننده خود دربار !مهمل و مجهول است

  مقام زادگان عالي و زيارت امام عظام  يانبيا خاتمه در بيان زيارت
 زيارت ،اخبار در«گويد:  عنوان اين فصل مي ي هدربار 561 ي هف مفاتيح در صفحمؤلّ

بعد سعي كرده  نرسيده مگر زيارت حضرت آدم و نوح مخصوصي براي ايشان به نظر
وگرنه  بايد خدا را شكر كرد كه زيارتي به نظر نرسيدهاما  بتراشد.ها  آن اتي برايكه زيار

زاده  براي صدها هزار امام چهار هزار پيغمبر و بيست و و راي هريك از صدخواستند ب مي
م را از گنبد و بارگاه و صحن و حرم و ضريح و شرق تا غرب عالَنامه بسازند و از  زيارت

  زند... بسا...دسته ولگ
د ابراهيم خطيبي در محضر حاج مالّ محم«اس خود نوشته است كه شيخ عبكه  اين با86

گفت كه  حضرت سيد الشّهداء ي هاي دربار در ذيل قصه ـ طاب ثراهـ كلباسي 
بلند فرمود:  عام به آوازمحابا در مأل  ع بيرِو آن فقيه ،»يا زينبب، نييا ز«حضرت فرمود:  آن

 ي هخدا دهنت را بشكند، امام دو دفعه يا زينب نفرمود بلكه يك دفعه فرمود! اينك سلسل
الجمله آگاه  منبر حال خود را در اين باب مالحظه كنند و از مفاسد كذب فياهل  ي هجليل

شوند و مطالب دروغ و روايات مجعوله را ترك كنند بلكه نقل نكنند هرچه ديده يا 
جايي كار به « :و نيز نوشته است .»كه ناقل آن ثقه باشد بيلاقتصار كنند بر مطاد و ان شنيده

ر شود و نهي از اين منكر ميس ذكر ميكاذيب صريحه اب رسيده كه در مجامع علماي مذه
آور) ندارند،  گريه=بكيه (مصائب باك از اختراع وقايع م اي از ذاكرينِ ) و جمله!نيست(؟

  نْ مَ « سخني كند و خود را مشمول حديث اعبسا باشد كه اختر
َ
داند و  مي »ةُ نَّ اجلَ  هُ لَ ى فَ كَ بْ أ
 لعِمطّ ثو هرگاه محد كند به طول زمان همان حرف دروغ، شيوعي در تأليفات جديده پيدا

به كتابي مطبوع يا به كالمي مسموع دهد يا تمسك به  تأمين منع از آن أكاذيب نمايد، نسب
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هاي ضعيفه قرار دهد، موجب مالمت و  نمايد و دستاويز نقل نسنَ ةدلّاتسامح در  ي هقاعد
ب جديده مضبوط و تُوقايع معروفه كه در كُاي از  جه خواهد شد مانند جملهرل خالَتوبيخ م

قايع نيست، مانند عروسي قاسم در كربالء كه در لم و حديث عين و أثري از آن وعاهل  نزد
 ي هيحي كه از أجلّرَ. شيخ طُاست فاضل كاشفي نقل شدهتأليف  »هداءة الشُّ وَض رَ «كتاب 

مسامحات بسياري » منتخب«علماء و معتمدين است(؟!) از او نقل نموده ولي در كتاب 
بصيرت و اهل  كه بر ]معتمدين است؟! ي هح بوده از أجلّبسيار متسامكه  اين چگونه با[نموده 

 ي هكند و دربار هاي باال عمل نمي توصيهه بمتأسفّانه خودش اما  .)1(»تالع پوشيده نيساطّ
از اوست  »كافي« كه بسياري از خرافات كتاب» علي بن ابراهيم«زيارت حضرت معصومه از 

هركه او را «مروياتش وضع خوبي ندارد روايتي آورده، بدين مضمون: كه » كيمرَع«و از 
 )2(!»ةنَّ اجْلَ  هُ لَ ا فَ هَ قِّ فاً حِبَ رِ ا َخ هَ زارَ  نْ مَ زيارت كند و حقّ او را بشناسد از براي اوست بهشت= 

در زمان حيات دنيوي آنان  و حضرت علي چگونه زيارت رسول خدا :بايد گفت
زيارت قبر يكي از نوادگانشان سبب وجوب اما  شد دخول در بهشت نمي باعث وجوب

را در زمان حياتش  آيا كسي كه حضرت موسي بن جعفر !شود؟ دخول در بهشت مي
اب مردم را فريفته وهر چه شد؟ البتّه خير. جاعلين و مردم كذّ مي ةنَّ اجلَ  ُب واجِ ديد  يم

  !اند اند به دين خدا افزوده خواسته
مساجد بسته  گشتي بسياري از در زماني كه در قم بودم اگر براي نماز صبح در شهر مي

سلمين را از حضرت معصومه مملو از جمعيت بود. چگونه م ي هبود ولي صحن و مقبر
 :كتاب فرمودهاهل  ي هاند چنانكه خداي تعالي دربار به خرافات مغرور كرده توحيد دور و

وَن ﴿ ا َكنُواْ َيۡفَتُ اند  بسته چه به دينشان افتراء مي و آن« ]٢٤ :عمران آل[ ﴾٢٤وََغرَُّهۡم ِف دِينِِهم مَّ
  ».ايشان را فريفته است

                                           
  .473و  470، ص 1منتهي اآلمال، كتابفروشي اسالميه، ج -1
هركـه زيـارت كنـد قبـر او را     «ي زيارت عبـدالعظيم نوشـته اسـت:     مفاتيح درباره 566ي  و نيز در صفحه -2

  ».بهشت بر او واجب شود
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ها و موقوفات و  اعتبار در قم گنبدها و گلدسته بياحاديث  مالحظه كنيد با وجود همين
ريزند. در  ها پول مي ها ميليون داند. هر ساله در ضريح قدر زياد شده كه خدا مي ها آن دكّان

الي سر مرقد حضرت معصومه دو قبر خريدند هريك به ازمان پهلوي دو نفر از اغنياء در ب
دهند،  ميهايي   كه اكنون براي چنين قبرهايي  داند پول مي خدا !مبلغ ششصد هزار تومان

و ساير كه براي حضرت معصومه  ها و لوسترهايي نذورات و فرشچنين  هم چقدر است و
داند  شود، خدا مي شته ميادهند و به حراج و مزايده گذ امامان و امام زادگان هر ساله مي

  !چقدر است؟ها  آن مبلغ
اند كه به نفع خودشان است مثالً در  فتهبدالعظيم نيز مطالبي به هم بابراي حضرت ع

را  شخصي از شيعه، حضرت رسالت پناه«گويد:  از قول فرد مجهولي مي 565 ي هصفح
خواهند داشت و مدفون بر املوالی ةسكّ مردي از فرزندان مرا از  :در خواب ديد كه فرمود

رمود به همان مكان خواهند كرد نزد درخت سيب در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب و اشاره ف
شخص رفت كه آن درخت و مكان را از صاحب باغ بخرد  مدفون شد پس آنجا  كه در آن

شخص خواب خود  جاي آن را؟ آن خري اين درخت و صاحب باغ گفت كه براي چه مي
پس خواب خريدار زائد بوده و [ام  من نيز چنين خواب ديده :صاحب باغ گفت .را نقل كرد

ام بر آن سيد و ساير شيعيان  و موضع اين درخت را با جميع باغ وقف كرده ]اي نداشته فائده
اند كه  و روايتي نيز از فرد مجهولي آورده .»الخ .....كنندهاي خود را دفن  جا مرده كه در آن

  !است مدعي است حضرت هادي فرموده زيارت عبدالعظيم مانند زيارت قبر امام حسين
اند و از  هولي و خواب فرد مجهولي را دليل فضيلت شمردهادعاي فرد مج دمالحظه كني

.. و مردم .رشده از گلدسته و گنبد و ضريح وري پ بركت اين خواب نان و آب دار، شهر
آمد خوبي براي  كنند و محلّ در جا اهداء مينفات به آقوها تومان نذور و مو ميليون
مفتون گنبدهاي طال و  و ذوبخواران شده است. به هرحال مردم عامي زمان ما مج مفت

  !.... هستند.پر آينه وهاي  نقره و بارگاه
***  
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شويم كه مفاتيح  كنيم و متذكرّ مي در بررسي متن مفاتيح به همين مقدار بسنده مي
محترم پس از  ي هتر و بدتر از متن آن است و به نظر ما خوانند كه خرافي )1(ملحقاتي دارد

اعتباري ساير مطالب مفاتيح را تشخيص  بي ند، اعتبار ياتوا خواندن كتاب حاضر، خود مي
شود، مطالبي  كه در آخر مفاتيح مالحظه مي» ساءحديث ك« ي هدانم دربار الزم مياما  دهد.

   :را به اطّالع برسانم
از  )2(بربه سندي معت» عوالم«ت: از كتاب در ابتداي اين حديث بدون ذكر رجال آمده اس87

اين ادعا دروغ است و هيچ  روايت شده است. نصاري از حضرت فاطمهاجابر بن عبداهللا 
» حسن« يا الأقلّ» صحيح«اين حديث،  دسندي براي اين حديث ديده نشده است. اگر سن

  ر اعتبار و اهميت آن بيفزايند.كردند تا ب بود قطعاً از آوردن سندش دريغ نمي مي
حديث معروف اما  و«اس قمي است كه گفته است: تراف خود شيخ عباين اع از تر مهم

معروفه و أصول  ي هبه حديث كساء كه در زمان ما شايع است به اين كيفيت در كتب معتبر
» منتخب«توان گفت از خصائص كتاب  محدثين ديده نشده و مي ي هحديث و مجامع متقن

  .)3(»است
موثّق و كتب نااخبار  قمي كه به بسياري ازاس شود، شيخ عب چنانكه مالحظه مي

كه  كند، تصريح كرده كه چنين حديثي در كتب متقدمين نيست. و چنان اعتبار، اعتماد مي بي
 .)4(داند خوشبين نيست و او را متسامح مي» يحيرَطُ«در صفحات گذشته ديديم به منقوالت 

جابر بن عبداهللا حدود  و بين او و زيسته دهم مي در قرن »يحيرَالدين طُفخر«عالوه بر اين 

                                           
  مراجعه شود.  كتاب حاضر 36ي  توضيحات صفحه به -1
  اند. نوشته» صحيح«ي  كلمه» معتبر«در بعضي از نُسخ به جاي  -2
  . 445، ص1فروشي اسالميه، (به خطّ حاج ميرزا حسن هريسي ارونقي)، ج منتهي اآلمال، كتاب -3
ــ همچنـين شـيخ عبـاس يـك بـار ديگـر عـدم اعتمـاد خـود بـر تأليفـات              502، ص ر.ك. كتاب حاضر -4

مؤلف گويدكه ذكر محامل و هودج در غيـر خبـر مسـلم جصـاص     «را چنين بيان كرده است: » طُرَيحي«
طُريحـي و كتـاب   » منتخب«ي مجلسي نقل فرموده لكن مأخذ نقل آن  نيست، و اين خبر را گرچه عالّمه

  .)409، ص1(منتهي اآلمال، ج». است كه حال هر دو كتاب بر أهل فنّ حديث مخفي نيست »نور العين«
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 باب سّوم

   

 
 

  

 

اند، نقل  شناخته هزار سال فاصله بوده، پس چگونه اين حديث را كه محدثين قبل از او نمي
َفَال َيْعِقلُونَ  !كرده است؟

َ
  ؟أ

سيد هاشم بحراني، مراجعه شود مالحظه » برهان«و تفسير » غاية املرام«اگر به كتاب 
اما  آوري كرده است. كساء بوده، جمع ي هبوط به مسألكنيد كه وي هر خبري را كه مر مي

يند گو مياحاديث  لثَالم يندارد، فها  آن شباهتي به هيچ يك از» يحيرَطُ«اين حديث 
به  گويد پيامبر ميها  آن خالفآمد ولي اين حديث بر پيامبر ي هخانبه  حضرت زهرا

اند ولي اين حديث كساء را  نستهرا خيبري دا حاديث، كساءابيشتر  !آمد فاطمه ي هخان
وارد  را با كساء پوشاند كه هركسگويد پيامبر چنان خود  كه مي يماني گفته است، ديگر آن

برد، و تقاضا  ي ميحضرت به حضورش پ تن آن ي هديد بلكه از رائح شد پيامبر را نمي مي
قرار را به ها  آن مبرگويند پيا ديگر ميكه احاديث  در حالي كساء قرار گيرد، كرد كه زير مي

  گرفتن زير كساء دعوت فرمود.
گويد،  بي ميپيامبر، از قول خدا و جبرئيل مطال ي هواسط اين حديث بدون واسطادر 

 تواند از أحوال ملكوت به ما خبر دهد؟! پيامبر نيز وحي شود و كسي مي پرسيم آيا به غير مي
َفَال َيْعِقلُونَ 

َ
  .أ

ْ جَ وَ  يِت زَّ عِ وَ « فرموده:و در اين حديث خدا قسم خورده ِّ  »الخ....ماءً ُت سَ قْ لَ خَ  ما اليل إ
تابان و خورشيد  و ماه قسم به عزت و جاللم كه آسمان بنا شده و زمين گسترده شده«

ما و محبت شما پنج تن كه زير ش خلق نكردم مگر برايرا پرتوافكن و افالك و درياها 
ايد هاء جمع شدسك«!  

ْ َربَُّكمُ ﴿ :قرآن است كه فرمودهاين قول مخالف آيات  َها ٱلَّاُس ٱۡعُبُدوا يُّ
َ
أ ِي  ...َيٰٓ ٱلَّ

ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلََّمَرِٰت 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ ۡرَض فَِرٰٗشا َوٱلسَّ

َ
رِزٗۡقا َجَعَل لَُكُم ٱۡل

 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ َّ ِ  ْ َ َتَۡعلُوا اي مردم، پروردگارتان را « ]٢٢ ,٢١[البقرة:  ﴾٢٢نُتۡم َتۡعلَُموَن لَُّكۡمۖ فَ

بنا ساخت و  ]مانند سقف[بستري و آسمان را  ]مانند[ براي شما.... كه زمين را .عبادت كنيد
از باز آسمان آبي فرو فرستاد و با آن ميوها را براي روزي شما برون آورد، پس براي خدا ان

ا ﴿ و فرموده: .»]نبازي نداردخدا ا[دانيد  يمكه  در حالي قرار مدهيد ِي َخلََق لَُكم مَّ ُهَو ٱلَّ
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ۡرِض َجِيٗعا
َ
 براي شماآنچه در زمين است  ي هكه هم ]خدايي[اوست آن « ]٢٩[البقرة:  ﴾ِف ٱۡل
ۡرِض ﴿ و فرموده: .»آفريد

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ َ َسخَّ َّ نَّ ٱ

َ
همانا « ]٢٠ن: [لقام ﴾أ

و  .»چه را كه در زمين است، رام ساخت ها و آن چه را كه در آسمان آن براي شماخداوند 
و خورشيد و ماه و شب روز را ها و رودها  كشتي براي شماخدا « :ابراهيم فرموده ي هدر سور

تا  32 :يمبراهإ( .»تسخير و رام نموده است و از هرچه خواستيد و نياز داشتيد به شما عطا فرمود
را استثناء نفرموده و جهان خلقت را به كسي يا كساني  كسبه هرحال خدا هيچ  ).34

نويسند كه خدا  خبر از قيامت مي خبر از قرآن و بي اختصاص نداده است. ولي جاعلين بي
 نَ مِ وَ  رسانِ اخلُ  نَ مِ  اهللاِبِ  عوذُ نَ .... را براي پنج نفر خلق كرده است. .ك وفالاآسمان و زمين و 

جبرئيل رفتن الت ديگري از قبيل زير كساء احديث اشك ه اينالبتّ بحان.السُّ  ی اهللاِلَ عَ  الكذِب 
  ايم. ا به همين مقدار بسنده كرده.... نيز دارد كه م.و

خرافات و موهومات درميان مردم ما بسيار است و من نيز اين روزها توان تفصيل بيشتر 
مردم فكور و پيرو قرآن كافي است. از تنبه و بيداري براي همين مقدار ندارم و به نظر ما 

 فروشان نجات دهد و ما را ياري ما را از شرّ دكانداران و خرافه خدا خواهانيم كه مردم
  دنيا و خرافيين حفظ فرمايد. اهل  نموده و از شرّ

َالُم بَلَ َمِن ايَّبََع الُْهَدى َورَ  آِمني يَا رَبَّ الَْعالَِمني ِريُد إِالَّ  مْحَُة اِهللا َوَبَراَكتُه. َوالسَّ
ُ
، َوَما أ

  .إِالَّ بِاِهللا الَْعِظيمِ  اْإلِْصَالَح َما اْستََطْعُت، َوَما تَْوِفييِقْ 
  

  رة: سّيد ابو الفضل ابن الّرضا (الربقعی)خادم الّرشيعة املطهّ 



  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

عالوه بر اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيالت ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح مالقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت
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  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت اهللا العظىم سيد

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ت اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع دس

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  ساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين ناب دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

        فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، 
سازد. اين اثر،  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي سنت نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پااليش و  محمد باقر بهبودي، يكي از مهم »صحيح كافي«در كنار 
  تنقيح اصول كافي كليني است.
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  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
ص دارد. نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و نقد ها و حقايق اسالم اختصا ارزش
و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

سي نموده و دعاهايي اين كتاب را برر ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  داليل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

شلول، يستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي م مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
 كتاب نيز ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بررسي بخش
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

  - دوازدهمين امام شيعيان -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
    گيري از  كوشد تا با بهره ت و سقم آنها. نويسنده در اين اثر ميو بررسي صح

شيعه، اصالت وجود امام زمان را  ي هاي تاريخي و روايات ائمه آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

در مورد محتواي كتاب و  مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات شيعي 

فصل بعد را  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي درباره
كه شيعيان  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي به مسئله

مهدي رخ خواهد داد. وي بالفاصله پس از نقل هر روايت، معتقدند پس از ظهور 
و اهل بيت به  صضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند كه مدعيان  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اثبات مي
وادث پس دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي ح وجود مهدي به وي نسبت مي

كند. او در ادامه، به احاديث اهل سنت در مورد  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي
       ترين اخبار و روايات در مورد مهدي، در  پردازد. از آنجا كه مهم مهدي مي

بحار االنوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب مختلف بحار را 
موشكافي كرده و سقم و ضعف آنها را به اثبات  بررسي و تك تك روايات آن را

  رساند. مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين عقلي  ي ديدگاه اسالم و قرآن را درباره
شود كه ارواح انبيا و اوليا  چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش مي

شوند. نويسنده ضمن  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت گنبد و  پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه رسيده است،  ي بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
زيارت  ي هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان درباره فصل ي كند. در ادامه نقل مي

اند  نقل كرده بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصپيامبر اكرم
پردازد. سپس،  مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها مي
ان، ابن طاووس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد، صفو

هاي  جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه قرار داده و تناقض
سازد. در پايان، مضرات و مفاسد ديني و  آنها را با عقل و دين، برجسته مي

    شيعه  ي زيارت در جامعه ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي اجتماعي
  شيوع يافته است.
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  )بررسي نصوص امامت(اتحاد شاهراه 
  قلمداران بل يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

آن دسته از  نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي آيات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسله
شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم

لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 
دهد) مفهوم و مصداق هر يك را تبيين  ين روايات را تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم ا

هاي اصلي اختالف و جدايي امت اسالم از  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه مي
هاي آن را مورد مداقه قرار  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي يكديگر، ماجراي سقيفه

و روايات  بابوبكر صديق داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با 
كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و حقيقت آن  شيعه را در اين موضوع، نقل مي

از  صپيامبر خدا ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه مورد بحث قرار مي
مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم است. نويسنده در  ي ايراد خطبه
طبرسي نقل كرده و نشان » احتجاج«ماجراي سقيفه را به روايت كتاب  فصل آتي،

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و نادرست جلوه  دهد كه حب و بغض مي
هاي خود در بحث  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل مي

هاي قيامِ سادات  كند. بيان انگيزه كنند، به دقت تحليل و بررسي مي امامت بدان استناد مي
اي  خالفت و داليل تاريخي ي شيعه درباره ي علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه

امامت هستند، موضوع فصل بعدي كتاب  ي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره
ردند، هاي متعدد شيعه را كه پس از هر يك از ائمه سر بر آو است. او در پايان، فرقه

  دهد. معرفي كرده و اعتقاداتشان را شرح مي
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  ةراه نجات از شر غال
  قلمداران بل يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُال اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  متعال آغاز مياختصاص صرف آن به خداوند 
محمد تقي شوشتري استناد » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي شيعيان  مبحثكند.  مي
ر واليت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن و گفتا ي درباره

شود. بحث در حقيقت شفاعت،  خود آنان، به عنوان داليل رد اين باور، نقل مي
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و منظور قرآن  موضوعي است كه در ادامه مي

گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و تأثير آن بر  از آن، به روشني تبيين مي
نشر اين خرافه در مذهب تشيع و سير  گردد. چگونگي باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. فصل بعدي ةتاريخي كتب و باورهاي غال

كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در اين فصل، 
كند كه در نفي زيارت قبور از  اي را بيان مي نويسنده ابتدا داليل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه شيعيان به  ي و ائمه صاكرمجانب رسول 
شمارد كه موجب شيوع اين  اي را برمي زيارت و داليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث زيارت با قرآن و 
است. بخش بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين فصل 

  ي غلو و آفات و خبائث اجتماعي و ديني آن. پاياني كتاب، نگاهي است كلي به پديده
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  خمس
  قلمداران بل يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه اين كتاب، كه جامع دهد. مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
آن را ممرّي «وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي دقيق و موشكافانه ». اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسالم
كند و ضمن  سنده، كتاب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نوي شرح مي

پردازد كه آن را  اسالمي، به رواياتي مي ي بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن بيان  و اهل بيت وي نموده صمحدود و منحصر به رسول اهللا

آن آمده است، موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي 
            آن با قرآن كريم و سنت  ي به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و در  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس، اخبار  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي نهايت ثابت مي

شيعه نقل و تحليل و در پايان، موارد  ي ئمهبخششِ خمس به شيعيان را از جانب ا
  كند. آنگاه، فتاواي  مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
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كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه

همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 
      قدس اردبيلي، محقق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، م

الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر
(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 

هاي آنان  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه
كند. بخش پاياني كتاب، مجموعه  را در اين مورد، در آثارشان به تفكيك بيان مي

اصفهاني  رضا استادي هايي است كه ناصر مكارم شيرازي، هاي نويسنده به رديه پاسخ
اند و در ويراست جديد به آن  و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته

  اضافه شده است.



  

 
 

 

  ه آقاي محالتيجواب يك دهاتي ب
  قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

سيد  اي نوشته است كه  دهد. محالتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر كرده  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«ضل برقعي با عنوان ابوالف

بود. از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با برقعي 
هاي خود را  نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

در آغاز، داستان غدير و آنچه را  دهد. وي به سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
 ي توان از خطبه كند كه بنابر آنها نمي كه در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

را نمود. اين داليل، به چهار  سبرداشت خالفت و جانشيني علي ص رسول اكرم
شوند. در ادامه و در بحثي مبسوط  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي دسته

غدير پرداخته و با استناد به  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«با عنوان 
منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، جعلي 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه از آن  ميهاي آن را به اثبات  بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطالن مي استنتاج مي
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  تابشي از قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد كتاب آترجمه و تفسير قر
به دور از تعصبات  ،خش آنب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

اي  اي است. وي در جلد نخست كتاب و در مقدمه هاي فرقه مذهبي و جهت گيري
ي  مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي درباره

ناآشنا نسبت  ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي مهم
شناختي نسبي پيدا كند؛ از جمله مباحثي  ،الحات قرآنيبه مفاهيم تخصصي و اصط

هاي مختلف، انگيزه و چگونگي تدوين قرآن در  كتابت قرآن، قرائت ي همچون: شيوه
، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز قرآن و انواع آن، سزمان حضرت عثمان

اي است  گونه وي در تفسير، به ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه ويژگي
كه از پرداختن به اصطالحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب كرده و در نتيجه، 

اي روان از آيه،  ترجمه ي خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائه
معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و نظاير چندگانه است و يا 

رساند تا پيام اصلي هر آيه  بيان كرده و خواننده را ياري ميباشد  نيازمند تعريف مي
 ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم تفسير سوره ،يابد. جلد نخست كتابدررا به درستي 

به  ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره
  يس تا ناس اختصاص دارد. ي تفسير سوره
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  مراجعاتنقد 
  اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين شرف
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و تشيع  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم آغاز مي
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

گرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين ن
پردازد و با استناد و اشاره به  كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .ست كه در پايان به آن پرداخته شده استا
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  چگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخابي نو
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماال تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
پيش گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طالب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه انگيزه

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد مينقاط اختالف آنان با شيعيان آشنا 

هايش با علماي سني،  زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات و محاجه
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

 .اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت است صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس چرايي و  ،در آغازوي 

در فصل بعد، از  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي چگونگي حضورش در حوزه
 )رهبر معنوي و عقيدتي اهل سنت منطقه(سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا 

حج و  سفر .دهد مي را شرحمالقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي
ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر وي گذاشتند،  بازديد از سليمانيه

فصل پاياني، شرح تحوالت دروني  .كتاب آمده است ي مطالبي است كه در ادامه
باشد  هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطالعات با وي مي عميق نويسنده، دستگيري

بخش  .اكي در زندان را برايش به همراه داشته استهاي شديد و وحشتن كه شكنجه
به قلم شخص ديگري  كه شرح واپسين روزهاي زندگي رادمهر است، پاياني كتاب،

در اثر عوارض جسمي ناشي از شكنجه توسط مأموران  ،ي كتاب است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،اطالعات

12



  

 
 

 

  كليد فهم قرآن
  سنل يعترش 

بر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است. هاي تد بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ي كتاب با اشاره به همگاني بودن پيام اسالم و درس نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
ن را بيان نمايد. بدين كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآ خاصي نيست و مي

ست معرفي اي را كه براي درك آيات قرآن ضروري ا منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  هاي كتاب، فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه مورد فواتح سور و امثال قرآن توضيح مي

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدالل قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
و تفسير قرآن، اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم  فكري

گيرد. بحث پيرامون   موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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  دعا
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها  و چگونگي تمييز آنبررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي 
ترين كتب  از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي از مهم

كند. او  شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان مي ي ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه دعاهايِ  مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند داشت.  گمراه خود ساخته و
كند و  وي برخي از شبهات و سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي

  گويد. مستنداً به آنها پاسخ مي
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  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
  ضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرمرتجم: 

تأليف محمد بن عثمان ذهبي است. كتاب » المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کالم «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه تهباطل تشيع، به رش
امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم
، صز رحلت پيامبرپس ا هاي عالمه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدالل

براي خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرده و در هر  سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

ي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و تطهير و بررس ي شرح و تفسير آيه
ترين آياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت  پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

 ي آيه«باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
زول اين مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به ن» تطهير

فوق  ي هاي خود، آيات صدر و ذيلِ آيه آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي آيات را در  را به دقت بررسي مي

هايي موجز و منطقي،  سازد و با استدالل بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطالن مي اينبر مدعاي شيعيان در 
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  تضاد در عقيده
   یحممد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صبررسي تاريخي وقايع پس از رحلت پيامبر
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خالفت سه خليفه

اخت صحيح آنان به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شن
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم داليلي را برمي ،است. وي در آغاز

پردازد كه  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه خداوند  اختصاص دارد. او ويژگي شبه قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي كرده و  گروه دسته 13امبرش بيان كرده است، در در توصيف ياران حقيقي پي
گيري  دهد. در فصل بعد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با بهره به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه، دوستداران  از آيات قرآن كريم بازگو مي
در قبال  صار پيامبرافك و رفت ي هاي آنان، تحليل واقعه اهل بيت پيامبر و ويژگي

  دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
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  توحيد عبادت
   سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
ند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و ك مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه خاص را شرح مي
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  قسيم ميشمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر ت برمي

برد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا، توسل به غير خدا، ريا و  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صرت قبور بزرگان ديني، پيامبرو سپس، زيا

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و  آميز اين سوء برداشت، تحليل مي شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.
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  خالفت و امامت
   قلمداران بل يدرح

امامت ائمه و خالفت  ي اعتقادات شيعه درباره ي نيادين دربارههاي ب طرح پرسش
بزرگوار پيامبر اسالم است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات  ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم
ح كرده و شيعيان را به امر خالفت و امامت مطر ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي كند. وي در آغاز كتاب، به بحث درباره تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در ادامه،  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي مورد  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ر نام ائمهبه موضوعِ ذك

رساند. بخش  ادعاي شيعيان، نادرستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات مي
پردازد. در اين بخش، نويسنده  شيعه مي ي خطاييِ ائمه پاياني كتاب، به عصمت و بي

عدم  ي خود ائمه درباره هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از پس از استدالل
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي مصونيت
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  عقيده اسالمي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه
 ي ل مقدمهاست. مترجم در خال -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

با يكتاپرستان  -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –دالوهاب هاي محمد بن عب و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  توحيدي و ايماني مسلمان آزاده ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

د. كتاب حاضر، كن گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مياز هر
نخست،  ي االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين در صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

ق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و هاي تمييز ح دوم، مالك ي رساله
هاي توحيديِ  سوم، شبهاتي را كه مغرضين و مشركين بر اسالم و انديشه ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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