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 نامه استاد حيدر علي قلمداران زندگي

 ي گمنام حيدر علي قلمداران، نابغه

 ،انـد  بودهشايد كمتر كساني باشند كه بدانند روزي تمام ملت ايران كنوني اهل سنت 
ي جانفـداي آن   و صحابه صو اهل سنت يعني دوستداران واقعي اهل بيت پيامبر 

پس اهل سنت واقعـي بـا    ،نگرند كه با چشم حقيقت به دين و زندگي مي ،حضرت
مشـكل فقـط در    ،كند هيچ فرقي نمي سو  ؛ي واقعي يعني دوستدار علي  شيعه

 ،نه شـيعيت اسـت و نــه سـنيت     حقايق را وارونه جلوه دادن ،افراط و تفريط است
ي  را ملعون خواندن و ياران و همسران و خانواده صي فـداكار رسول اهللا  صحابـه

را لعنت و نفرين كردن نه تنها پيروي از علـي نيسـت    صدرجه يك پيامبر گرامي 
ي اهـل بيـت    و غلو و افراط دربـاره  ،بلكه دشمني با علي و پيامبر و دين علي است

نها محبت با پيامبر و اهل بيت حضرتش نيست، كه دشمني بـا آنـان   نه ت صپيامبر 
 است.

و دانشمنداني هستند كه حاضر بـه   ءي كنوني ايران علما امروز نيز در جامعه ،آري
ي كنوني ايران نيسـتند بلكـه بـا حـس      تقليد كوركورانه از خرافات موجود در جامعه

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

اما متأسفانه كمتر كساني در ايران بزرگ با علماء و دانشمنداني همچون آيت اهللا 
و عالمـه   ،شريعت سنگلچي و آيت اهللا العظمي سـيد رضـا بـن ابوالفضـل البرقعـي     

و دكتـر   ،يدر علي قلمـداران و دكتـر علـي مظفريـان    اسماعيل آل اسحاق و استاد ح
مرتضي رادمهر و دهها عالم و دانشمند ديگري آشنا هستند كه مذهب پـدري را بـا   

گرچـه شخصـيتهاي مـذكور     ،انـد  تشخيص دقيق رها كرده و مكتب حق را برگزيده
اند اما آثار گرانبهايشان نشان دهنده و معرف شخصيتهاي  همگي به رحمت خدا رفته

اينك به مناسبت نشر يك اثر گـران قـدر اسـتاد حيـدر      ،االي اين بزرگواران استو
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و متفكر و اسالم شـناس   ،علي قلمداران شما را با چهره اين مرد مجاهد و دانشمند
كنيم البته پيشاپيش از خانواده و شـاگردان و دوسـتداران    نظير ايران زمين آشنا مي بي

ه اطالعات ما جسته گريختـه و پراكنـده اسـت    طلبيم ك اين استاد بزرگوار پوزش مي
 چنانچه نقص و اشتباهي مالحظه فرمودند ما را ببخشند.

خورشـيدي در روسـتاي    1292حيدر علي قلمداران فرزنـد اسـماعيل در سـال    
اي  اراك از توابـع شهرسـتان قـم در خـانواده     -كيلو متري جاده قم  55ديزيجان در 

 ،در پنج سالگي مادرش را از دسـت داد  ،گشود كشاورز و نسبتاً فقير چشم به جهان
و به علت فقر و عاجز ماندن از پرداخت حتي دو قران پول مكتب خانـه روسـتا از   

ايسـتاد و مخفيانـه    فقط پشت در مي ،حضور در كالس درس زن آخوند محروم بود
ي پرسشهاي پيرزن كـه   باري بدليل پاسخ دادن به همه ،داد به درس پيرزن گوش مي

 ها از آن عاجز مانده بودند اجازه يافت مجاني در كالس شركت كند. بچه
ي  به علت نداشتن قلم و كاغذ و شـوق روز افـزون خوانـدن و نوشـتن از دوده    

 كرد. حمام به جاي مركب، و از كاغذهاي اضافي ريخته به جاي دفتر استفاده مي
مـردي   پـدر وي  ،حيدر علي در سن پانزده سالگي پـدرش را نيـز از دسـت داد   

خشن و تند مزاج و مخالف درس خواندن وي بود حيـدر علـي در سـن بيسـت و     
ي فرهنگ قم در آمـد از   هفت سالگي ازدواج كرد و در سي سالگي به خدمت اداره

ي تحقيقات و مطالعـات وي گسـترش يافتـه و قلمـش از مهـارت       آن پس كه دائره
در تهـران   ،در قم و وظيفـه هاي استوار و سرچشمه  خوبي بهره يافته بود در روزنامه

كـرد و   نوشت مجله يغما نيز مقاالت و اشـعار زيبـاي اسـتاد را چـاپ مـي      مقاله مي
ي وزين حكمت كه آيت اهللا طالقـاني   همچنين مقاالت فقهي و ارزشمندي در مجله

 رسيد. زدند هم به چاپ مي و مهندس مهدي بازرگان نيز در آن قلم مي
اي منتشـر   ي فرهنگ به چاپ رسيد مقالـه  ادارهاي كه از سوي  باري در يك مجله
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اي در رد  اي قاطع و كوبنـده  شد كه به حجاب اسالمي اهانت كرده بود استاد جوابيه
ي استوار به چاپ رساند اين اقدام از سـوي يـك شخصـيت     آن نگاشت و در مجله

و در يك جلسـه عمـومي در برابـر     ،خشم رئيس فرهنگ قم را برانگيخت ،فرهنگي
گويـد: مـن نيـز     از استاد انتقاد كرد و تهديد به اخراج وي نمود و اسـتاد مـي  حضّار 

سـخنان پـوچ و    ،اجازه خواستم و پشت تريبون رفتم و بـا كمـال صـراحت لهجـه    
پس از سخنان من جلسه به هم  ،تهديدات پوشالي وي را در برابر حضّار پاسخ دادم
 رهنگ پس از مدتي منتقل شد.خورد و الحمد هللا هيچ اتفاقي برايم نيفتاد و رئيس ف

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

كسي را به منزل ما فرستاد كه با شما كار دارم وقتي نزد ايشان رفتم موضـوع را جويـا   
توانـد بكنـد مـن     و پس از تعريف ماجرا گفتند ابـدا نتـرس هـيچ غلطـي نمـي      ،شدند
گذارم اين مردك در اين شهر بماند اگر باز هم چيزي گفت جوابش را بدهيد مـن   نمي

در جواب گفتم: آقا پيش از اينكه شما حمايت كنيد من جـوابش را دادم چـه رسـد از    
 دهيد! اين پس كه شما هم وعده حمايت مي

 قلمداران با شخصيتهاي معاصرآشنايي 

 عالمه شيخ محمد خالصي از علماي مجاهد و مبارز مقيم عراق -1

ي كتاب المعارف المحمديه شروع شد و  آشنايي استاد با عالمه خالصي با ترجمه

و كتـاب سـه جلـدي إحيـاء     » والسـالم  ةاإلسالم سبيل السعاد«ي كتاب  با ترجمه

و ديدارهاي بعدي و مكاتبات علمي را به  ،افتالشريعه و آثار ديگر عالمه ادامه ي
دنبال آورد البته آقاي خالصي مدتي بعد تحت تـأثير افكـار روشـنگرانه مرحـوم     

اش مشـهود   قلمداران قرار گرفت و عالئم اين تغييرات فكري او در آثـار بعـدي  
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اي كه عالمه خالصي بر كتاب ارمغـان آسـمان    همچنين از تقريظ يا مقدمه ،است
 نويسد: وشت اين تأثر مشهود است ايشان مياستاد ن

جواني مانند استاد حيدر علي قلمـداران در عصـر غفلـت و تجاهـل مسـلمين و      
بـرد و مـا    فراموشي تعاليم اسالمي بلكه در عصر جاهليت پي به حقايق اسالمي مـي 

با كمال شـجاعت و دليـري    ،اين حقايق را بدون ترس و هراس ،بين جاهالن معاند
 توان نمود؟ مايد چگونه اداي حق اين نعمت را مين منتشر مي

استاد قلمداران در سفرهايي كه به شهرهاي عراق به ويژه كربال نمود عـالوه بـر   
عالمه خالصي با عالمه كاشف الغطاء و عالمه سيد هبـه الـدين شهرسـتاني مؤلـف     

وي عـالوه بـر مكاتبـات     ،كتاب: الهيئـه واإلسـالم نيـز مالقـات و آشـنايي داشـت      
ي مسائل كالمـي   شماري كه با عالمه خالصي داشت با عالمه شهرستاني هم درباه بي

 به وسيله نامه مباحثه كرد.

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

ـ « وس ايسـتاده و  يك روز كه براي مراجعت از روستا به قم در كنار جاده منتظر اتوب
مشغول مطالعه بودم متوجه شدم يك اتومبيل شخصي كـه چنـد مسـافر داشـت بـه      
عقب برگشت جلو بنده كه رسيد: آقايان تعارف كردند كه سوار شـوم در مسـير راه   
فهميدم كه يكي از سرنشينان آقاي مهندس مهدي بازرگان است كه گويـا آن موقـع   

ت نفت ايران را به عهده داشـتند و  ليت صنعؤو] مسيديخورش 1331يا 1330[سال 
گشتند آقاي بازرگان به بنده گفتند: براي من بسـيار جالـب بـود كـه      از آبادان بر مي

ايـن اتفـاق   » ديدم شخصي در حوالي روستا كنار جاده ايستاده غرق در مطالعه است
بذر دوستي و مودت را در ميان ما پاشيد و بـارور سـاخت تـا جـايي كـه مهنـدس       
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اسـتاد  » حكومـت در اسـالم  «ولوژي خـود ازكتـاب   ئر كتاب بعثت و ايـد بازرگان د
استاد قلمداران نيز كه قبال چاپ شده » ارمغان آسمان«و كتاب  ،استفاده فراوان نمود

بود مورد توجه و پسند مهندس بازرگان واقع گرديده و براي دكتـر علـي شـريعتي    
 وصف آنرا گفته بود.

دن از زندان چهـار مرتبـه بـراي ديـدار بـا      مهندس مهدي بازرگان پس از آزاد ش
 آقاي حيدر علي قلمداران به قم آمدند.

 :دكتر علي شريعتي -3
را ديده بود و پس از شنيدن وصف كتـاب آرمغـان آسـمان    » ارمغان الهي«كتاب 

استاد قلمداران از زبان دانشمندان و دانشجويان روشنفكر دانشـگاه بـويژه مهنـدس    
همين امر باعث شد كه دكتـر در آذر مـاه    ،ر استاد گرديدبيشتر جذب افكا ،بازرگان

اي در اين خصـوص از پـاريس بـراي اسـتاد قلمـداران       نامهيدي خورش 1342سال 
 بنويسد. 

بعدها كه دكتر شريعتي به ايران بازگشت به يكي از دوسـتان خـود آقـاي دكتـر     
م بزرگـي در  اخروي كه با استاد قلمداران آشنايي داشت گفته بود كه قلمداران سـه 

توانيد ترتيب ايـن   جهت بخشيدن به افكار من دارد و مشتاق ديدار او هستم اگر مي
ديدار را بدهيد اما متأسفانه اين ديدار عملي نشد و دكتر شريعتي چشم از ايـن دنيـا   

 فرو بستند.

 :استاد مرتضي مطهري -4
ـ      نيز از اشخاصي بود كه عالقه ي از بـيم  اي پنهان بـه اسـتاد قلمـداران داشـت ول

اش را علني نكرد و طبق اظهار آقـاي قلمـداران در يـك     سرزنش ديگران اين عالقه
مالقات خياباني باري به وي گفته بود: كتاب ارمغان آسمان شـما را خوانـدم بسـيار    
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 خوب بود.

 جريان ترور و ديگر حوادث ناگوار زندگي استاد قلمداران

ررسي نصوص امامت) و كمي پـيش از  پس از انتشار مخفيانه كتاب شاهراه اتحاد (ب
پيروزي انقالب يكي از آيات عظام قم به نام شيخ مرتضي حـائري فرزنـد آيـت اهللا    

ي شخصـي از آقـاي    ي قـم بواسـطه   ي علميه شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه
قلمداران خواست كه به منزل ايشان برود، فرداي آن روز كه آقاي قلمداران به خانه 

ته بود ايشان به استاد گفته بود: آيا كتـاب نصـوص امامـت را شـما     آقاي حائري رف
ام اما در كتاب كه اسم بنده  گويم من ننوشته دهد: بنده نمي ايد؟ استاد پاسخ مي نوشته

خورد! آقاي حائري گفتند: ممكن است شما را بـه سـبب تـأليف ايـن      به چشم نمي
دتي باالتر از اين كه انسـان بـه   كتاب به قتل برسانند! آقاي قلمداران فرمود: چه سعا

توانيـد همـه را    اش كشته شـود سـپس آقـاي حـائري گفتنـد: اگـر مـي        خاطر عقيده
آوري نموده و در خاك دفن كنيد يا بسوزانيد! ايشان پاسخ داد: در اختيار بنـده   جمع

شما همه را خريداري كنيـد و بسـوزانيد! از طرفـي     ،فرد ديگري چاپ كرده ،نيست
شـود   گري در اين كشور چاپ و منتشر مـي  كمونيستي و تبليغ بهائياين همه كتاب 

 كنيد؟! ي آنها اقدامي نمي چرا شما در باره
خورشـيدي   1358پس از گذشت چند ماه از پيـروزي انقـالب در تابسـتان     -1

هجري قمري كه استاد قلمداران طبق عـادت   1399شب بيستم رمضان سال 
جوان مزدوري كه از جانب كوردالن  گذراند هر سال تابستان را در روستا مي

ي استاد شـد و او را   متعصب تحريك و مسلح شده بود نيمه شب وارد خانه
ليكن علي رغـم فاصـله بسـيار كـم      ،در حالت خواب ترور كرده و گريخت

 گلوله فقط پوست گردن ايشان را زخمي كرد و در كف اتاق فرو رفت.
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قبل از حادثه جواني از قم نـزد   طبق اظهاراتي كه از خود استاد نقل شده روز
ي كتـاب   اي عقايد و نظريات ايشان و نيز دربـاره  او آمده بود و در مورد پاره

ي  سؤاالتي كرده بود! بدون شك نوشتن كتاب خمس و شاهراه اتحاد انگيـزه 
 قوي اين ترور بوده است.

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

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

ن در خانـه وارد  دارند دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسته شـد  فرار نگه مي
چنـدين بـار    ،كنند ي منزل شده و البالي درختان كنار ديوار كمين مي باغچه

بينند مجدداً باز شده  بندند اما با كمال تعجب مي فرزندان استاد در خانه را مي
شوند مسلما يكي از آن دو نفر مأمور بوده كه در  ولي هرگز متوجه قضيه نمي

كننـد همـه    هاي شـب كـه اطمينـان مـي     د، نيمهخانه را براي فرار باز نگه دار
ي كمري وارد اتاق خـواب   اند فرد ضارب با چراغ قوه و اسلحه بخواب رفته

بـرد و در   همسر ايشـان كـه از تـرس و دلهـره خـوابش نمـي       ،شود استاد مي
لذا با اسـم او را صـدا    ،كند پسرش علي است رختخواب نشسته بود فكر مي

بيند با عجله اسلحه را به طرف  را اينگونه ميزند فرد تروريست كه وضع  مي
همسـر اسـتاد كـه     ،گـذارد  رود و شليك كرده و پا به فرار مي استاد نشانه مي

ها نيز كـه بـا صـداي     كشيد و بچه زبانش از ترس بند آمده بود فقط فرياد مي
كشـيدند حـاجي آقـا را     گوله از خواب پريده بودند وحشت زده فريـاد مـي  

ا سراسيمه بيرون آمـده و اسـتاد را كـه خـون از گـردنش      كشتند مردم روست
ي يكي از اهالي روستا كـه بـا    رسانند و به وسيله جاري بود به كنار جاده مي
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رسانند چند روز بعد جواني كه  آمد به بيمارستان كامكار مي اتومبيل از قم مي
 ظاهرا طلبه بود به منزل استاد مراجعه كرد و سراغ وي را گرفت پسـر آقـاي  

هاي علميـه در   بيند كه وارد يكي از حوزه كند و مي قلمداران او را تعقيب مي
 محله يخچال قاضي شهر قم گرديد.

حادثه تلخ ديگر در زندگي استاد وفات ناگهـاني يكـي از پسـرانش در سـال      -2
خورشيدي بود كه منجر به تألم روحي عميق وي گرديد پـس از ايـن    1360

هاي قلمـي و تحـرك جسـمي     او را از فعاليتحادثه سكته مغزي آن مرحوم 
محروم ساخت و ديگر نتوانست كار تأليف را ادامـه دهـد لـيكن مطالعـه را     

 حتي االمكان رها نساخت.
ي تلخ زندگي استاد قلمداران زنداني كردن او در زنـدان سـاحل    ديگر واقعه -3

 روزي كـه مـن در اثـر دو   «فرمـود:   قم بود، از خود استاد شنيده شده كه مـي 
ي مغزي پي در پي روي تخت خوابيده بودم دو نفـر از طـرف دادگـاه     سكته

انقالب قم به منزل ما آمدند و بنده را بـه جـرم واهـي ضـديت بـا انقـالب       
اسالمي با مقداري از كتابهايم با خود بردند و حتي اجـازه ندادنـد داروهـاي    

ادرارم نبـودم  خود را بردارم اين در شرايطي بود كه بنده اصال قادر به كنترل 
و براي مواقع ضروري دستگاه مخصوص به همراه داشتم سپس مرا به زندان 
ساحل قم منتقل كردند و در حالي كه فقط يك پتـوي زيـر انـداز در سـلول     

ي سـلول تـا صـبح از سـرما بـه ديـوار        داشتم به علت شكسته بودن شيشـه 
كردنـد فقـط   چسبيدم و شام هم به من نرسيد زيرا ساير زندانيان چپـاول   مي

يكي از زندانيان از سهم غذاي خودش مقداري به من داد صبح هـم اوضـاع   
 به همين منوال بود لذا مجبوراً نيت روزه كردم. 

البته فرزندانم جريان دستگيري و زنداني شدنم را به منزل آيت اهللا منتظـري  
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 كه آن زمان قائم مقام رهبري بود اطالع دادند (قابل ذكر اسـت كـه آيـت اهللا   
منتظري با استاد قلمداران دوستي ديرينه داشتند و از زبان استاد شنيده شـده  

فرمود: آقاي منتظري كتـاب حكومـت در اسـالم مـرا در نجـف آبـاد        كه مي
دادند) يك وقت ديدم چند نفر پاسـدار بـا دسـت پـاچگي      اصفهان درس مي

دنـد و  توأم با احترام و عذرخواهي صبح همان روز مرا از زنـدان بيـرون آور  
ام اطالع داده برايم لباس بياورند سپس با گرو گرفتن سند مالكيت  به خانواده

 منزل بنده را آزاد كردند.
حاال تصور كنيد كه استاد قلمداران عالوه بر لطف و عنايت خداوند متعـال اگـر   

داشـت و از ايشـان    ي دوسـتي نمـي   شخصيتي مانند آيت اهللا منتظري با ايشان رابطه
الزم به يادآوري است كه اداره اطالعـات   ،آمد كرد چه بر سر ايشان مي حمايت نمي

نمايشــگاهي در گلــزار شــهداي ايــن شــهر برپــا كــرد بــه نــام  1374قــم در ســال 
كه چند اثـر اسـتاد قلمـداران را بـه عنـوان افكـار و عقايـد        » مجاهدتهاي خاموش«

و مداركي عليـه آيـت   انحرافي به نمايش گذاشته بودند، كما اينكه در كنار آن اسناد 
 خورد. اهللا منتظري نيز به چشم مي

 منشي استاد قلمداران اخالق واال و آزاد

 ،شـجاع  ،زاهـد  ،عابـد  ،راست كردار ،عفيف ،ايشان در طول زندگي شخصيتي راستگو
ي كساني كه به نحوي با ايشان ارتبـاط نزديـك    سخاوتمند و صريح اللهجه بود و همه

اعتنـاء بـه خـوراك و پوشـاك      و بي ،تكلف بي ،پيرايه بي ،ي واالاند ايشان را انسان داشته
و ساير بزرگان ديـن اقتـداء    سشناختند. گويا استاد در اين راستا به هم نامش علي  مي

 اش شباهب زيادي به زندگي سلف و پيشگامان راستين اين امت داشت. كرد. و زندگي
و در پرتـو قلـم و علـم و     توانست در پناه نـام بلنـد و پـر آوازه    كه مي با وجود



   

 بحث شفاعت   12 
  

اش  تحقيقات وافرش به مناصب و مدارج دنيوي دست يابد و براي خود و خـانواده 
اش مانع گرايش او به قدرت زمان و نيل  زندگي مرفهي فراهم آورد اما مشي زاهدانه

و  ،به متاع و حطام دنيا و در پيش گرفتن تقيه و همراهي با خرافات و اباطيل گرديد
بلكه نام و نان و متاع زودگذر دنيا را  ،را در پاي جو حاكم ذبح نكردهرگز حقيقت 

 فداي حق و حقيقت نمود. خوشا به سعادتش.

 آثار و تأليفات استاد قلمداران

هـا و مجـالت    اي كه در روزنامـه  استاد حيدر علي قلمداران عالوه بر مقاالت عديده
رجمه نيز دارد كـه همگـي   تعداد قابل توجهي تأليف و ت ،رساند مختلف به چاپ مي

 اي است. كتابهاي ارزنده و محققانه

ايـن   ،كه يكي از آثار عالمه خالصي اسـت  »ةاملعارف املحمدي«ترجمه كتاب  -1

 خورشيدي ترجمه و چاپ شده است. 1325كتاب قبل از سال 

ي  خالصي كه تقريبا شبيه يك رسـاله  »ةإحياء الرشيع«ترجمه سه جلد كتاب  -2

بـه   37و ،36 ،1330در سـالهاي   »آئـني جاويـدان«و با عنوان توضيح المسائل بوده 

 چاپ رسيده است.

 »والسـالم ةاإلسالم سبيل السـعاد«ترجمه كتاب » آيين دين يا احكام اسالم« -3

خورشـيدي ترجمـه و چـاپ     1335اين نيز از آثار عالمه خالصي است كه در سال 
 شده است.

خورشيدي كه قـبال بـه    1339در سال » ارمغان آسمان«تأليف كتاب مشهور  -4
 ي: وظيفه چاپ و منتشر شد. صورت سلسله مقاالتي در روزنامه

كه ترجمه كتـاب   1339نماز جمعه در سال  در اثبات وجوب »ارمغان اهلي« -5

 عالمه خالصي است. »ةاجلمع«
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 شمسي. 1340ي عظيم اسالمي در سال  ي حج يا كنگره رساله -6

ه دستنويس آن با خـط خـودش   ك» مالكيت در ايران از نظر اسالم«ي  رساله -7
 باقي مانده و هنوز چاپ نشده است.

 .سو  ؛قيام مقدس حسين  -8
 1343در سال » حكومت در اسالم«تأليف جلد اول كتاب ارزنده و معروف  -9

مبحث اهميت و كيفيت تشكيل حكومـت از نظـر اسـالم را     68خورشيدي كه طي 
بديل بود و شايد بتـوان   بيسابقه و  و تا آن زمان در نوع خود بي ،بررسي كرده است

 ادعا نمود كه تاكنون نيز نظير آن در ايران تأليف نشده است.

فرمود آيت اهللا منتظري اين كتاب را قبل از انقالب در  از استاد شنيده شده كه مي
 داده است. نجف آباد اصفهان درس مي

به در شـب دوشـن  «ي تأليف اين كتاب را استاد چنـين بيـان داشـته اسـت:      انگيزه
 1343قمري برابر بـا هيجـدهم خـرداد مـاه      1384بيست و هفتم محرم الحرام سال 

نمود  خورشيدي در خواب ديدم كه با چند نفر در صحراي كربال هستيم و چنين مي
ي شـريف   از دنيا رفته و جنازه ؛كه وجود سيد شهيدان و سرور آزادگان حسين 
و ظاهرا كساني هم بـا   ،ا غسل دهمايشان در زمين به جاي مانده و من بايد ايشان ر

من خود را آماده كردم و لنگي پيچيدم و خواستم وضـو   ،من همكاري خواهند كرد
و تعبير اين خواب را چنين نمودم كه من با نوشـتن   ،بگيرم كه از خواب بيدار شدم

ي حقيقي و نـوراني ديـن مبـين اسـالم را از      ي شريف و آثار ديگر چهره اين رساله
هام و خرافات خواهم شست و پيكر مقدس اسالم را آنگونه كـه هسـت   گردهاي او

لذا به شكرانه اين نعمت به قيام تهجد اقـدام كـردم.    ،براي مردم نمايان خواهم كرد
 والحمد هللا.

پس از آن با استفاده از يادداشتهايي كه در اين موضوع تهيه كرده بودم بالفاصـله  
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ي ديزيجـان قـم    خورشيدي در قريه 1343صبح همان روز يعني هجدهم خردادماه 
 ».گذراندم به كار تأليف اين رساله پرداختم هنگامي كه تعطيالت تابستان را مي

 شمسي. 1344آيا اينان مسلمانند؟ در سال  -10
ي عالمه خالصي در بيمارستان است كـه   ي وصيت نامه ترجمه ،اين كتاب كم حجم

هـل هـم   «و بعدا تحت عنـوان   هجري قمري به منشي خود امال فرمود 1377در سال 
ايـران در  «به نـام   ،ي كوتاهي است ي آن رساله نيز به ضميمه ،به چاپ رسيد» مسلمون

اثـر عالمـه    »رش وفتنـة اجلهـل يف إيـران«ي قسمتهايي از كتـاب   كه ترجمه» آتش ناداني

 باشد. خالصي مي

كـه در سـالهاي پنجـاه تـا     » غُـالت راه نجات از شر «ي پنج قسمتي مجموعه -11
بحـث   ،امامـت  ،شود: علم غيب نجاه و چهار نوشته شد و مباحث ذيل را شامل ميپ

بحث در غلـو و   ،در واليت و حقيقت آن(كه تاكنون چاپ نشده) بحث در شفاعت
و بحث در حقيقت زيارت و تعميـر   ،ي شفاعت به چاپ رسيد غاليان كه به ضميمه

 كه به نام زيارت و زيارتنامه منتشر شد. ،مقابر
شمسي با همكـاري مرحـوم مهنـدس     1351كه احتماال در سال » زكات«كتاب  -12

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

يا كمي پس از آن نگارش » زكات«كه تقريبا همگام با كتاب » خمس«كتاب  -13
وع خمس كتاب تحويـل  سبت به موضيافت اما به علت حساسيت روحانيت شيعه ن

و تعدادي از همفكران استاد در اصفهان آن را تايپ نمـوده و بـا    ،خانه نگرديد چاپ
هزينه خودشان تكثير و منتشر كردند. البته ردهـايي نيـز بـر ايـن كتـاب بـه وسـيله        

و رضا استادي و غيره نوشـته كـه    ،اشخاصي همچون آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي
ي كتاب خمس نمـوده   ردود را نوشته و تعدادي را ضميمه آن مرحوم پاسخ كليه آن
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 است.

، اين كتاب هم به سبب حساسـيت شـديد روحانيـت    »شاهراه اتحاد«كتاب  -14
شيعه نسبت به موضوع كتاب به صورت تايپ شده تكثير و مخفيانه منتشر شد. امـا  

ن كتاب نه توسط استاد بلكه توسط دوستاني در تهران اين امر را به عهده داشتند. اي
ي بني ساعده  ي سقيفه واقعه صحاوي بررسي حوادث پس از رحلت رسول خدا 

 و بحث جنجال بر انگيز امامت بود. صو موضوع خالفت پيامبر اسالم
چند سال قبل از پيروزي انقالب » ذبيح اهللا محالتي«شخصي روحاني به نام  -15
الف و مطالـب خـ  » ضرب شمشـير بـر منكـر غـدير    «اي نوشت تحت عنوان  جزوه

 حقيقت در آن خبر درج كرد.
پاسخ يـك دهـاتي بـه    «اي در جواب آن نگاشت به نام  استاد قلمداران نيز رساله

 »!آيت اهللا محالتي
خورشيدي انتشار يافـت و   1358كه در سال » حكومت در اسالم«جلد دوم  -16

 به بررسي وظايف حكومت و حاكم اسالمي پرداخت.
 .صسنت رسول از عترت رسول  -17

 عرفي كوتاهي از آثار استاد حيدر علي قلمداران.اين بود م
اما قابل ذكر است كه استاد عالوه بر تأليف و تصنيف و ترجمه و نوشتن مقاالت 

ها و جلسات تحقيقي بسياري نيز در شهرهاي تهران (مسجد گذر و  سخنراني ،ديني
 ،داشـتند  زير دفتر در زمان امامت آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي) و تبريز و اصـفهان 

همچنين طي يكي از سفرهايشان به كربال در روز عاشورا سخنراني مهمي در صحن 
 آمده است.» زيارت و زيارتنامه«ايراد فرمود كه متن آن در كتاب  سقبر امام حسين 

ي كم نظير ايران زمين پس از سالها تحمل مشقات و  اين دانشمند محقق و چهره
احكام و حقايق دين مبـين اسـالم و تحمـل     مجاهدت در راه نشر ،رنجهاي زندگي

هشت سال بيماري طاقت فرسا كه توأم بـا صـبري ايـوب وار بـود در روز جمعـه      
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قمري در سن هفتاد و شش  1409رمضان المبارك  29بعد از سحر روز  15/02/68
و عصـر همـان    ،اش شـتافت  سالگي دار فاني را وداع گفت. و به ديدار معبود يگانه

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

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

ي مردم كه عشـق   و از ميان توده ،باالخره غالب خواهد شد صيش مصطفي آال بي
و محبت دين در اعماق وجودشان ريشه دارد حتما كساني بلند خواهند شد و گـرد  

ي نازنين اسالم عزيز را خواهند زدود و آئينه حق را با آب  و غبار خرافات از چهره
ل خواهنـد بخشـيد اگـر چـه     زالل ايمان و يقين و اخالص و تقوا و مجاهدت صيق

همانند آيت اهللا برقعي بر سر نماز گلوله برسـرش شـليك كننـد يـا هماننـد اسـتاد       
قلمداران در آغوش فرزندانش بر گلويش گلوله شـليك كننـد يـا صـدها و هزارهـا      

هايي كه در صفحات زرين تـاريخ بـه ثبـت     ها و مجاهدت ي ديگر از فداكاري نمونه
ي كه طعم شيرين حقيقت را بچشـد از تيـر و گلولـه و    رسيده است، اما مطمئنا كس

رود اما حاضر  ترسد بلكه عاشقانه به آغوش مرگ و شهادت پر افتخار مي مردن نمي
 پرستي بردارد. نيست تن به ذلت دهد يا دست از حق

پرسـتان و عاشـقان و شـيفتگان حـق و      جويـان و حـق   پس مژده باد به همه حق
آاليش و شـريعت شـامل و كامـل     خالص و دين بي حقيقت و پيروان راستين اسالم

 محمدي صلوات اهللا وسالمه عليهم.
تو را سپاس كه ما را با نعمت اسالم خالص و پاك از شرك و خرافات و  ،خدايا

بدعتها سر افراز كردي و افتخار بخشيدي پس برروح پـاك همـه رهـروان راه حـق     
 اران رحمت فرست.   آمين.بويژه صاحب اين كتاب استاد حيدر علي قلمداران هز
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 خورشيدي 84ناشر: تيرماه 
 )(قسمت پنجم غُالتراه نجات از شر  ي هسلسلبرگرفته از كتاب 

 قبور بين حقيقت و خرافات زيارت



 
<

 وبه نستعني

 مقدمه

 حممـدٍ  والسـالم عـىل ةوالصال ،مالک يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،نياحلمد هللا رب العامل

 .نيمجعوأصحابه أوآلهِ 

ـالت(راه نجـات از رش در چند سال قبـل كـه كتـاب     تـأليف و بـه يكـي از     )غُ

هـا و مـوانعي كـه از    يهاي قم براي طبع داده شد متأسفانه بعلت كار شـكن  چاپخانه
رود كار چاپ آن بپايان نرسيد و بناچـار آن را قطعـه قطعـه    ميچنين محيطي انتظار 

هاي متعـدد بچـاپ رسـانيديم     خانهكرده هر قسمتي را در يكي دو شهرستان در چاپ
ـ   يـاري خـداي متعـال    ه اينك اين قسمت آن را كه مربوط به بحث شفاعت اسـت ب

ـ كنـيم و ا مـي صورت و كيفيت تقديم طالبان حق و حقيقـت    بدين دواريم كـه در  مي
دانيم علت اصلي و مهم نفـرت  ميگمراه ما باعث تنبه و هدايت شود، چه  ي هجامع

و ايمان همان نشر خرافات و بسط موهومـات اسـت كـه     نسل جوان از مسائل دين
آن  ي هايـن مـردم در تـرويج و گسـترش اسـت و از همـ       ميـان  بنام حقائق دين در

موهومات مهمتر موضوع شفاعت است كه اين ملـت را بهرگونـه فسـق و فجـور و     
اش كند كـه جامعـه  ميفساد گستاخي جرأت داده است بطوريكه انسان گاهي آرزو 

غرور شفاعت هـيچ   ي هچنين دين و مذهبي كه در نتيجه باشد ليكن ب بيدين محض
شـفاعت بـا ايـن     ي هحد و سدي در نظام زندگيش نبوده باشد مبتلـي نشـود. مسـئل   
ت بلكه از انسانيت ميگسترش و وسعت براي اين جامعه ديگر چيزي نه تنها از اسال

 باقي نگذاشته است.
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معه را از حيث جان و مال و نـاموس  دين و مذهب آن است كه افراد جا ي هفائد
اش كسي در حد و مرز خود بايستد، و بقدري كـه بجامعـه   در امان نگاهدارد، و هر

رساند برخوردار شود. اما بدبختانه اگر موهومـات بـراي كسـي عقلـي بـاقي      مينفع 
گذشته باشد و بتواند زندگي جامعه خود را با زندگي جوامع مترقـي ديگـر مقايسـه    

كند. و بهر صورت حقيقـت  ميچه جهنم سوزاني زندگي  فهمد كه درمي كند آنگاه
اينست كـه   ،كه قرآن كريم ضامن بيان آن است ميشفاعت در شريعت اسال يهمسأل

 رسد. وباهللا التوفيق. ميبقدر امكان بعرض خوانندگان 
 

 هـ.1392محرم الحرام 



 آن قتيموضوع شفاعت و حق

ا اين حد وسعت يافته كه عالوه بر اينكه شفاعت كه در ملت ما ت ي همسأل
خبر از حد و مرز شرع مبين و حتي ياطالع از حقايق دين و بيگويندگاني غالبا ب

فاقد سواد خواندن و نوشتن كه بناحق منبر را كه جايگاه انبياي مرسلين و اولياي 
گمراه نمودن خلق در هر صبح ه هاي خود بصديقين است غصب كرده و با افسانه

خواني مشغولند و معركه گيراني كه خود سر تا پا جنايت و گناه و شام بنام روضه
ها و ساختهگاه عوام الناس را دور خود جمع نموده و با بافتهيگاه و ب بوده در هر

كنند. و هرگاه دقت شود ميپرتگاه هالكت و گناه تشويق ه هاي خود مردم را ب
ميبروي مردم باز  زمينت بوسعت آسمان و گردد كه اينان كه باب شفاعميمعلوم 

كنند غير از اغواي شيطاني دو محرك نفساني نيز دارند كه يكي از آنها آن است كه 
اند و چنين كسان گاه باشد كه در وجدان معاصي و گناه يهچون خود سر تا پا آلود

خود احساس گناهگاري و حقارت كنند براي آنكه در اين وضع و حال شركائي و 
رفقائي داشته باشند تا از تنهائي و انفراد وحشت نكنند و رنج نبرند ديگران را نيز 

كشانند بگمان آنكه با رفقا و ميخوانند و به اين عرصه ميبدين وضع و حال 
 شركاء بسيار خدا را ناچار به صرف نظر از عذاب و عفو از كيفر خود خواهند كرد!!

كه از ايـن طريـق جلـب رضـايت و      و علت ديگر اين دعوت بشفاعت آن است
خشنودي شنوندگان را كرده در مقابل آنانرا ببـذل مـال و انجـام سـؤال خـود وادار      

 كنند.ميشايان  ي هنموده استفاد
شفاعت در كتب احاديـث و روايـات نيـز     ي هآري، عالوه بر اينان متأسفانه مسأل

آثاري در اينگونه  ميجائي بزرگ براي خود باز كرده و حتي از افراد مشهور و محتر
كتب باقي مانده اسـت كـه بـراي يـاران شـيطان دسـتاويزي محكـم و مستمسـكي         
 مستحكم است چنانكه در يكي از كتب فقهي معروف فقيه مشهوري نوشته است كه

و  ،سـوزانيد ميآورد و آنها را از ترس رسوائي ميداد و فرزنداني از زنا ميزنا زني «
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رد و دفنش كردنـد،  نكه مميل زشت او خبر نداشت هكسي جز مادرش از اين افعا
اي بردنـد چنـين   داخت او را بهر نقطـه ميانكرد و بيرون ميخاك جنازه او را قبول ن

بود عاقبت اهل او نزد امام وقت، رفته واقعه را بحضرتش عرض كردند امام پس از 
دسـتور داد كـه   آنكه قضيه را از مادرش پرسيد و بما وقع آگاه گرديد به اهل آن زن 

مقداري از تربت حسيني در قبر او بگذارند. بدينصورت بر آن گنـاه لبـاس مغفـرت    
 !!»دپوشيده ش

مالي معروف ديگري در كتابهاي بسياري كـه در ايـن قـرن البـد بـراي تـرويج       
نوشت در يكي از كتابهـايش داسـتان زنـي را    ميو معالم دين مبين  ميمعارف اسال

نمود كه با او زنا كند و آن پسر ميرا مست كرده و وادار  پسر خود«نوشته است كه: 
كرد!! اما بعد از مرگ آن زن را ديدند كـه در عـاليترين   ميهموار با مادر خود چنين 

مـي درجات بهشت است از موجب آن پرسيدند گفت: روزي هفت مرتبه صـلوات  
  !!»فرستادم

ما اين روزها آشنا باشـد  و صدها از اين قبيل كفريات كه هر كه با مجالس ديني 
بينيد كه نـه   مياز اين مطالب زياد شنيده است! شما هرگاه بقرآن كريم مراجعه كنيد 

اي ندارد و اي و مايهتنها چنين شفاعتي در آن نيست بلكه اساسا شفاعت در آن پايه
و  ،قيامت هيچگونه قدرت و جرأتـي نيسـت   ي هجز ذات احديت كسي را در عرص

رد يگميبدين كيفيت جز اغواي شيطان كه از هواهاي نفساني مدد شفاعت  ي همسئل
توانيم ميگز نخود نيز مراجعه كنيم هر حقيقتي ندارد. و ما هر گاه به عقل و وجدان

باور كنيم كه پيغمبري كه از جانب پروردگار جهان براي اصالح و هـدايت بنـدگان   
اعد حكيمانه بنيـاد نهـاده   او مبعوث شده است و شريعتي را بدين بنيان محكم و قو

 است با طرح چنين شفاعتي آن را از بيخ و بن ويران نمايد.؟!
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بنظر ما علت نكبت و ذلت شرق و بخصوص ما مسلمانان و باالخص ما ايرانيان 
ندارد و ايـن انـدازه ملـت مـا      ميما ثبات و احترا ميان كه هيچ قانون و مقرراتي در

ه هيچ رژيم و آئيني قادر به اصالح آن نيسـت  آلوده و غير قابل اصالح شده است ك
تجـاوز  ه نگونه مسائل است. زيرا وقتي مغرور بودن بشفاعت انسان را بـ ميوجود ه

در حريم قوانين شريعت گستاخ كرده و جرأت دهد ديگر هيچ مقـررات و قـانوني   
چنين ملتي از حرمت برخوردار نخواهد بود و ايـن زيـان و خسـراني بـس      مياندر

كنـيم تـا بينيـد    مـي ايـن مختصـر دعـوت     ي هت. اينك ما شما را به مطالعـ عظيم اس
چـه پايـه و    الميشفاعت با اين همه خسارت و نكبت در نظر شريعت اسـ  ي همسئل

ا تَوفِيقي اِالَّ بِاهللاي دارد؟! يهما مَ  .وَ

علت گسترش و پذيرش مسئله شفاعت بدينصورت كه: اوليـاء و مقربـان درگـاه    
گنـاه و   ي همت براي عاصيان كه گاه باشد مشفوع له خود را بـه همـ  خدا در روز قيا

توانند تا عاليترين درجات بهشـت ارتقـاء دهنـد و يـا در دنيـا بـه منتهـا        ميعصيان 
ايـم از  كـه ايـن عقيـده را از آنـان در مـتن كتـاب آورده       يشان برسانند چنانهاآرزو

يان ديكتـاتور و خودخـواه   شفاعت معموله در درگاه سالطين جبار و دربار فرمانروا
مفسد و واجب القتل را بعلت شفاعت  ميقياس و كپي شده است كه گاه باشد مجر

شفيعي از اقارب و احباب سلطان جبار از پاي دار به كاخ محـارم و خـزائن اسـرار    
عاليترين مقام و درجات ارتقـا  ه همان سلطان رهبري كند و او را با تمام جناياتش ب

سـت امـارت و وزارت   شـريفترين شـغل و بهتـرين پ   ه ق پستي را بدهد و فرد ناالي
اعتنـائي  يهيچ علت و گناه مورد بيرساند، چنانكه ممكن است فرد صالح و الئقي ب

 و غضب پادشاه قرار گيرد!! 
هائي كـه از عـدل و انصـاف دور و از    زمينآري، اينگونه عقائد و افكار از چنين سـر 

كنـد.  مـي ه و در چنين محيطهائي نشو و نمـا  عقل و شرع مهجورند سرچشمه گرفت
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زيرا ملتي كه در آن عقل و عدل حاكم نبوده و صـداقت و لياقـت ارزشـي نـدارد و     
ا تملـق و  ستها و مقامها بگيرد و پميكارها همه با پارتي بازي و شفيع تراشي انجام 

ت و خواني و كرنش و ستايش جباران و سوگليان سالطين، غالبا به اشخاص پسـ ثنا
شود و علم و هنر و انسانيت و شخصيت و عفـت و لياقـت ارزشـي    مينااليق داده 

سنجند. درگاه پروردگـار  ميزاني ميندارد و مردمش همه چيز را با چنين مقياس و 
صـورت و  همـين   پندارنـد و بدبختانـه بـه   ميخود را نيز چون دربار سالطين جبار 

 شوند! ميكيفيت پروريده 
چنين ملت فاسدي هرگز صالح و سداد و تقوي و انضـباط و عفـت و    ميان لذا در

كند و مردمش طريق صحيح مراحل حيات را با چنين خصـال  مياخالق رشد پيدا ن
اعتنـائي باسـاس و ارگـان    يپيمايند و جز تملق و شخص پرستي و بـ ميو صفات ن

يـق و  حقايق زندگي و عدم ارزش فضائل اخالقي چيزي نخواهند داشت و نسـل ال 
 صالحي بجاي نخواهند گذاشت!  

اين رساله حقيقت شفاعت را چنانكه هست نه چنـين كـه    ي هدواريم مطالعميما ا
كنند با تملق و ميشود برخوانده آشكار كند و در نتيجه كساني كه تصور ميپنداشته 

توان بجائي رسيد بخود آيند و حقيقت آن را بر نفس خود ميتوسل شفيعان پنداري 

و مالـك يـوم الـدين جـز      ةلقين نمايند كه در پيشگاه خداوند عالم الغيب و الشهادت

براستي و حقيقت زندگي تقرب نتوان يافت و بحضرتش برجعت شتافت شـايد در  
علتهـاي مـذكوره بـدان    ه اثر انتشار اين حقايق جامعه ما از اين ذلت و انحطاط كه ب

نجات يابد بـه خـود يـا ال اقـل      مبتلي گشته است و بدان انس و عادت گرفته است
صدر اول كـه دچـار چنـين عقائـد سـخيفه       مسلميننسل او بجانب مجد و عظمت 

 نبودند بقدم سعي و عمل شتابد ومن اهللا التوفيق وعليه التكالن والمستعان. 
 راندر علي قلمداحي



 انيالغ ديعقا و غُالتعلت مهم نشر كتب 

ده است كه در باره امامان غلو كنند در بخش اول قبال گفتيم كه آنچه باعث ش
دشمنان اسالم اين مطالب در بين مسلمانان ترويج و اشاعه يافت و  ي هابتدا از ناحي

بعدا از طرف ارباب فسق و فجور از مسلمانان غافل و منهمك در شهوات اين 
مطالب تبليغ و توزيع شد زيرا آنان كه طبعا مايل به ارتكاب منكرات و عالقمند به 

جام محرمات بودند و در ارتكاب آن از تهديد و وعيد آيات قرآن احساس ان
شيطان بزودي  ي هكردند اينگونه مطالب را بداعي نفس و وسوس ميناراحتي 

و تهديد آيات الهي پناهگاهي داشته باشد و از اين جهت  راذپذيرفتند تا در مقابل ان
بجائي كشانيد كه تمام  باب شفاعت بدان وسعت در اسالم گشايش يافت و كار را

احكام اسالم در مسلخ شفاعت و مذبح غلو واليت كشته و نابود گرديد. و اين بابي 
بود كه شيطان هزاران سال قبل از پيدايش اسالم در امم گذشته و اديان منسوخه و 

موضوع  ؛اش را ديده بود: مثالًَ در مذهب مسيح  هباطله گشوده بود و نتيج
كه خود اين موضوع موجب بسته شدن باب تكليف و  ؛دوستي و محبت مسيح 

اش آن شد كه از شريعتي كه از زمان  هآزادي در ارتكاب فسق و فجور شد و نتيج
آدم تا آن زمان بوسيله انبياي الهي ابالغ و آبياري شده بود چيزي باقي نماند زيرا 

حرام و شفاعت او ديگر مجالي براي احكام و حالل و  ؛واليت و محبت مسيح 
را  ؛باقي نگذاشت. و پولس نصراني با تبليغات مزورانه يهودانه دوستي مسيح

(نمود هيوم القيام ي هرا ذخير ؛جانشين احكام كرد و شفاعت مسيح 
0F

. اسالم با )1

                                           
گيـرد و چنـين    مسئله شفاعت در ملت نصاري از كتب ديني و باصطالح از أسفار آسماني مايه مـي  -)1(

سان قادر نيست كه حوائج خـود را مسـتقيماً از خـدا بخواهـد بلكـه نيـاز و       كند كه خود انتلقين مي
داند از خدا براي او بخواهـد؛   احتياج بواسطه و شفيعي دارد كه حاجت انسانرا با زباني كه واسطه مي

﴿دهد:  بخالف اسالم كه تعليم مي       ﴾ /يتـان  مرا [به دعـا] بخوانيـد تـا برا   «) 60(غافر
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كوششي كه در اين باب كرد و در حقيقت باب شفاعت را بست اما غرور  ي ههم
طمع خام فاسقين و فاجرين شيطاني و هواي نفساني و اغواي دشمنان دين و 

روي ه مجدداً اين راه ضاللت را با عزيزترين وسعت قبل از جاهليت و مسيحيت ب
 مسلمانان باز كرد و شد آنچه شد. 

ديدند دين اسالم با قدرتي كه از مباني آن كه ايمان بخدا و  دشمنان اسالم مي
ر نفسي را در گيرد و كتاب آسماني آن كه قرآن مجيد است ه ميروز قيامت است 

   ﴿ گرو كردار آن گذاشته است كه    ﴾ هر شخص «) 38/(مدثر

 ﴿ »درگرو عمل خويش است        ﴾ 21/(طور (﴿         

 ﴾ كرده باشدبراي انسان چيزي نيست مگر آنچه را كه كوشش «)  39/(نجم« . 
و راه نجات مسلمان را از عذاب آخـرت و دخـول بـه بهشـت فقـط در عرضـه       

 : داند كهميداشتن و فروختن مال و جان در راه خدا 

﴿                           

       ﴾ 111/(توبه ( 

                                                                                                             
﴿ ».اجابت كنم                  ﴾  /يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده «) 186(بقره

 .»كنم را زمانى كه مرا بخواند اجابت مى
 آمده است: 26آيه  8چنانكه در نامه پولس به روميان باب 

دانـيم لـيكن خـود     آنچه دعا كنيم بطوريكه مي بايد نميوهم چنين روح نيز ما را مدد مي كند زيرا «
 »شود بيان كرد روح براي ما شفاعت مي كند بناله هائي كه نمي

براي شفاعت بايد شفيع و واسطه در درگاه خدا داراي مقام قرباني شدن  در تعليمات دين مسيح 
اه مجني عليه تقديم مـي  و قرب خدا را داشته باشد! و فديه جريمه ايست كه شخص مجرم به پيشگ

كند و چون حضرت عيسي در راه نجات بشر و اصالح بين فرزندان آدم و خدا قرباني شده است لذا 
 مقام شفاعت به او تفويض گرديده: زيرا قرباني راه امت روسياه است !!!
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خرد كه در راه خدا جهاد كنند و شان را ميخدا از مؤمنان جانها و مالهاي«يعني: 
  .»كشته شوند تا بهشت براي ايشان بوده باشد

 ﴿فرمايد:  ميگيرد بلكه    و راه دخول در بهشت را آسان نمي     

                                   

                     ﴾ /آيا «) يعني: 214(بقره
شويد و حال اينكه هنوز براي شما مانند آنچه  ه داخل بهشت ميچنان پنداشتيد ك

رسيد و متزلزل  ميها و زيانها  يبر كسانيكه قبل از شما بودند نيامده است آنانرا سخت
گفتند پس نصرت و ياري خدا چه  ميشدند تا جائي كه رسول خدا و مؤمنين  مي

ي آل عمران  وره. و در س»بدان كه نصرت خدا نزديك استوقت خواهد رسيد؟ 

  ﴿فرمايد:  مي 142/ي آيه                   

      ﴾  :شويد و هنوز خدا را  ميپنداريد كه داخل بهشت  ميآيا چنان «يعني
يا در سوره  »از شما و صابران كيانند كند ميمعلوم نشده است كه آنان كه جهاد 

﴿فرمايد:  مي 40ي  االعراف آيه                        

                                 

  ﴾  :همانا كسانيكه به آيات ما تكذيب كرده و از آن گردنكشي «يعني
شود تا اينكه  ميشود و داخل بهشت ن مينمودند درهاي آسمان براي ايشان باز ن

شتر (با طناب كلفت) در سوراخ سوزن در آيد (يعني محال است) و ما مجرمان را 
شوند مگر اينكه  ميني گناهگاران نيز داخل بهشت ندهيم (يع مينيز چنين پاداش 

شتر در سوراخ سوزن در آيد) براي ايشان جهنم جايگاه بوده و از باالي سر ايشان 
 .»كنيم ميپوششهاست كه ما ستمكاران را چنين كيفر 
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را از صاحبان سلطنت عاريتي كه همه  گونه تهديدات كه اگر كسي آن اين
كند مسلمانان آنها را  ميت بشنود خواب را بر او حرام چيزشان در اختيار ديگري اس

ديدند كه در پايان جهان و روز قيامت  ميشنيدند و  ميرسول خدا از خدا  ي هبوسيل
 7 ي هشوري آي ي هجز يكي از دو محل براي آنان نيست كه خدا در قرآن سور

 ﴿ فرمايد: مي           ﴾ گروهي از مردم در بهشتند و «ني: يع
. لذا براي تحصيل رضاي او و دخول به بهشت و رضوان الهي و »گروهي در جهنم

مانه در ميصرف نظر كرده آن دو را ص تنعم در نعمتهاي اليتناهي بايد از جان و مال
طبق اخالص گذاشته با خوف و رجا در بازار خريد و فروش سعادت ابدي در 

اي آن بود كه در زمان رسول خدا و بعد از آن حضرت  هچنين عقيد ي هآورند: نتيج
را بكف گرفته با آنچه از اموال كه در دسترس آنان  در ركاب خلفاي او نقد جان

اسالم در سرتاسر عالم بتكاپو پردازند و عند اللزوم جان  ي هبود براي بسط و توسع
وصول بمقصود در بازند. مآل دريغ بلكه در نهايت شوق و عالقه در راه  يو مال را ب

ن قاف تا قاف جهان ميكار آن شد كه در ظرف كمتر از نيم قرن با برق شمشير مسل
ن مرده و تاريك را از حيات دين و نور عدالت زنده و روشن كردند ميرا روشن و ز

 و اساسي از حكومت عدل و نظام احسن ريختند كه قبل از آن نه كسي ديده بود و
 اي خطور نكرده بود.  هبود بلكه در خاطر هيچ آفريدنه گوشي شنيده 

توسعه قلمرو اسالم با ارباب ملل و مذاهب قبـل   ي هن در نتيجمينكه مسلمياما ه
زش و اختالط پيـدا كردنـد قهـرا    مياز اسالم كه آلوده بخرافات و موهومات بودند آ

نيز سرايت نمـود   به اينان، اي كه در دماغ و قلب آنها بودعقايد باطله و آراي فاسده
و ديني و عالج اين مصيبتي كه بـر   ميو دشمنان نيز براي جلوگيري از فتوحات نظا

آن وارد شده بود همان عقايد خرافي و موهومات مذهبي خودشان را كه بچنان روز 
دانستند! مثال  مييلي كه خود خبتدابير و  ،سياهي كشانيده بود وارد دين اسالم كردند
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كردند و حتي در رديف علما و دانشمندان ديني خود را جـا   ميالم بظاهر ادعاي اس
كردند: چون كعب االحبار و عبداهللا بـن سـباء و شـيخ رجـب برسـي غـالي كـه         مي

بمذهب قبلي خود كه يهوديت يا نصرانيت يا زردشتيت بـود عالقـه داشـتند آنگـاه     
ن ميدر بـين مسـل   اسـالم بزبـان آنـان    ي هزي با نسبت دادن آن به ائمـ مياخبار غلو آ

بهائي اندك در اختيار آنان گذاشتند كه با يك صلوات و ه پراگنده شد و بهشت را ب
ـ  ان تهـي و گريـه   ميـ مغـز و  يخواندن فالن دعا و گرفتن چند روز روزه و زيارت ب

كردن بر فالن حادثه شخص معصيت كار مالك قصور بهشـت و همسـر حـوران و    
 !گشت! ميهمنشين پيغمبران و امامان 

از اين راه توانستند اوال: مسلمانان را از آن جذب و جوش و جانبازي و 
فداكاري در گسترش اسالم و حفظ حدود و قوانين باز دارند. و ثانيا: آنان را 
بگستاخي و جرأت در معصيت و ارتكاب فسق و فجور كه خود بزرگترين وسيله 

ي ساير ملل خداپرست براي نابودي يك ملت است جري گردانند. زيرا باعث بدبخت

از  24- 23ها بوده است چنانكه خداوند در سوره آل عمران آيه/نيز همين علت

﴿ دهد: ياحوال آنها خبر م                     

                     

                ﴾ »اى  آيا نديدى كسانى را كه بهره
نها داورى از كتاب (آسمانى) داشتند، به سوى كتاب الهى دعوت شدند تا در ميان آ

گردانند، در حالى كه (از  كند، سپس گروهى از آنان، (با علم و آگاهى،) روى مى
گفتند: آتش  اين عمل آنها، به خاطر آن است كه مى. قبول حق) اعراض دارند؟

رسد. (و كيفر ما، به خاطر امتيازى كه بر اقوام  (دوزخ)، جز چند روزى به ما نمى
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اين افترا (و دروغى كه به خدا بسته بودند،) آنها  .ديگر داريم، بسيار محدود است)
 ».را در دينشان مغرور ساخت (و گرفتار انواع گناهان شدند)

اند كه بكتاب خدا رجوع كنند تا كتاب خدا در اعمـال و  يعني: مردم دعوت شده
كننـد   ميافعال آنان حكم كند و نظر دهد لكن مجرمان مغرور از كتاب خدا اعراض 

ناكرده بجهنم هم بروند جز چند روزي معذب نيستند يا اين  د كه اگر خداانيو مدع
چنين  شوند! مگر يهود جز ميبدان مغرور  بافند و ميگفتارهاي شيرين را پيش خود 

كردند كه از تمام اعمال  ميجز چنين ادعا  ؛مسيح  ي هبودند؟ مگر نصاري دربار
ـ   ميو احكا كـافي   ؛ت و واليـت مسـيح   كه از جانب خدا آمده است تنهـا محب

مفيد باشد واليتـي اسـت كـه در     مياما دانستند اگر واليت پيغمبر و مياست!! اينها ن
كه منشأ عملي شـود كـه    يعني در زمان حيات او ،امام است زمان خود آن پيغمبر و

امام جهادي صـورت گيـرد و    معاونتي بعمل آيد و در ركاب آن پيغمبر و نصرت و
خالي آن هم بعـد از   ولي كاري انجام شود. وگرنه دوستي خشك وهاي آن بفرموده

اي نيسـت،  فوت او منشأ چه خيري خواهد بود؟! عشـق بـا مـرده كـه كـار عاقالنـه      
كه در ايـن همـه مـدت     ؛گان چه معنائي دارد؟ مثالً شيعيان علي دوستي با رفته

حضـرت زنـده و    اند؟ آن روزي كه آناند چه كاري انجام دادهاظهار واليت او كرده
تقاعـد   نصـرت او  بياري و نصرت مردم نياز داشت از واليـت او خبـري نبـود و از   

آن  صدهد؟! پيغمبر بزرگـوار   ميورزيدند، امروز ادعاي واليت چه كاري صورت 

اللهـم وال مـن وااله «را برمردم عرضه نمود مگر نفرمود:  ؛روز كه واليت علي 

آيا مراد پيغمبر همان واليت قلبـي   »من خذله وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل

ن عرض واليـت نصـرت و يـاري علـي را نخواسـته      ميبود بدون عمل؟! مگر در ه
 واليـت و  ي هكنند؟ پس مسـأل  مياست؟ مدعيان واليت چه نصرتي از علي كرده و 

شـفاعت مسـيح    محبـت و  ي هشباهت بمسـأل يشفاعتي كه اكنون بين مردم هست ب
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لم است اگـر ايـن مسـأله از طـرف مسـيحيان بـر مسـلمانان        آنچه مس ،نيست ؛
شود. زيرا با ايـن تائيـدات، هـم     ميپيشنهاد نشده باشد از طرف آنان تائيد و تقويت 

ـ  ميملت اسالم را از فعاليت ديني باز  معصـيت و فسـق و فجـور كـه     ه دارد و هم ب
ن بـاب  كنـد! بـراي گشـود    مـي اسارت است گسـتاخ و تشـويق    اش احتياج ونتيجه

داري صـورت گرفتـه اسـت كـه     اند و تبليغات دامنهشفاعت ظاهراً زحمتهاي كشيده
العياذ باهللا تعـالي  وامان اهل بيت و شفيعان روز قيامت تدريجا باال رفته تا جائي كه 

 ي هاند!؟ زيرا مسلمانان صدر اول معتقد بودنـد كـه آفريننـد   تلو خدا بلكه باالتر شده
صاحب قـدرت و اراده و مشـيت اسـت و چنانكـه در      جهان در وعد و وعيد خود

﴿ صدها آيات قرآن آمده بهر كسي جزاي عمـل او داده خواهـد شـد:          

            ﴾ كس عمل نيكي انجام  هر«: ) يعني15/و جاثيه 46/(فصلت
تهديـدات   . و چـون »اوسـت خـود   دهد بنفع خود اوست و كسيكه بدي كند بضرر

الهي سخت و وحشت انگيز زهرگداز است بايد در مقابل آن بكسي پناه بـرد كـه ال   
تر از خود طاقـت مقاومـت   ياقل همسن او باشد! و گرنه هيچ ضعيفي در مقابل قو

لذا از ذهنيات خود اوليائي براي خدا يا بگونه كـه آنـرا تراشـيدند كـه بقـول       .ندارد
سـنت الهيـه مقاومـت     خدا باشد تا بتواند در مقابل قوانين و ي هعوامشان عزيز كرد

ايشان مدبر عالم امكان و متصرف در كون و مكاننـد   ميبقول آيت اهللا عظ نمايد. و
 كه خود صاحب همه چيزند! 
شفاعت را تا آن حد وسعت دادنـد كـه بـا عملـي      ي هبه اين كيفيت بود كه مسأل

ا نـاچيز كردنـد، و آن بهشـت و نعمتهـاي     سهل و اندك تمام آن تهديـدات الهـي ر  
جاويد آنرا بدست آورده مالك و متصرف شـدند! يعنـي شـريعت الهيـه را يكسـره      

دشمن بود كـه بـه آسـانترين وجـه      ي همنسوخ و موقوف كردند. واين همان خواست
 صورت گرفت! 
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تمام كششها و كوششها و مجاهدتها و جانبازيها براي آن بوده و هست كه انسان 
عذاب الهي برهد و به بهشت مقصود برسد و اين منظور با اعمالي از آن قبيل كه از 

مدحها و ثناها و تملقها و  ي هگذشت با بدست آوردن دل مخلوقي چون خود بوسيل
 ! ديگر چه الزم كه انسـان خـود را مقيـد بحـالل و حـرام و     شد يحاصل مامثال آن 

كف دست خود گرفته از حدود  دراجراي احكام كند؟ چه احتياج كه جان و مال را 
مراقبت نمايد و از مال و ناموس مسلمانان دفاع كند؟! چه نيـاز كـه    ميثغور اسال و

نهائي كه كفر ميروي بسر ز اسالم پاي در ركاب جهاد نهد؟ و ي هبراي بسط و توسع
هـا و سـختيها كنـد؟ تـا     در آن استقرار دارد بياورد؟ و خود را دچار هزاران مخاطره

اشتياق جان عزيز را در راه عزيزتر از جان يعني دين فـدا   جام با نهايت آرزو وسران
 نمايد؟ نه خير ديگر اينها الزم نيست!!

با ادعاي دوستي چند گيرد و حاجتي كه   ميكاري كه با چند قطره اشك صورت 
كند ميهاي خدا كه اكنون دوستي آنها هيچگونه تكليفي براي او ايجاد ننفر از آفريد

بهشتي را كه  ،آيدميخواهند بر مينهي ندارند و چيزي ن زيرا در دنيا نيستند و امر و
دهند؟! آري دشمنان اسالم هـم بدينوسـيله بمقصـود    ميدهند اما به بهانه ميبه بها ن

آسانترين وجه يافتند. مگر مقصـود دشـمنان   ه كردند بميرسيدند زيرا آنچه را آرزو 
 دست يافتند؟د كه بدينوسيله بدان چه بو
خواستند كـه در غـالف باشـد زيـرا بـرق ايـن       ميشمشير جهاد مسلمانان را  -1

كرد و فوج فوج مـردم  ميشمشير كه با نور هدايت قرآن همراه بود چشمها را خيره 
كردند. با بازكردن ميان در غالف بودن آن را آرزو ننمود. دشمميرا داخل دين خدا 

ين چنيني بمقصود خود دست يافتند و چه خوب واليت آن چناني و باب شفاعت ا
ن گرفتنــد و ميدســت يافتنــد! روح ســربازي و سلحشــوري در راه ديــن را از مســل

بدينوسيله خود را از مصيبت تسلط اسالم و مسلمانان رهـا كـرده و آسـوده خـاطر     
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ساختند آنگاه در مقام انتقام از اسالم برآمدند و كردند آنچه كردند چنانكه هنوز هم 
 كنند.يم

شـتند  ي فسق و فجور ندا كاب گناه و اشاعهمسلمانان را كه هرگز جرأت ارت -2
اي اعمـال مبتدعانـه بـه انـواع     نان بشفاعت اوليا با انجام پارهمياط در نتيجه اعتماد و

يمخصوصا شيعه در ب ميگناهان بزرگ مبتال كردند بطوريكه امروز كشورهاي اسال
كه موجب آسايش جامعه اسـت و در ديـن اسـالم بـه      اعتنائي به نظامات و قوانيني

شديدترين وجه اجراي آن توصيه شده اسـت. از اكتـر   ه ب بهترين صورت موجود و
ـ  ي هپرستان به قوانين موضوعدينان و بتيملل عالم حتي ب اعتناترانـد، و بـا   يخود ب

مانندي در مخالفت با احكـام بسـوي هالكـت و نـابودي رهسـپارند. در      يسرعت ب
 شه به تقوي توصيه و تاكيد شده است. مياليكه در مذهب شيعه هح

شـيطاني و   ي هچنانچـه گفتـيم ايـن تعليمـات مغرضـان      ميدر بين مذاهب اسـال 
شـيعه   در مـذهب  غُـالت غلـو و  اساس ابليسـانه بعلـت وجـود    يب تبليغات سوء و

 ل:ساير مذاهب بيشتر است بجهات ذيشديدتر است زيرا بواعث و دواعي در آن از 
دور نمود و  ميتوان مسلمانان را از اتحاد اسالمياز طريق اين مذهب آسانتر  -1
ن منظـور تـاكنون   مـي مسلمه (تفرقه بينداز و آقائي كن) را اجـرا داشـت. به   ي هقاعد

دشمنان اسالم و كشـورهاي اسـتعماري انـواع كوششـها را بـراي تفرقـه و جـدائي        
علمـاي اسـتعماري و نوشـتن كتابهـاي      ي هپروريد برند ازميمسلمانان بكار برده و 

استعماري و تشكيل مجالس استعماري و خالصه آنچه براي منظور اسـتعمار مفيـد   
كه درصـدد   مياست!! و تاكنون هريك از مردان مصلح و دانشمندان روشنفكر اسال

ـ مياند مردم را قدم و اصالح اين شگاف برآمده و خواستهميتر  ميه وحـدت اسـال  ب
 ي ههمان عمال و ايادي استعمار بصورت گوناگون مورد حمل ي هد بوسيلنزديك كنن

اين حملـه  اند وكتابهاي استعماري شده علماي استعماري و گويندگان استعماري و
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آن مصلحين و دانشمندان ديـر يـا زود از بـين رفتـه و از      ها غالبا مؤثر واقع شده و
حريف چند برابـر آن مصـلح   زيرا  ،كوششهاي ايشان نتيجه بعكس گرفته شده است

شگاف را وسيعتر كرده است. علي الخصوص كه در اينجا يـك   كوشش بكار برده و
 ن است.مياي از غفلت مسلداعي بزرگ ديگر وجود دارد بشرح آتي الذكر كه نمونه

 ن مخصوصا شيعيان استميغلو در بين مسل أسخن در شفاعت بود كه منش

تـاريخي دارد و در مـذاهب    ي هان باطله سـابق شفاعت در امم گذشته و ادي ي همسأل
هاي خدايان يونـان و كـيش   هاي عجيب است تا افسانهخاموش كه مملو از افساسه

پرستان حجاز و بابـل  و اخيرا بت ؛آئين مسيح  مذاهب قديم مصر و زردشت و
ق داشته است و علت آن اين بوده ميع ي هدر تمام اين مذاهب موضوع شفاعت ريش

از آنكه بشر معتقد بوجود خداي بزرگ شد و خدايان ديگر كه هنـوز   است كه پس
عقايد و افكار مردم داراي مقامات عاليه و عـرض انـدام بودنـد ناچـار      ي هدر صحن

مـي دار بوده و شأني از شؤون آفرينش را تدبير هريك پستي از امور خلقت را عهده
د و در سـالهاي قحـط و   كـر مينمودند!! و خاضع خاشع بود. از خدايي طلب باران 

كـرد، و از  ميدانست و براي رفع خشم او قربانيها ميغال غضب او را بخود متوجه 
طغيـان و طوفـان آن وحشـت     مـد و  خداي دريا در بيم و هراس بـود و از جـزر و  

داشت، و براي جلب رضاي او دختران زيبا را بعنـوان عـروس دريـا بـا تشـريفات      
يـك در مقـام خـاص     خدايان جنگ و صلح هـر همچنين  نمود. وميخاص تقديم 
د و بيم مردم بودند تا اينكه در مذهب زردشت كه قـدرت خـدايان   ميخود موجب ا

تعديل شده و تحفيف يافـت و مـدبري كـون و صـانع عـالم بـدو خـدا (يـزدان و         
اهريمن) اختصاص يافت در اينوقت خدايان ديگر از مقام خداونـدي خـود اسـتعفا    

الي كرده بفرشتگان و امشاسپندان دادند و بجاي خداي بـاران  داده و جاي خود را خ
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عمل نهاد و با آپوش اهريمن به نبرد پرداخـت. و   ي هباران پاي بعرص ي هتشتر فرشت
همچنين فرشتگان مهر، امرداد، هريـك پسـت مخصـوص خـود را تحويـل گرفتـه       

نيـز در نتيجـه   خدايان  ي همشغول رتق و فتق امور عالم شدند: افسانه يونانيان دربار
ن جاي خود را بعقول عشره و افالك تسعه سـپرد  ميآن سرز ي هگسترش آراء فالسف

و آن خدايان و اين فرشتگان و آن عقول و افالك با اينكه در اثر اعتقاد بشر بخداي 
استبداد خود نازل شده در تحت رياست خداي بزرگ قرار  بزرگ از مقام استقالل و

م اختصاصـي خـود داراي نـوعي اسـتقالل بودنـد زيـرا       گرفتند اما همچنان در مقـا 
اي از تجرد و استعالء قرار يونانيان مصدر اول و صادر نخستين را در درجه ي هافسان

 امور پست خلقت و رزق و اماته و احياء وه داده بود كه شأنش اجل از آن بود كه ب
چيز بفرشـتگان و  يات را درك كند. لذا اين امور نـا ن آفرينش پرداخته جزئئوساير ش

اينـان از   ي هامشاسپندان و خدايان كوچك يا واسطه و شفعاء واگذار شد تـا بوسـيل  
ـ اعراض آنان ا خداي بزرگ خواسته شود لذا انسان نادان همواره از اقبال و دوار و مي

 مياز موضوع شفاعت فرشتگان در اعراب جاهليـت و در اخبـار اسـال    ،هراسان بود
اند كه هر يـك  عرش چهار فرشته ي هاند حملت چنانكه گفتهنيز اثري از آن باقي اس

آدم  لبنـييشـفع  يرجـل هـو الـذ ةصور يف ين الذإ«بصورت يكي از جاندارن است 

). 2/253الوسي  ،(بلوغ االرب »رزاقهم والذي يف صورة النرس فهو الذي يشفع للطريأو

فرزنـدان آدم و   يست كه براياهي كه بصورت مردي است او فرشتاهآن فرشت«يعني: 
يسـت كـه   اهكند و آن فرشته كه بصورت كرگس است فرشتروزي آنان شفاعت مي

شـفاعت فرشـتگان در    ي هپـس مسـأل   .»كندبراي پرندگان و روزي آنان شفاعت مي
ـ  اديان گذشته سابقه دارد پيـدايش رژيـم پادشـاهي در    ان بشـر و ايجـاد دسـتگاه    مي

سـا و پادشـاهان و پـاداش و كيفـر     سلطنت و رياسـت و تقـرب و تبعـد افـراد برؤ    
نيكوكاران و بدكاران كم كم كار را بدانجا كشيد كه كساني كه مورد غضب سـلطان  
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ـ ميو رئيس طائفه و قبيله قرار  نزديكـان و خويشـان و عزيـزان شـخص     ه گرفتند ب
بردند و از عزت و آبروي آن عزيز استفاده كرده از غضب و ميسلطان و رئيس پناه 

ماندند. قهرا محبت آن شخص عزيز و شفيع در قلـب  مييس مصون خشم شاه و رئ
او را اكرام و انعام نموده براي روز مباداي خـود ذخيـره    گرفت وميمشفوع له قرار 

نمود. پس در حقيقت منشأ اعتقاد شفاعت انس و عادت دربار سالطين جبـار آن  مي
شـخص مجـرم    ،شدميروزگار بود كه مدبرتر يك سوگلي و مقرب در پيشگاه شاه 

 سرتاپا گناه را از كيفر پاك و از عزيزان درگاه كند!!
خدايان كوچك با امشاسپندان يا بتـان يـا    عين اين عقيده در متدينين پيدا شده و

فرشتگان يا پيغمبران را نيز داري همان عـزت و احتـرام در پيشـگاه خـداي بـزرگ      
قحط و غال بايـد اينـان را در    پنداشته و تصور كردند كه در هنگام نزول بال و بروز

 دربار پروردگار بشفاعت وادارند تا آن بليه و سختي از ايشان برداشته شود. 
اول براي امور دنيوي و اصالح كار معاش بود و هنوز  ي هاين شفاعت در وهل

شفاعت خدا  ي هان نيامده بود خصوصاً در اعراب جاهليت كه مسألميمعاد ب ي همسأل
 گفتند:ميپنداشتند و  ميي در نزد خدا ان خود را فقط شفعافت كه آنان بتگر

﴿      ﴾ اينان در نزد خداوند شفيعان ما هستند«) 18/(يونس«. 
چنانكه در تواريخ معتبر در علت پرستش بت در اعراب جاهليت چنين آمده است 

نكه از ميبه سوي شام آمد ه كه عمرو بن لحي كه از اشراف جاهليت بود از مكه
ن بلقأ باراضي مآب آمد عماليق در آنجا بودند مشاهده كرد كه آنان بتاني را ميسرز

را كه  مياين اصنا »ما هذه األصنام التي أراكم تعبدون«پرستيد به ايشان گفت: مي

هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا «پرستيد چه چيز است؟ باو گفتند: ميشما 

كنيم براي ميگفتند: اينان بتاني هستند كه ما از آنها طلب باران  »تنرصها فتنرصناونس
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كنند. عمرو بن لحي به ايشان ميخواهيم ما را ياري ميبارانند و از آنان ياري ميما 
را عبادت كنند لذا  ن عرب ببرم تا اوميدهيد كه به سرزميگفت: آيا بمن صنم را ن

هبل بود. پس وي آن را بمكه آورده نصب كرد و مردم را  او بتي دادند كه نامشه ب
 هوالنهاي هي، البدا1/82نمايند. (سيره ابن هشام را عبادت كرده تعظيم  امر كرد كه او

2/188 .( 
تا جائي كه از پيغمبر خدا هم توقع آن را داشـتند كـه شـفاعت بتـان را تصـديق      

إهنـن الغرانيـق العـىل «که جاست بياين توقع  اي ازنمايد چنانكه (بتان غرانيق نمونه

 اصـالح امـر   اما اين شفاعت هر چه بود براي امور دنيـوي و  »ىجتوإن شفاعتهن لرت

بتـان   پرستان به آخرت ايمـان نداشـتند كـه از   بت معاش بود زيرا اعراب جاهليت و
شفاعت نجات از عذاب و دخول بهشت را خواسـتار شـوند. و چنانكـه الوسـي در     

علـی  شبهات العرب كانت مقصـورة«نويسد: مي) آورده است 198 (بلوغ االرب ص

اش يعني: عرب در مسأله دين بـدو چيـز شـبهه    .»إنكار البعث وجحد إرسال الرسل

و دوم انكـار ارسـال    ،خيز بـود ابعثت و انگيزش روز رست ي همنحصر بود: اول مسأل
نـي اسـت كـه    ن اين معت بسياري در قرآن شاهد اين دعوي و مبيارسل. چنانكه آي

داد كـه  مـي آنان اصال اعتقاد به حيات بعد از مرگ نداشتند و پيغمبر خدا را كه خبر 
مـي پايان در پي دارد مسخره كرده پس از زندگاني اين جهان بشرحيات ديگري بي

﴿ گفتند:                            ﴾  7/( سـبأ .( 
دهد كـه چـون ريـزه    ميخواهيد شما را راهنمائي كنم بمردي كه خبر مييا آ«يعني: 

استخوانهاي مردگـان را   ص. و در حضور پيغمبر »شويدميريزه شديد باز آ فريده 

﴿گفتند: ميآورده و         ﴾ وانها را چه كسي اين استخ«). 78/(يس
 . »كند در حاليكه پوسيده است؟زنده مي
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 ﴿                        ﴾ 17-16/(صـــافات .(
آيا هنگامى كه ما مرديم و به خاك و استخوان مبدل شـديم، بـار ديگـر برانگيختـه     «

و از اشعار معروف آنهاست كه  »گردند)؟! دران نخستين ما (بازمىخواهيم شد؟! يا پ

اول كسـيكه از   و .»حيات ثم موت، ثم نرشـ، حـديث خرافـة يـا أم عمـرو«گفتند: مي

أول من آمن  وهو«ند: اهبعث داشته است قس بن ساعده است كه گفته عرب ايمان ب

ت چنانكه جـاحظ در  بوده اس صاو معاصر رسول اهللا و .»بالبعث من أهل اجلاهلية

ـَه «كتاب البيان والتبين گفته است:   كـالمَ قـسّ  صألنّ رسولَ اللّ وَ بـن  هو الـذي رَ

ه عىل مجل كاظ وموعظتَه، وهو الذي روساعدةَ وموقفَ هُ لقريشٍ والعرب، وهو الذي اه بعُ

ج ر من تصويبهعَ نه وأظْهَ سْ اي و او تنها كسي بوده است كه چنـين عقيـده   .»بَ من حُ

 اي در جاهليت شهرت ندارد.كس ديگر چنين عقيده ه است و ازداشت
 شـفاعت از  ي هآن مسـأل  ان اعراب كسي اعتقاد بآخرت نداشته كـه در ميپس در 

گناهان را پيش بياورد. چون چنين كساني اعتقاد بآخرت نداشته لذا شفاعت اخروي 
ن حيـات را از  ئوامور زندگي و ش خواستند بلكه فقط درميرا هم از معبودان خود ن

بـاران توقـع    فرشتگان بـاد و  آنان خواستار بودند چنانكه زردشتيان از امشاسپندان و
كـه   ؛خواستند فقط در مذهب مسـيح  ميشفاعت در امر باد و باران را  ترحم و

شـفاعت   ي هسخن از حيات بعد از مرگ و دخـول در ملكـوت آسـمان بـود مسـأل     
 ي نيز از مذاهب ديگر بودند.شايد افراد نادر ديگري گرفت. و ي هجنب

مي پس آيات شفاعت كه در قرآن است و آن را منوط و موقوف به اذن خدا 
اند بسياري از آن مرتبط به همين شفاعت در امر معيشت است كه در امم گذشته د

 255ي شريفه  مخصوصاً در جاهليت محيط نزول قرآن سابقه داشته است مانند آيه

﴿: فرمايد يسوره بقره كه م           ﴾ » چه كسى است كه
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ي شريفه است:  كه ما قبل آن اين جمله» بدون حكم او در پيشگاهش شفاعت كند؟

﴿              ﴾ » آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن

﴿وما بعد آن  ».اوست            ﴾» گذشته و [حال و] آينده آنان
كه معلوم است اصالً سخني از آخرت نيست تا شفاعت آن منظور باشد. » داند را مى

﴿فرمايد:  يكه م سوره يس 23ي شريفه  و همچنين آيه            

                 ﴾  :آيا من غير از خدا خداياني «يعني
را گيرم كه اگر خداي رحمن براي من بدي را بخواهد شفاعت آنان چيزي را از من 

 ﴿فرمايد:  يسوره يونس كه م 3ي شريفه  و نيز آيه »كفايت كند و مرا از او نرهانند

                                    

                   ﴾  :همان «يعني
و زمين را در شش روز آفريد پس بر عرش استوى يافت او خود پرودگار آسمانها 

اي نيست مگر به اذن او پروردگارتان  كند هيچ ميانجي و واسطه ىتدبير امور م

   ﴿فرمايد:  يسوره سجده كه م 4. و آيه شريفه »خداست پس او را بپرستيد..

                                       

         ﴾ » خداوند كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ما
. جز او هيچ دوست و وا نمودبين آنهاست در شش روز آفريد آن گاه بر عرش است

و آيات ديگر كه در اين آيات شريفه  »پذيريد؟ اى نداريد. آيا پند نمى هشفاعت كنند
نفي شفاعت از تدبير امور آسمان و زمين و ضرر و نفع رسانيدن شفيعان بدون اذن 

اي كه زردشتيان از  كند يعني همان شفاعت و واسطه يپروردگار جهان م
ت از بتان و فرستگان امشاسكپندان و تابعين فالسفه از عقول عشره و مردم جاهلي

اي از امر خلقت بتوسط  نمايد كه پاره يانتظار داشته) قرآن كريم خود تصديق م
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﴿دهد كه:  يگرد چنانكه امر موت را به ملك الموت نسبت م يفرشتگان انجام م  

                ﴾ )بگو: «يعني:  )11/سجده
يا ». گيرد يي مرگي كه بشما گماشته شده است جان شما را م (اي محمد) كه فرشته

﴿ي:  جمله          ﴾ آنگاه فرستندگان ما او «) يعني: 61/(انعام
فرشتگان نسبت ي امور را با هو تدبير پار». كنند  يستانند و كوتاهي نم يرا جان م

﴿دهد:  مي     ﴾ قسم بفرشتگاني كه تدبيركنندگان «) يعني: 5/(نازعات

﴿». امورند      ﴾ همانا برشما هرآينه نگهباناني «) يعني: 10/(انفطار

﴿». است            ﴾ ر نفس البته نگهباني بر ه«) يعني: 4/(طارق
و از اين قبيل، اما هيچكدام اينان بدون اذن پروردگار جهان در كون و مكان ». است

تصرفاتي ندارند و بسياري از آنان را هيچگونه تصرفي در امر خلقت و غير آن 
 فرمايد:  يسوره النجم م 27نيست، چنانكه در آيه 

﴿                              

  ﴾ و اي بسا فرشتگاني كه در آسمانها هستند ليكن شفاعت «) يعني: 26/(نجم
ي ايشان سودي ندارد جز اينكه خدا براي هر كس كه بخواهد و بپسندد ا هو واسط

پرستان است كه در آيات قبل عقيده آنانرا  مان بتو اين آيه ناظر به ه». اجازه دهد
ند مذمت ا هدر خصوص پرستش فرشتگان كه صورت آنان را به شكل بتان در آورد

﴿فرمايد:  كرده مى                             

           ﴾ عزّى«و » الت«آيا به «). 22-19/(نجم «
آيا شما پسر داريد و او  ارزش [چه؟] ] بى سومين [بت» منات« ايد؟ و به  نگريسته

. و نيز مربوط به شفاعت عامه و »] آن گاه تقسيم بيدادگرانه است دختر؟ اين [تقسيم
كند  يكنند بعد از آنكه نفي شفاعت از فرشتگان م  ياستغفاري است كه فرشتگان م
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مگر آن فرشته مأذون يا آن كسي كه خدا براي او امري را بخواهد و بپسندد در 

﴿فرمايد: يدنبال آن م                   ﴾ 
نامند اصالً ايمان  يتان كه مالئكه را بنام دختران خدا مپرس اين بت«) يعني: 27/(نجم

﴿همين سوره  29ي  و بفرمايش آيه». به آخرت نداشتند        ﴾ 

، پس شفاعت اخروي را از آنان انتظار »خواستند يايشان جز زندگي دنيا چيزي نم«
توانند شفاعت كنند. خداي  يدگي دنيا مكردند كه آنان در زن ينداشتند و خيال م

تواند  ينمايد كه هيچكس بدون اذن او نم يمتعال نيز آنان را از اين عقيده مذمت م
سوره زمر نيز ايشان را مذمت  43ي  در امر دنيا و آخرت دخالت نمايد در آيه

 ﴿فرمايد:  يند و ما هكند كه اينان غير خدا را شفيع گرفت يم        

                                

        ﴾ آيا آنان غير از خدا شفيعانى «) 44 -43/(زمر
طلبيد) هر چند مالك چيزى نباشند و  نان بگو: آيا (از آنها شفاعت مىاند؟! به آ گرفته

بگو: تمام شفاعت از آن خداست، (زيرا) . درك و شعورى براى آنها نباشد؟!
 حاكميت آسمانها و زمين از آن اوست و سپس همه شما را به سوى او باز

و زمين از آن  يعني: غير خدا را نبايد شفيع گرفت زيرا ملك آسمان »گردانند! مى

﴿فرمايد:  ياوست و كس ديگر را در آن تصرفي نيست و بال فاصله م    

                                 

                                       

    ﴾  ش ياد شود ا كه خدا به يگانگى يهنگام«يعني:  )46-45/(زمر
وداني جز كه معب يگيرد اما هنگام يآورند م دلهاي كساني كه به آخرت ايمان نمي

خدا مذكور شوند در اين هنگام آنان شادمان گردند، بگو: خداوندا، اي پديد آورنده 
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تو خود در ميان بندگانت بر سر آنچه [از آسمانها و زمين، داناي نهان و آشكارا، 
. در اين آيات شريفه »كردند، داورى خواهى كرد ] اختالف مى عقايد و عبادات

اند در امور  پرستان از براي شفعاء خود قائل ه بتبخوبي روشن است كه شفاعتي ك
دنيوي است و آنان اصالً اعتقاد به آخرت نداشتند و آن شفاعت را قرآن نفي كرده 

﴿فرمايد: يم                 ﴾ بگو: «) 44/(زمر
كه  ».آسمانها و زمين از آن اوستاز آن خداست. فرمانروايى  -سراسر -شفاعت
دارد كه ملك و ملكوت آسمان و زمين بدست خدا بوده زيرا او آفريننده  يمعلوم م

آنهاست و كسي را در ملك او حق فضولي نيست و چيزي از او خواستن شرك 
است و هر كه هر چه بخواهد و انتظار داشته باشد بايد فقط از خدا بخوهد اگر هم 

د ارواح بعد از مرگ قائل بودند بحساب و كتاب و ثواب و عقابي پرستان بوجو بت
قائل نبودند تا نيازمند شفاعت باشند. پس شفاعت در مذهب آنها منحصر بامور 

فرمايد كه اگر  يدنيوي بوده كه خدا آن را نفي و يا موكول و موقوف باذن خود م
خداي دو جهان آن  مالئكه هم دستي در تدبير امور دارند باذن پروردگار است كه

امور را به ايشان واگذار كرده است و آنان تنها بر امر و اذن و حول و قوه او تدبير 
 نند. ك ىاي از امور م پاره

شود كه شفاعت كسي را در باره  ياي يافت نم در قرآن مجيد هيچ آيه و جمله
كفايت كسي ديگر در روز قيامت قائل باشد! بلكه آيات قرآن عموما نفي شفاعت و 

از سوره  41ي  در آيه -1نمايد چنانكه:  يكسي از براي ديگر در عذاب اخروي م

   ﴿فرمايد:  يدخان م           ﴾   :يعني :
روزي كه هيچ دوستي از دوستي چيزي را كفايت نكند و نتوانند ايشان را ياري «

 . »كنند
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﴿فرمايـد:   يمـ  254در سوره (بقـره)   -2                  

                         ﴾ » اي كســـانيكه
ايم پيش از آنكه روزي كه در آن  چه روزي شما دادهايد، انفاق كنيد از آن ايمان آورده

باشد و شفاعتي نيست و كافران (باين حقيقت)  يخريد و فروش نيست و دوستي نم
يعني: در نتيجه مغرور بودن بشفاعت بسا كه مرتكب معصيت شوند و ». ستمگارانند

د نفـي  كنن يبه خويشتن ستم كنند، كه در اين آيه آب پاك بدست آنهائي كه تصور م
ي اسـت   پرستان است ليكن مؤمنـان را از آن بهـره   ي كفار و بت شفاعت فقط درباره
فرمايد: آنانكه اين معني را باور ندارند و بـراي خـود شـفيعي     يريخته و تو گوئي: م

رهاند به اين آيـات كـافر بـوده و بخـود      يكنند كه آنان را از عذاب الهي م يتصور م
 كنند.  يظلم م

﴿فرمايـد:   يوره االنعـام مـ  س 51ي  در آيه                   

             ﴾    :ي آيــات وحــي  بوســيله«يعنــي
د بـيم ده و  شـون  يكساني را كه خوف آن دارند كه بجانب پروردگار خود محشور م

. و »بترسان كه براي ايشان جز خدا دوستي و شفيعي نيست تا شايد پرهيزگار شوند

﴿ فرمايـد:  يمـ  70در همين سوره آيه                   

                 .﴾ »  و به آن (قرآن) پنـد ده
] آنچه (گناهى) كه كرده است از پاداش محروم شود. برايش  تا مبادا كسى به [سزاى

] خـود   اى را به جاى [رهانيـدن  جز خداوند دوست و شفيعى نيست و اگر هر فديه
. كه در تمام اين آيات نفي شفاعت كرده و جـاي طمـع   »شود دهد، از او گرفته نمى

ي شـفاعت   اي كسي باقي نگذاشته اسـت. و مخصوصـاً مـؤمنين را از مسـأله    خام بر
كند. آري، چيزي كه دستاويز مدعيان شفاعت است آياتي است كـه پـس    يمايوس م
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از آنكه قرآن نفي شفاعت كرده است كلمه إال استثناء در آن آمده اسـت ماننـد ايـن    

 ﴿آيه شريفه كـه درسـوره مـريم اسـت:                  

                ﴾ در حاليكه همين آيه هـم  87-86/(مريم (
رانـيم و مالـك    يمجرمين را بسـوي جهـنم مـ   «فرمايد:  يكند زيرا م ينفي شفاعت م

. و اين عهد و پيمان »يماني گرفته استشوند مگر كسيكه در نزد خدا پ يشفاعت نم
كه يهود را  يفرمايد: هنگام يسوره بقره م 80اشاره به عهده و پيماني است كه در آيه 

ــد:  يمــذمت مــ ﴿كن                               

                   ﴾  :يهود گفتند كه آتش ما «يعني
چند مساس نخواهد كرد بگو (اي محمد) آيا در نزد خدا پيمـاني بـدان     يرا جز ايام

ايد؟ اگر چنين باشد خدا پيمان خود را خالف نخواهد كـرد. آيـا چيـزي كـه      گرفته
ايد كه هر قدر شما  . يعني: اگر با خدا چنين پيماني بسته»گوئيد؟ يدانيد بر خدا م ينم

گيريـد البتـه خـدا در     يجرم و گناه كنيد باز هم مورد شـفاعت و بخشـش قـرار مـ    
آنصورت به پيمان خود وفا خواهد كرد!!. در حقيقـت اسـتثنأ منقطـع اسـت. يعنـي      

است كه چنين چيزي نيست و خدا با كسي چنين پيماني ندارد. و شايد مراد عهدي 

﴿فرمايد:  يم         ....     ﴾ شـيطان را  «) 61-60/(يس
ي شفاعت بقدري مورد انكار قرآن است كـه   اساساً مسأله »و مرا بپرستيد... نپرستيد 

ول كه خداي متعال از ق يهنگام 18ي  ايم و در سوره يونس آيه چنانكه قبالً هم گفته

 ﴿ پرســتان نقــل كــرده مفرمايــد: بــت       ﴾  بــال فاصــله

﴿ فرمايـد:  يم                     ﴾)1F1(  :آيـا  «. يعنـي

                                           
 كه قبالً گفتيم اين نفي علم از باب عدم تعلق علم بمعدوم است.   چنان -)1(
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. »ندارد  يمين بدان علمدهيد بچيزي كه نه در آسمانها و نه در ز يشما خدا را خبر م
كند كه شفعائي هم در دربار  ييعني اصال خدا در ملك خود چنين چيزي را باور نم

او باشد..و اين مثل و مانند آن است كه كسي بشما خبر دهد كه فالن كس يا جامـه  
و خانه شما شريك است يا در خانه شما فالن چيز يا فالن شخص است و شما بـا  

اطالعي نمائيد و گوينده آن را بناداني فضوالنه مالمت كند.  ىار بعلم كامل از آن اظه
آنگاه خدا مسأله شفاعت گرفتن را شرك دانسته اينگونه شفاعت را فضولي مالكانـه  

منزه است و «فرمايد:  يشمارد و طرداً وردا م يو گستاخانه در ملك و ملكوت الهي م
 غُـالت چنانچه » شوند يقايل م متعالي از آنچه مشركان براي خدا در ملك او شريك

اي از اربـاب مـذهب دربـاره     اند. و پاره ي امامان قايل شيعه چنين شفاعتي را در باره
 روساء ديني خود معتقدند.



 حقيقت شفاعت

 ي هاي از آيات شريفه قرآن شفاعت را موكول به اذن خدا كرده است البته دربـار  پاره
ايـن دسـته تنهـا مؤمنيننـد كـه شـفاعت        وكسانيكه خدا از ايشان راضي بوده باشد 

 آنان قائل است:  ي هخاصي را دربا

﴿فرمايد:  يي طه م سوره 109ي  ي شريفه در آيه             

          ﴾  :در آنروز (روز قيامت) شفاعت هيچ نفعي ندارد«يعني 
ي او پسنديده  مگر براي آن كسيكه خدا بدان دستوري قبالً داده و گفتاري را درباره

 22ي شريفه  ي اذن ماضي است). و در آيه ي ال تنفع) مضارع ولي كلمه (كلمه »باشد

﴿فرمايد:  يي سبأ م سوره 23و              

                                      

                                  

              ﴾ ند مگر كسيكه ك ىي نيز نفي شفاعت م كه در اين آيه
بگو بخوانيد «ي آيه چنين است:  خدا براي او دستور شفاعت داده باشد ترجمه

پنداريد جز خدا را (يعني معبودان پنداري را) آنان مالك سنگيني  ىكساني را كه م
ي با خدا اي را در آسمانها و نه در زمين نيستند و در آسمان و زمين شركت ذره

و شفاعت به نزد او سود نبخشد ندارند و براي خدا از آن معبودان پشتيباني نيست. 
مگر براى كسى كه برايش اجازه داده باشد. تا وقتى كه نگرانى را از دلهايشان دور 

. يا »سازند، گويند: پروردگارتان چه گفت؟ گويند: حقّ. و او بلند مرتبه بزرگ است

  ﴿فرمايد:  يسورة الزخرف م 86ا ت 84ي  در آيات شريفه          

                                

                          

               ﴾  :و او خدائي است كه در آسمان «يعني
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پس داناست و مبارك است آن؛   يودر زمين خداي برآرونده حاجات است و حكيم
ميان آنها است از اوست و در نزد اوست علم  پادشاهي آسمانها و زمين و آنچه در

شوند كسانيكه غير او را  ىگرديد و مالك شفاعت نم ىقيامت و بسوي او باز برم
ي  ي شريفه . يا در آيه»بخوانند مگر آنانيكه گواهي بحق داده و دانا بآن بوده باشند

﴿فرمايد:  ىسوره االنبيا كه م 28و 26                  

                             

                ﴾  :پرستان  بت«يعني
گفتند: خدا فرزندي فرا گرفته است. پاك و منزه است خدا از چنين نسبت، بلكه 

گيرند (يعني قبل از دستور خدا  ىاند كه پيشي بفرمان خدا نم ىفرشتگان بندگان گرام
پردازند و ميانجيگري و شفاعت  ىدهند) و ايشان بفرمان او بكار م ىكاري انجام نم

ي كسيكه پسنديده باشد و با اينحال از خوف پروردگار  بارهنند جز در ك ىنم
ي شريفه شرح صفات و اختصاصات فرشتگان است كه در اين آيات  . آيه»ترسانند

ي ذات اقدس خود را بملكوت زمين و آسمان  پس از اينكه پروردگار جهان احاطه
ند، ك ىعرفي مخوانند هيچ و پوچ م ىشود و كساني غير او را كه مشركين م ىيادآور م

آنگاه شفاعت را درباره كسانيكه پسنديده خدا باشند و شهادت بحق داده باشند و 
در هنگام شفاعت بحدود وظائف شفاعت دانا باشند كه از چه كس و در چه مورد 

آيد كه  ىدهد. از اين آيات برم ىنند حق شفاعت و استفاده از آن مك ىشفاعت م
پسنديدگان و گواهان بحق و آنانكه همواره از  شفاعتي در كار است هر چند از آن

نند برخوردار خواهند شد. در حاليكه در ك ىاند و بدستور او عمل م خدا خائف
آيات قبل ثابت شد كه اصالً در روز قيامت شفاعتي نيست.. آيا اختالف و تناقض 
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در اين مطلب نيست؟. اينك ما اين مطلب را برهنمائي قرآن كريم كه مدد بخش 
 دهيم، ان شاءاهللا.  ىل و وجدان سليم است توضيح معق

اي  چنانكه قبالً هم يادآور شديم در كتاب مجيد آسـماني مـا هـيچ آيـه و اشـاره     
بشفاعت انساني براي انساني اعم از پيغمبر و غير پيغمبر نيامده و آنرا ثابـت نكـرده   

اثبـات   شـفاعت آمـده اسـت اعـم از نفـي و      ي هتمام آياتي كه در آن كلمـ  است. و
اي از  بتان كه خدايان مشركين بودند يا فرشتگان كه مدبر و متصرف درباره ي هدربار

باشد و اين دوطائفه (بتـان و   ىمن هستند ميآسمان وز ي هشئون خلقت و امور مأذون
انسان شفاعت كنند پس با دقت و تأمل  ي هفرشتگان هيچكدام انسان نيستند كه دربا

شود كه هيچ انساني براي انساني شـفيع نخواهـد    ىموم تعمق در آيات شريفه معل و
توان شفاعت انساني را براي انسـاني اسـتنباط نمـود آيـاتي      ىمبود. تنها از آياتي كه 

ند خـواه آن مـؤمن اسـتغفار كننـده     ك ىماست كه در آن مؤمني براي مؤمني استغفار 
اسـت و بـس! و    نمـي پيغمبر باشد يا غير پيغمبر شفاعت انساني براي انساني نيـز ه 

 يد.آمينيان جزء استغفار نيست چنانكه ميحتي شفاعت فرشتگان هم درباره ز
قرآن  ي هاين معني عالوه بر آنكه تشخيص عقل و وجدان و صريح آيات شريف و

است كه بعد از اين خواهد آمد ان شـاء اهللا؛ از متـون روايـت صـحيحه و دقـت در      
ضمون اين معنـي در احاديـث فـريقين    آيد. م ىماحاديث شريفه هم بروشني بدست 

 است كه شفاعت همان استغفار است.
امـالي  چاپ كمپـاني از   19/65چنانكه در حديث شريفي كه در بحار االنوار  -1

عن ابن علوان عـن الصـادق  آيد: ميمعني بصراحت بدست  صدوق آورده است اين

ول الـدهر أو هـو ما من مؤمن أو مؤمنة من أ«: صقال: قال رسول اهللا  إلعن آبائه 

 .»آت إىل يوم القيامة إال وهم شفعاء ملن يقول يف دعائه اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنـات
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اي نيست از اول روز زندگي بشر يا اينكـه بعـد از    يعني: هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه

اللهـم اغفـر گويـد:   ىمـ اين بيايد تا روز قيامت كه آنان همان شفيعانند كـه در دعـا   

پس شفاعت مؤمنان در حق يكديگر همان استغفاري اسـت كـه    واملؤمنات للمؤمنني

نند. استغفار براي چهل مؤمن در نماز شـب يعنـي شـفاعت    ك ىميكديگر  ي هدر بار
 هل مؤمن.چبراي 
چاپ كمپاني از علـل الشـرايع وعيـون اخبـار      18/285ايضا در بحار االنوار  -2

إنام أمروا بالصلوة «قال:  ؛عن الرضا عن فضل بن شادان فيام رواه من العلل الرضا 

عىل امليت ليشفعوا له ويدعوا له باملغفرة ألنه مل يكن يف وقـت مـن األوقـات أحـوج إىل 

الشفاعة فيه والطلب واالستغفار من تلك الساعة... وأريد هبا الشفاعة هلذا العبد الـذي 

 ».قد ختىل عام خلف واحتاج إىل ما قدم

ت تـا  مياند بنماز خواندن بر  ؤمنين مأمور شدهفرمود م ؛يعني: حضرت رضا 
براي او شفاعت كنند و بمغفرت و آمرزش دعا نمايند زيرا در هيچ وقتي از اوقـات  

طلب آمرزش از اين ساعت محتاجتر نيست و  استغفار و اين مؤمن مرده بشفاعت و
اي كه از آنچه گذاشـت دسـتش خـالي     مقصود از نماز، شفاعت است براي اين بنده

 اكنون محتاج است بدانچه از پيش فرستاده است.  انده وم
آري، چون آخرين روز از عمر دنيا و اولين روز او از عمر آخرت است و روزي 

توانند حسن اعمال و اخالق او را در نظر بياورند و  ىماست كه مؤمنين زنده بخوبي 
مال او ن است. يعني حسن اعميبراي او طلب آمرزش نمايند مقصود حضرت هم ه

 استغفار مؤمنين است براي او.  ي هانگيز

املراد بالشـفاعة «طريحي در مجمع البحرين در ذيل كلمه شفع فرموده است:  -3

احلسنة الدعاء للمؤمنني والشفاعة السيئة الدعاء عليهم، ويف حديث الصلوة عىل امليـت 
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ىل وجـه وإن كان املستضعف لسبيل منك فاسـتغفر لـه عـىل وجـه الشـفاعة منـك ال عـ

يعني: مراد از شفاعت حسنه دعا كردن در حق مـؤمنين اسـت و شـفاعت     ».الواليـة

ت آمده است كه اگـر آن  مي در احاديث نماز بر سيئه نفرين كردن بر ايشان است. و
هستي پس بـراي او   كامل نبود در آنطريقي كه تو ي هت مستضعف بود يعني شيعمي

يت. يعني اگر شـيعه نبـود چـون مسـلمان     استغفار كن بعنوان شفاعت نه بعنوان وال
 .شفاعت كن است پس بعنوان مسلمان بودن از او

﴿شريفه:  ي هدر تفسير صافي ذيل آي -4             

              ﴾ زين ز كافي از حضرت ا ). حديثي85/(نساء
آورده است كه مويد اين معني است كه شفاعت  ؛العابدين علي بن الحسين 

  .همان استغفار است

همـان   ؛از حضرت صادق  من ال حيرضه الفقيه باب الصلوة علی امليتدر  -5

نان براي يـك  ميحديث طريحي را آورده است كه شفاعت همان دعائي است كه مؤ
 نند. ك ىمديگر 

در روايت  رشيف كافی باب الصلوة علی املؤمنني در التكبري والـدعاءكتاب  در -6

 كه فرمود: در نماز بـر  ؛لخالق بن عبداهللا از حضرت صادق از اسماعيل بن عبدا

اللهم أنت خلقت هذه الـنفس وأنـت أمتهـا تعلـم رسهـا وعالنيتهـا « :گوئيميجنائز 

مـي ن نفس را آفريدي و تو خود آنرا يعني: خدايا تو اي .»أتيناك شافعني فيها فشفعنا

ايم  داني ما بسوي تو بعنوان شفاعت آمدهميرانيدي و تو اعمال نهان و آشكار او را 
 پس شفاعت ما را بپذير:

در روايت از ثابت بن ابي القدام  باب الصالة علی املستضـعفن ميو نيز در ه -7

خوانـد و در آخـر    اي نماز آمده است كه آن حضرت بر جنازه ؛از حضرت باقر 
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وقـد جئنـاك شـافعني لـه بعـد موتـه فـإن كـان «دعا اين جمله را بخدا عـرض كـرد:   

يعني: خدايا مـا بعـد از مـرگ ايـن      ».مستوجبا فشفعنا فيه واحرش مع من كان يتـواله

را  ايم پس اگر او مستوجب شفاعت است ما شخص بعنوان شفاعت بجانب تو آمده
 را با آن كسي كه دوست دارد محشور فرما.در باره او شفيع قرار بده و او 

 كتاب الصلوة جواهر الكالم از من ال حيرضه الفقيه باب الصالَة علـی امليـتدر  -8

عطـي أمن تبع جنازة إمرء مسلم «روايت كرده است كه فرمود:  ؛ از حضرت باقر

.. عالوه بر اينكـه شـفاعت او در دنيـا اسـت داللـت بـر       .»ربع شفاعاتأيوم القيامة 

 جسيم شفاعت او در آخرت است.ت

و الصـلوة علـی «فرمايد: مي 45ص  اهللا عليه در تذكرة الفقها محةعالمه حلی ر -9

ت همان استغفار است و استغفار همان ميكه نماز خواند بر  .»عةت استغفار وشفايامل

شود و حديثي كه مرحوم شهيد اول در الذكري از ميدنيا انجام  شفاعت است كه در

إمامك شـفيعك «آورده است مؤيد اين حقيقت است كه فرمود:  ؛ضا حضرت ر

زبان تو با خدا  اززيرا امام نماز  .»إىل اهللا عز وجل فال جتعل شفيعك سفيها وال فاسقا

 كند.ميمناجات 
از كتاب المغـازي   1/118در كتاب مستدرك الوسائل مرحوم حاجي نوري  -10

ال «يقـول:  صسمعت رسول اهللا :قالة م�محمد بن علي حسين از ابوالمليح بن اسا

 ص . يعنـي: از رسـول اهللا  »اهللا لـه يصيل عىل رجل أربعون رجال فيشفعون له إال غفر

فرمود: بر جنازه هيج مـردي چهـل مـرد نمـاز نخوانـد كـه دربـاره او        ميشنيدم كه 
آمرزد. احاديث در اين باب كه مشعر آن است ميشفاعت كنند مگر اينكه خدا او را 

فاعت مؤمنين در حق يكديگر و شفاعت پيغمبر به درباره امت همان اسـتغفار  كه ش
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در آخرت مجسم و مشفوع له از آن منتفـع   ،گرددمين دنيا صورت مياست كه در ه
قا در كتب عامـه هـم   همين ده مورد اكتفا كرديم و اتفا شود بسيار است كه ما بهمي

آوريم تا يقـين شـود   ميحديث  اينگونه احاديث موجود است و ما براي نمونه چند
ن شـفاعتي اسـت كـه در دنيـا در بـاره      ميبخشد هميكه شفاعتي كه در آخرت نفع 

 شود كه مستحق آن است چنانكه ببايد.ميشخصي انجام 

 اينك احاديثي كه در اين معني در كتب عامه است
آورده اسـت كـه    صاز پيغمبر خدا  ماز ابن عباس  3/53در صحيح مسلم  -1

ما من رجـل مسـلم يمـوت فيقـوم عـىل جنازتـه أربعـون رجـال ال «ت فرمود: آنحضر

ـ يعني: هيچ مرد مسلماني نيسـت كـه ب   .»يرشكون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه رد و مي

اند بايستند جز  را با خدا شريك نگرفته او چهل نفر مرديكه چيزي ي هآنگاه بر جناز
 گرداند.ميت شفيع ميآن  ي هاينكه خدا ايشانرا در بار

از عائشـه ام المـؤمنين    . ئةباب فضل من صلی عليه ما 4/262در سنن نسائي  -2

ما من ميـت يصـيل عليـه أمـة مـن «فرمود:  صروايت كرده است كه رسول اهللا  ك

 .»الناس يبلغون أن يكونوا مائة إال شفعوا فيه

اعت اي نيست كه بر او در حدود صد نفر نماز گذارنـد كـه شـف   يعني: هيچ مرده
 او پذيرفته است. ي هنمايند جز اينكه شفاعت ايشان دربار

ال يمـوت «. پيغمبرخدا فرمود: 4/62و در سنن نسائي  3/53در صحيح مسلم  -3

معني  .»لغوا أن يكونوا مائة إال شفعوا فيهيأحد من املسلمني فيصيل عليه أمة من الناس ف

 همان مضمون حديث فوق است.
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صىل «ابو بكار حكم بن فروخ روايت است كه گفت:  ايضا در سنن نسائي از -4

بنا أبو املليح عىل جنازة فظننـا أنـه كـرب فأقبـل علينـا بوجهـه فقـال: أقيمـوا صـفوفكم 

أمهـات  ابن سليط عن إحـد قال أبو املليح: حدثني عبد اهللا وهو ،ولتحسن شفاعتكم

من ميت يصـيل  قال: ما صقالت: أخربين النبي  صاملؤمنني وهي ميمونة زوج النبي 

ايـن  . »عليه أمة من الناس إال شفعوا فيه فسألت أبو امللـيح عـن األمـة فقـال: أربعـون

 نيز آمده است. 6/331حديث در مسند احمد ص 
و همچنين در صفحات  1/277و در مسند احمد  477در سنن ابن ماجه ص  -5

لعبد  كريب ابن عباس قال هلك ابن عن« جلد ششم 231و  97و  40و  32و  266

ما من  :يقول صاهللا بن عباس قال: فأخرجوا بابني فأشهد أين سمعت رسول اهللا 

اين احاديث پنجگانه كه مضمون آن . »مؤمن يشفعون ملؤمن إال شفعهم اهللا تعاىل فيه

محدثين اهل اسالم است حاكي است كه شفاعت عبارت  ي هع ائمميمورد اتفاق ج
ت براي ميمه حال خصوصآً در هنگام نماز از همان استغفاري است كه مؤمنين در ه

كنند كه در دنيا شاهد اعمال يكديگرند و نيكوكار و بدكار را تا حدي مييكديگر 
كنند. ميشناسند و آنرا كه اليق ديدند براي او طلب مغفرت يعني شفاعت مي

ر دهد همان دعا و استغفاميشفاعتي كه در اسالم آمده كه انساني براي انساني انجام 
ر براي مؤمنين يا مؤمنين براي يكديگر در دنيا بعنوان اطاعت و مباست كه پيغ

ميدهند و بر اين معني شرع و عقل و وجدان و لغت گواهي ميعبادت خدا انجام 
دهند چنانكه از علماي لغت خاصه فخر الدين طريحي چنانكه گذشت در مجمع 

و از عالمه فخر الدين  .»اء للمؤمننيلشفاعة احلسنة الدعاملراد با«البحرين گفته است: 

ميچاپ قديم مصر باين معني متفطن است كه  1/35رازي در تفسير كبير خود 

ه ك .»باالستغفار..... وال معنى للشفاعة إال هذا صإن اهللا ملا أمر حممدا « فرمايد:
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را امر باستغفار براي امت كرد همان  صآنجائي كه خدا پيغمبر خود محمد 
ن استغفار نيست. پس شفاعت پيغمبر ميو معنائي براي شفاعت جز ه شفاعت است

﴿ فرمان پروردگار:هم همان استغفار است كه طبق         

    ﴾ براي گناهان خود و براي مؤمنين و مؤمنات استغفار «) يعني: 19/(محمد
ي اسالم نيز مبين و مؤيد همين  وارده از ائمه كند. و روايات يشفاعت م »كن

 حقيقت است:
چاپ تهران در ذيل  1/443مرحوم شيخ طوسي در تفسير گرانقدر خود (التبيان) 

﴿فرمايد:  ياز سوره النساء كه م 64ي شريف  تفسير آيه             

                          

     ﴾  :اگر آنانكه بعلت گناه بخويشتن ستم كردند بسوي تو «يعني
آمده از خدا براي خود طلب آمرزش كرده و پيغمبر نيز براي ايشان استغفار كند 

كه دوازده  عبارتي دارد كه مضمون آن اينست». يافتند يخدا را توبه پذير و مهربان م
نفر از منافقين كه بر امري از نفاق اجتماع و هماهنگي داشتند كه آنرا انجام دهند، 

وارد شدند آنحضرت  صخداي متعال آنرا برسول خود خبر داد آنان بر رسول اهللا 
اند پس اين  ن بر امري از نفاق هماهنگي و اتفاق نمودهفرمود كه دوازده نفر از منافقي

گروه برخيزند و از خداي خود طلب آمرزش و استغفار كرده بگناهان خويش اقرار 

اما هيچيك از آنان بر  »حتى أشفع هلم«كنند تا من نيز براي ايشان شفاعت نمايم 

ضرتش هر يك را خيزيد؟ آنگاه حمينخاستند! رسول خدا چند مرتبه فرمود: آيا بر ن
نام برده فرمود: بر خيز اي فالن و تو اي فالن.. پس آنان عرض كردند ما استغفار 

نمائيم تو نيز (اي رسول خدا) براي ما شفاعت كن، ميكرده و بسوي خدا باز گشت 
حضرت فرمود: آيا اينك؟!. حال اينكه من در اول امر شما نفسم براي شفاعت 
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از نزد  .»أطيب نفسا بالشفاعة«نيز براي اجابت سريعتر  تر بود و خداخشنود و آماده

 من بيرون برويد لذا آنان از نزد آنحضرت خارج شدند.
اين قضيه خود بروشني دليـل اسـت كـه شـفاعت اسـتغفار اسـت و آن هـم در        
دنياست چنانكه در احاديث شريفه نيز در اين باب اشارت بلكه صـراحت دارد كـه   

از كسانيكه خدا از ايشان راضـي و يـا آنـانرا پسـنديده      شفاعت پيغمبر براي مؤمنين
آن در روز قيامت عائـد مشـفوع لـه     ي هاست در دنياست نه در قيامت هر چند نتيج

 ؛ استاد كليني صاحب كـافي امـام   ميشود. از جمله در تفسير علي بن ابراهيم ق

ـ  .»يف الشفاعة قبل يوم القيامة صذن له أإن اهللا قد «فرمايد: مي ي: همانـا خـدا بـه    يعن

ضيحاتي كـه  از روز قيامت. و اين مطلب با تو اذن در شفاعت داده قبل صپيغمبر 
تر خواهد شد كه شفاعت بـراي هـر   شاء اهللا تعالي روشن بعد از اين خواهد آمد ان

كه از طرف هر كه فقط در دنياست در قرآن كريم دو نوع شفاعت وجـود دارد كـه   
 گيرد.مينجام هر دو نوع به اذن پرودرگار ا

عـالم   ي هقـواي مـدبر   ي هشفاعت در امور طبيعي و شؤون آفرينش كه بوسيل -1
كون چون توليد و فوت و بـاد و بـاران و قحطـي و فراوانـي و مـرض و سـالمت       

پرستان و ثنويان اعتقاد داشـتند و  گيرد و اين همان شفاعتي است كه بتميصورت 
خواستند كه از ميدات روحاني و آسماني از بتان و امشاسپندان و فرشتگان و موجو

خداي خدايان بخواهند تا در امور فوق الذكر ايشـانرا يـاري دهـد و بهـر صـورت      
شفاعت شوند و اين قبيل تصرف از فرشتگان و قواي روحـاني هـر چنـد در امـور     
عالم امكان محقق و محرز است اما بهر صورت تصرف و تدبير اين قـوا در شـؤون   

 و دستور خالق البريات نيست چنانكه آيات آن قبال گذشت. كاينات جز باذن
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شفاعت در امر آخرت و آمرزش گناهان و رفع درجات در قيامت، قرآن  -2

       ﴿منكر چنين شفاعتي است كه در روز محشر كه  ﴾ 

الً در روز قيامت شفاعت است صورت گيرد و آيات آن نيز قبال يادآوري شد كه اص
 از جانب هيچكس نيست.

بلي شفاعتي را كه قرآن حاكي است كه ممكن است در روز قيامـت نـافع بحـال    
اي از مؤمنين گردد كه مرضي و پسنديده خدا باشند و خدا اذن بشفاعت ايشـان  پاره

اشـند و  داده باشد و پيغمبر يا فرشتگان يا مؤمنين در دنيا براي ايشان استغفار كرده ب
آن شفاعت بجا بوده و مشفوع له الئق و مستحق آن باشد شايد چنـين شـفاعتي در   
آخرت مفيد افتد و مشفوع له را باعث نجات از عذاب يا موجب ترفيع درجـات در  
بهشت گردد. اما اينگونه شفاعت هم مشروط به سه شـرط و متصـل بـه سـه اصـل      

 است:
مؤمنين باشد پس شفاعت كه همان اصل يا شرط اول: اينكه مشفوع له از جمله 

سوره التوبه  80 ي هاي ندارد چنانكه در آياستغفار است براي غير مؤمنين هيچ فائده

﴿فرمايد: ميدر عدم آمرزش منافقين                

          ﴾  :خواهي ميخواهي براي ايشان استغفار كن و يا مي«يعني
استغفار مكن اگر براي ايشان هفتاد مرتبه هم استغفار كني خدا هرگز ايشانرا 

 .»نخواهد آمرزيد

﴿ فرمايد:ميو نيز                     ﴾  )
اوار پيغمبر و مؤمنين نيست كه براي مشركين استغفار (و شفاعت) سز«)  113/توبه

 ﴿. »كنند                     ﴾ )و هرگز بر «). 84/توبه
 .» هيچ كس از آنان چون بميرد نماز مگزار و بر قبرش مايست
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اينكه مسلمان و مؤمن است مستحق و الئق اصل يا شرط دوم: اينكه عالوه بر 

 ﴿شفاعت باشد و مرضي خدا و رسول نيز باشد:        ﴾ 
  »كنند مگر براى كسى كه [خداوند] بپسندد و شفاعت نمى«) 28/(انبياء

﴿                      ﴾ آن روز «) 109/(طه
شفاعت سود نبخشد مگر كسى را كه [خداوند] رحمان برايش اجازه داده است و 

 .» سخن او را پسنديده است
اصل يا شرط سوم: شفاعت در هر صورت موكول و موقوف باذن پروردگار عالم 

ل اصيل گرفته است: است چنانكه تمام آياتي كه در اين باره است اذن خدا را اص

﴿ طه: 109شريفه  ي هچون آي                      

﴾  :آن روزي كه شفاعت نفعي نبخشد مگر كسي را كه خدا براي شفاعت «يعني
ميسبا كه  ي هسور 23 ي هيو آ »اي او را پسنديده باشداو اذن داده باشد و گفته

 ﴿فرمايد:             ﴾ و شفاعت به نزد او «) 23/(سبأ
. پس شفاعت در روز »سود نبخشد مگر براى كسى كه برايش اجازه داده باشد

ئز به ايشان جا ي هقيامت تنها بحال كساني ممكن است نفع بخشد كه شفاعت دربار
 اين سه شرط باشد.

كنند داراي سه ميگفتيم شفاعتي كه پيغمبر براي افراد امت يا مؤمنين براي يكديگر 
 اصل يا سه شرط است: مؤمن و مأذون براي شفاعت و مورد شفاعت.

﴿فرمايد: محمد مي ي هسور 19شريفه  ي هاصل اول: كه مؤمن باشد چنانكه آي    

                     ﴾. ي آل  سوره 159ي  و آيه

﴿عمران:              ﴾  سورة نور:  62و آيه﴿    

      ﴾ ي ممتحنه:  سوره 12 ي آيه و﴿             
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 ﴾ سورة توبه:  103 ي هآي و﴿            ﴾  كه در اين
آيات به پيغمبر اذن بلكه امر شده كه درباره مؤمنين استغفار نمايد. و در مقابل از 

سورة توبه  113 ي هتغفار بر مشركين و كفار و منافقين نهي شده و چنانكه در آياس

﴿فرمايد: مي                     ﴾ همين  84 ي هو آي

 ﴿فرمايد: سوره كه مي                            

          ﴾. 
ن آيات شامل است. زيرا اذن پروردگار همـان امـري   ميو اصل دوم و سوم را نيز ه

است كه خدا به پيغمبر خود و مؤمنين دستور اسـتغفار داده و چـون مـؤمن باشـند     
 اند.نديده خدا و قابل الئق شفاعتمرضي و پس

روشن الزم است و آن اينست كه در هر كجا  ي هيك نكته در اينجا اشاره ب
نفع  ي هاذن ماضي است هر چند كلم ي هموضوع شفاعت موكول به اذن شده كلم

﴿شفاعت مضارع است چون:                  ﴾ 109/(طه .(

﴿             ﴾ ي ه). كه مضمون هر دو آي23/(سبأ 
بخشد مگر براي كسيكه قبال براي شفاعت او ميشريفه آن است كه شفاعت نفع ن

خدا اذن داده است و اين همان حقيقتي است كه شفاعت را خداي متعال در دنيا 
دهند و در آينده قيامت نفع آن مير داده و پيغمبر و مؤمنين آنرا انجام اذن و دستو

اند شود وگرنه در قيامت شفاعت به آنصورتي كه مغروران ضال آوردهميظاهر 
وجود ندارد و بسا باشد كه چنين شفاعتي در دنيا براي كسانيكه استحقاق و لياقت 

گان صورت گرفته باشد ليكن در را ندارند از جانب پيغمبر يا مؤمنين و حتي فرشت
 قيامت نفعي نبخشد.
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﴿: ي هچنانكه آيت شريف          ﴾ /48(مدثر( .﴿    

      ﴾ /آياتي كه فرمود: ). حاكي است بموجب 123(بقره﴿ 

                          ﴾)/80توبه .( ﴿    

               ﴾ /پس ممكن است كه  ).6(منافقين
 ي ها نشناخته و بتصور اينكه از مؤمنينند در باركفار و منافقين ر ،پيغمبر و يا مؤمنين

آنان نفعي  ي هآنها استغفار و شفاعت كرده باشند اما آن استغفار و شفاعت در بار
و شفاعت ابراهيم براي پدرش و براي  ،نبخشد. چنانكه شفاعت نوح در باره پسرش

گر. دي ي هو شفاعت رسول خدا براي خويشاوندانش نفعي نبخشيد. نكت ،قوم او
چنانكه قبال هم آروديم شفاعت انساني براي انساني با اين كلمه هرگز در كتاب 

 ي هفرشتگان بسيار است و هر جا كه كلم ي هخدا نيامده است اما اين كلمه دربار
شفاعت است ناظر بهمان مالئكه و فرشتگان است حال يا در امور دنيوي و شئون 

است و توضيح اين مطلب  خلقت است و يا در موضوع شفاعت در قيامت
 شاء اهللا. شود انميبدينصورت بيان 

انجيگري در امور خلقت براي ميدر قرآن كريم آياتي كه در آن اثبات شفاعت و 
فرشتگان شده است قبال آروديم اما شفاعت آنان را در امور معادي و آخرت نيز 

ميانبيا  ي هسور 28 – 26دهد چنانكه در آيات ميقرآن تصديق نموده خود خبر 

﴿فرمايد:                              

                             

      ﴾ ) گفتند: كه خداي «يعني: بت پرستان و مشركان
منزه است خدا از چنينن نسبت بلكه آن فرشتگان  رحمن فرزندي فراگرفته است

كنند ميگيرند و آنان بفرمان او عمل ميخدا ن ي هد كه پيشي بگفتميانبندگان گرا



   

 59 بحث شفاعت
 

در جلوي آنها است و آنچه در پشت سر آنان است و ايشان داند آنچه ميخدا 
كنند مگر براي كسيكه پسنديده خدا باشد در حاليكه آن فرشتگان از ميشفاعت ن

 .»خوف خدا بيمناكند

﴿ فرمايد:مي 26 ي هنجم آي ي هو در سور                 

                ﴾  :چه بسيارند از فرشتگان در «يعني
آسمان كه شفاعت ايشان كفايت نكند چيزي را (فايده نداشته باشد) مگر پس از 

 .»اينكه اذن دهد خدا يراي كسيكه بخواهد و راضي باشد
ريم جز براي فرشتگان شفاعت در قرآن ك ي هپس چنانكه قبال هم گفتيم كلم

نيامده است چه در امور خلقت و چه در امر قيامت هر چند هر دوي آن با اذن و 
پروردگار عالم است. اما شفاعت فرشتگان در امر آخرت هم جز استغفار  ي هاجاز

 7 ي هچنانكه در آي ،باشدميپندارند نميان يا غاليان كنيست و آن همان كه مشر

﴿ د:فرمايميغافر  ي هسور                     

      ﴾  :كنند و ميآن فرشتگاني كه عرش خدا را حمل «يعني
د بحممقربين)  ي هفرشتگاني كه در پيرامون و اطراف عرشند (يعني مالئك

اند  آورند و براي كسانيكه ايمان آوردهميشان تسبيح كرده و به او ايمان پروردگار
 .»كنندمياستغفار و طلب آمرزش 

﴿ فرمايد:مي 5 ي هو در سورة شوري آي            

     ﴾  :كنند و براي ميروردگارشان تسبيح و فرشتگان بحمد پ«يعني
. پس معلوم شد كه فرشتگان نيز بعنوان »نمايندمينند استغفار ميكسانيكه در ز

كنند هر چند آن هم باذن پروردگا است يعني نافع بودن شفاعت ميشفاعت استغفار 
 رسد:ميدر اينجا نيز دو نكته بنظر 
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ن روي فطرت خير است مياينكه شفاعت فرشتگان براي مردم روي ز -1 ي هنكت
خواهنـد  مياز آنكه وجود آنان خير محض است و براي جهانيان جز خير و خوبي ن

 كند.مياي از روايات اين معني را تأييد  چنانكه پاره
اينكه فرشتگان مقرب الهي چون حاملين عـرش و فرشـتگاني كـه در     -2 ي هنكت

ا فرشتگان ديگـر بـراي عمـوم    كنند امميپيرامون عرشند فقط براي مؤمنين استغفار 
اي نشـود  كنند هر چند آن استغفار و شفاعت مفيد فائدهمين استغفار ميمردم روي ز

ـ    ي هجز براي كسانيكه خدا از ايشان راضي باشد و اين همان معنائي است كـه از آي
شود كه چه بسـيار فرشـتگاني در آسـمانند كـه شـفاعت      ميسورة نجم استنباط  26

فايت نكند و فائده نبخشـد جـز بـراي كسـانيكه خـدا بخواهـد و       ايشان چيزي را ك

﴿فرمايـد:  مـي مـدثر   ي هسور 48 ي هن حقيقت است كه در آيميراضي باشد و ه  

        ﴾  آيد: ميبا اين توضيح چند مطلب بدست 
روز قيامت پيغمبر يا شفاعت بآن معنائي كه مشركان و غاليان معتقدند كه در  -1

دامن همت بكمر زند يا بعبارت واضحتر پاي گسـتاخي در صـحراي محشـر     مياما
نهد و از مجرمان و گناهگاران شفاعت نمايد و مستحقان عـذاب جهـنم را از كيفـر    
الهي نجات بخشد هرگز وجود ندارد و حتي شـفاعت نيكـان هـم در چنـين روزي     

اند و در كتب و رسـائل  و آنچه در اين باره يافتهشود اگر قبال نشده باشد! ميواقع ن
باقي مانده است جز اغواي شياطين جـن و انـس نيسـت تـا مجرمـان و مترفـان را       
بمعصيت خدا و تجاوز از مقررات شريعت گستاخي و جرأت دهد و ملت اسالم را 
بذلت و زبوني سوق نمايد چنانكه اين منظور شـياطين بنحـو كامـل حاصـل شـده      

 است!
لمه شفاعت در قـرآن چـه معـادي و چـه معاشـي جـز در بـاره فرشـتگان         ك -2

اذن  معاش همـان اسـت كـه فرشـتگان بفرمـان و      ي هاستعمال نشده است اما در بار
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اي از امور خلقت و طبيعتند. و آن بدون اجـازه  پروردگار جهان متصدي و مدبر پاره
اننـد بپردازنـد و در   توميحول و قوت الهي بكاري كه بدانها محول است ن و اذن و

 خويش آنرا انجام دهند. ي هل و ارادميهيچ امري از امور استقالل ندارند كه ب
و اما شفاعت آنها در امر آخرت و قمات هان استغفار است كه براي مـؤمنين يـا   

كنند حال پذيرفته و قبول دربار پروردگار بشود يا نشود! و  مين ميبراي عموم اهل ز
 شود.مين حيات دنيا واقع ميم در هاين عمل استغفار ه

در خصوص شفاعت انساني براي انساني اعـم از اينكـه شـفيع پيغمبـري يـا       -3
اي در قرآن وجـود نـدارد علـي الخصـوص در روز     و يا مؤمني باشد هيچ آيه مياما

قيامت كه تمام آيات كتاب آسماني منكر و مخالف آن اسـت كـه در آن روز كسـي    
مـي د و شفيع باشد و بلكه هر نفسي در گـرو عمـل خـويش    براي كسي نافع و مفي

باشد، و اگر بخواهيم خيرخواهي و شفاعت انساني را براي انساني از قرآن اسـتنباط  
اي از افـراد امـت   و استخراج نمائيم فقط همان استغفار است كه پيغمبر بـراي پـاره  

ز خدا طلب آمـرزش  دهد يا مؤمنين براي يكديگر اميبدستور و امر پرودگار انجام 
كنند و اين هم در دنيا است كه در عمل و محل عبادت و طاعت است، و گرنـه  مي

در آخرت هيچ كسي را جرأت و همت آن نيست كه كوچكترين نفعـي و شـفاعتي   
 براي احدي بكند و هر كه بخود مشغول است.

د كننميشفاعت و استغفاري كه فرشتگان يا پيغمبر و مؤمنان براي افراد  -4
پذيرفتند از طرف خدا حتم و مسلم نيست جز براي مؤمنين و آنانكه مرضي خدا 
باشد، چه نه فرشتگان جز حاملين عرش و نه پيغمبر و مؤمنين بطور حتم و يقين 

كنند مؤمنين مرضي و مرتضي خدايند و ميدانند كه براي كسانيكه استغفار مين
مين خير و خوبي را ميهل زفرشتگان بر حسب فطرت كه الهام بخيرند براي ا

خواهند چنانكه شياطين كه الهام بشرند براي مردم بديها را خواهانند. پس استغفار 



   

 بحث شفاعت   62 
  

اين فرشتگان چون باران رحمتي است كه در محل اليق و قابل اثر خود را خواهد 
بخشيد و گرنه در باغ الله رويد و در شوره زار خس. و پيغمبر هم بنص قرآن علم 

ميتوبه  101 ي هشناسد چنانكه آيميو حتي منافقين اهل مدينه را ن بغيب ندارد

﴿ فرمايد:                       ﴾  بنابر اين ممكن
دا اي از منافقين ناشناخته و امثالهم استغفار نمايد ليكن مرضي خاست براي پاره

ي چنين افرادي هرگز نافع نشود. ارين مؤمنين بنباشد لذا شفاعت آنحضرت و همچن
 ا نبخشد؟!يپس بهر صورت شفاعتي انجام شده حال يا نفع بخشد 

شفاعت باين كيفيت مستلزم آن است كـه هـر مـؤمني كـه بـه نجـات خـود         -5
را پيشه كنـد  عالقمند است در دنيا آنچنان به اعمال صالحه بپردازد و اخالق فاضله 

تا فرشتگان مؤمنين او را مستحق و اليق استغفار و بعبارت ديگر اليق شفاعت خود 
خـدا اسـتغفار و شـفاعت     تشخيص دهند و در حق او دعا و طلب آمرزش كنند تـا 

 ايشانرا در حق او بپذيرد و وي را مورد رحمت و مغفرت خويش قرار دهد!
ود شخص است كه بـا انجـام و   عمل خ ي هاينگونه شفاعت در حقيقت نتيج -6

مداومت به اخالق فاضله خود را مستحق چنـين فيضـي كـرده     تكرار عمل صالح و
است كه مالئكه و مؤمنين در حق او دعاي خيـر كننـد، خـالف آن شـفاعت غـرور      

العاده پيغمبر يـا  پندارند كه اعمال صالحه و تقرب فوقميانگيز شيطاني كه مغروران 
خود شـفاعت   ي هود كه آن پيغمبر يا امام بجزاي اعمال صالحشميموجب آن  مياما

گناهگاران و مجرمان و گستاخان در معصيت الهي را كه خود هيزم جهنمند از خـدا  
 گان نيست.بخواهد! اينگونه پندار جز اغواي شيطان و هوس ديوانه

ن استغفار و شفاعت دنيائي فرشتگان يا پيغمبر و مـؤمنين اسـت كـه در    ميه -7
شدگان در عرصـه  ز قيامت كه تجسم اعمال است مجسم شده و شفيعان شفاعترو

شوند چه آنانكه شفاعت ايشان قبول شده و چـه آنانيكـه پذيرفتـه    ميقيامت نمايان 
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ن حال كه منافقان و مجرماني كه شفاعت پيغمبر و مؤمنين درباره مياند و در هنشده
آنـان قبـول نشـده اسـت متحسـر و       ي هآن مقبول نيفتاده است از شفاعتي كه دربـار 

﴿فرمايـد:  مـي سوره مدثر  – 48 ي هشريف ي هشوند كه آيميمعذب        

    ﴾ بخشد.مييعني: شفاعت شافعان در حق ايشان نفعي ن 
با اين تبيين و توضيح معلوم شد كه شفاعتي كه در السنه و افواه رايج است هيچ 

اي از حقيقت ندارد و همان غرور شيطاني است كه قبـل از اسـالم در مـذاهب    مايه
باطله و منسوخه چون يهوديت و مسـيحيت و غيـره رايـج بـوده، و شـيطان بـراي       
گمراهي آن ملتها آنرا ترويج و تبليع نموده است، و سرايت آن باين معني در اسـالم  

معلـوم و مشـهود اسـت جـز      آن هم چنانكه ي هخورد و نتيجمياز همان منابع آب 
ذلت و زبون كه از اجراي شهوات و گستاخي و تجاوز از حـدود و مقـررات الهـي    

شود، مخصوصا ملت شيعه كه از اين قبيـل مطالـب غـرور انگيـز     مين نميعائد مسل
 فراوان دارند!!.

شفاعتي كه در اسالم است و قرآن حاوي آن است نـه تنهـا كسـي را بغـرور آن     
دهد بلكه خود بهترين محـرك و مـؤثرترين وسـيله و انگيـزه     ميبمعصيت جرأت ن

نمايد كه بـا  ميبراي نيكوكاري و اعمال صالحه است چه مؤمن را تشويق و ترغيب 
مؤمنين را نموده خود  ي هانجام اعمال نيك و تخلق باخالق فاضله جلب نيات حسن

ر اعمـال  را بستر طلب مغفرت و دعاي خير برادران مؤمن خـود قـرار دهـد تـا اگـ     
دعاي خير برادران مؤمنش او را  خودش كافي به نجات از عذاب نباشد و ي هصالح

 در اين منظور كمك دهد و يا موجب ترفيع درجات او در بهشت گردد.
العاده قابل دقت است و بايد مطالعه كنندگان را پيش از پيش نكته ديگر كه فوق

ت شفاعت در روز قيامت به آن توجه دهد آن است كه معروض شد: كه در آيا
ماضي است يعني بايد اذن بشفاعت قبالً داده شده باشد  »اذن«هرجا كه هست كلمه 
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ميمضارع است، يعني شفاعت انجام شده بعد از اذن نفع  ي هبصيغ »تنفع«و كلمه 

﴿بخشد و شرط اذن هم بصيغه ماضي است    ﴾  يعني: آنگاه اذن شفاعت
 اي مقبول و پسنديده باشد.داده شده است كه در باره استحقاق گفتهدرباره كسي 

بديهي است نفع شفاعت در روز قيامت مورد انتظار است نه وقوع شفاعت و 
اي در ن معني است، و هيچ آيه و حتي اشارهميآيات شريفه هم ملهم بلكه مفهم ه

ت است كه در قرآن نيست كه در قيامت شفاعتي واقع خواهد شد بلكه صراحت آيا
آن روز اصال شفاعتي نيست و بر فرض محال شفاعتي باشد قبول نخواهد شد، 

گوئيم بر فرض محال براي آنست كه آيات قرآن حتي وقوع محاالت را مياينكه 
هم غير نافع و نامقبول شمرده است، چون دادن فديه و قرباني و فداكاري دوستانه 

 ﴿يفه مانند: و نفع بخشيدن اوالد و مال در آيات شر           

 ﴾ 48/(بقره( ﴿                 ﴾ و 123/(بقره .(

﴿            ﴾ /ت فديه و ). بديهي است در قيام70(انعام
فرمايد: ميكه  اءشعر ي هسور 88عدلي نيست كه قبول بشود يا نشود و همچنين آيه 

﴿         ﴾  ،در آن روز مالي نيست كه نفعي بخشد يا نبخشد
پس همچنانكه بر فرض محال عدلي باشد يا مالي باشد يا بيعي باشد نفعي نخواهد 

ر فرض محال شفاعتي باشد نفعي نخواهد بخشيد و يا قبول بخشيد همچنان ب
 نخواهد شد،

اش اعمالي ديده باشد تنها آن شفاعتي نافع و مقبول است كه خدا در دنيا از بنده
كه مرضي و پسنديده او باشد و بفر شتگان و پيغمبران و مؤمنين اجازه داده باشد كه 

ند آنگـاه چنـين شـفاعتي كـه در     براي او استغفار كه همان شفاعت است كرده باشـ 
حقيقت يك نوع مزد عمل خود اين شخص اسـت نـافع بـوده در قيامـت موجـب      
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ات يا رفع درجات او خواهد شد، سخن در اين است كه ماضـي بـودن   يئآمرزش س
كلمه اذن خود بهترين دليل است كه اذن شفاعت در دنيا بشفيعان داده شده بلكه امر 

ان شفاعت يعني استغفار و نفع آن هم در روز قيامت شده است كه در باره پسنديدگ
 خواهد بود،

آيد كه در آيات قرآني كلماتي در اذن شفاعت ميدر اينجا اين سوال به پيش  

﴿نجم:  ي هسور 26 ي هاست كه بصيغه مضارع آمده است. چون آي        

                        ﴾  و يا چون

   ﴿فرمايد: ميانبيا كه  ي هسور 28 ي هآي    ﴾  كه در اين آيات
 گوئيم: مياذن و وقوع شفاعت مضارع است؟ در اينجا 

د، اين شفاعتها مخصوص چنانكه قبالً بعرض رسيد و بعدا هم خواهد آم
ميان علي الدوام انجام مين دنيا باستمرار توالد وتناسل آدميفرشتگان است كه در ه

گيرد چنانكه استغفار فرشتگان كه همان شفاعت است بصيغه مضارع است زيرا 
ن است در جريان است و هيچ مربوط بشفاعت در ميهمواره تا انساني در روي ز
خالف و تناقضي در  ر آيات حقيقت واضح است. وروز قيامت نيست با دقت د

گويد در قيامت شفاعتي نيست و از طرفي ديگر وقوع ميقرآن نيست كه از يكطرف 
 آنرا موكول باذن نمايد.

بينيم كه در قرآن كريم هيچ خالف و تناقضي نه ميبا دقت در مراتب معروضه 
مؤيد يكديگرند و چون  ن آن معاضد وميتنها وجود ندارد بلكه تمام مطالب و مضا

كارگاه آفرينش از قدرت و مشيت مهندس  ي هبناي رفيع و منيعي است كه با هندس
دم  آفريدگاري بنيان يافته است، و تماشاي دستگاه هوش رباي عقل افزايش هر
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دارد. شفاعت او نيز چون ميوا  »تبارک اهللا رب العاليمن«مؤمن آگاه را بفرياد 

﴿شير است. رسالتش همه انذار و تب           ﴾ 31/(فاطر.( 
اند شفاعت شفيعان روز قيامت را ثابت نمايند اي از كسانيكه خواستهپاره

تن شفيع شن در روز قيامت از ندامياند كه در آن كفار و مجرمتمسك به آياتي شده

﴿گويند: ميپرستان تسوره شعراء كه در آن ب 101و  100متحسرند مانند آيات    

               ﴾  :براي ما از شفيعان كسي نيست و «يعني
مدثر كه در آن مجرمان در جواب  ي هسور 48 ي ه. يا آي»دوستان مهرباني نداريم

﴿فرمايد: ميگويند سرانجام در سرنوشت آنها ميجهنم چيزهاي  ي هخزن    

      ﴾ ميشفاعت شفيعان بحال مجرمان نفعي ن«) يعني 48/(مدثر
دهد ميسوره غافر بعد از آنكه سختي روز قيامت شرحي  18. يا در آيه »بخشد

﴿فرمايد: ميآنگاه          ﴾ براي ستمگاران  :يعني
يشاوندي و شفاعتگري كه اطاعت كرده شود نخواهد بود. يا در سوره اعراف آيه خو

﴿فرمايد: مي 53                     

                                         

                ﴾  :برند جز ميآيا انتظار «(يعني
د اند خواهنتأويل آنرا روزي كه تاويل قيامت بيايد آنانكه آنرا از پيش فراموش كرده

راستي آمدندند پس آيا براي ما شفيعاني است تا در  گفت: فرستادگان خدا بحق و
ما شفاعت كنند يا اينكه برگردانيده شويم، پس عمل كنيم غير از آنچه در دنيا  ي هبار

اند از آنها گم اند و آنچه را كه بدورغ بافتهكار كردهكرديم اينان خود را زيانميعمل 
خواهند از مفهوم مخالف اين آيات استناد باثبات مياعت . مثبتين شف»شده است

ندارند كه بتوان از مخالف  ميشفاعت كنند در حاليكه هرگز اين آيات چنين مفهو
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كنند كه كاش آنانرا شفيعي بود يا ميآن اثبات شفاعت نمود. اينكه كفار آرزو 
ر روز قيامت اين آرزو مانند ساير آرزوها است كه اصالً د ،دوست مهرباني بود
شود چون آرزوي برگشت بدنيا چنانكه گفتيم آرزوهاي ميمصداق آن يافت ن

 محالي است كه تحقيق آن براي هيچكس ممكن نيست.

  ﴿چنانكه گفتند:   ﴾  :برگرديم و تالفي اعمال فوت شده را كنيم«يعني« 

 ﴿گويند: مييا اينكه              ﴾ 100-99/(مؤمنون (
م كه ميمگر صديق ح »پروردگار من مرا بر گردان تا شايد عمل صالح كنم«يعني: 

بيني مىدر رديف شفيع است براي ديگران هست كه براي اينان نيست؟. مگر نه 

 ﴿دهد كه: ميخداي متعال در سوره معارج پس از آنكه شرح روز قيامت را 

                          ﴾ ي ه(سور 
و .  شود همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى«) يعني: 10-9-8/معارج

اغ دوستش و هيچ دوست صميمى سر. ها مانند پشم رنگين متالشى خواهد بود كوه
 . »گيرد! را نمى

﴿فرمايد: مين آيه شريفه نميمگر در دنبال ه          

                                 

   ﴾ دهند (ولى هر كس  آنها را نشانشان مى«) 14-13-12-11/(معارج
دارد فرزندان خود را  گرفتار كار خويشتن است)، چنان است كه گنهكار دوست مى

اش را كه هميشه از  و قبيله.  و همسر و برادرش را. در برابر عذاب آن روز فدا كند
. آيا اين حالت »ين را تا مايه نجاتش گردنو همه مردم روى زم. كرد او حمايت مى

مخصوص مجرم است؟ اين همان آرزوهاي محال نيست؟ مگر خداي متعال در 

﴿فرمايد: مين 33سوره عبس آيه                       
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                           ﴾ 33/(عبس- 
37.( 

كه اين حالت براي همه است پس اينگونه آرزوها آروزهاي محال اسـت كـه در   
د شفاعت شافعان مرتكـب  ميآن روز هريك از گناهگاران دارند خصوصا كسانبكه با

گردند اما از آنهـا خبـري نيسـت!!    ميشفيعان  اند بيش از ديگران بدنبالگناهان شده
نيست. چنانكه برگشـتي نيسـت.    ميميزيرا در روز قيامت شفيعي نيست چنانكه ح

 اي نيست. ووو...و..چنانكه فديه
شفاعت بروشني واضح شد حكه مطلب آن چنان  ي همسأل با بياني كه شد در

اند و كار فاسقان انداختهنيست كه غاليان و دشمنان دين به دست و دهان جاهالن و 
دين را ساخته بلكه حقيقت اين مطلب را بايد از قرآن كريم خواست نه از هوي و 
هوس اين و آن چنانكه گفتيم در قرآن كريم بكرات نفي شفاعت را در روز قيامت 

﴿ :كرده است كه                        

        ﴾ و از آن روز بترسيد كه كسى «) يعني: 48/(بقره
شود و نه غرامت از او  پذيرد و نه از او شفاعت پذيرفته مى مجازات ديگرى را نمى

﴿فرمايد: مين سوره مي. و باز در ه»شوند قبول خواهد شد و نه يارى مى     

                            ﴾ 

بپرهيزيد روزي را كه هيچ شخصي از شخص ديگر چيزي را «) (يعني: 123/(بقره
 ي هين دو آيا در .»ندهدكفايت نكند و از او قرباني قبول نگردد و شفاعتي نفع 

ميشود يا شفاعتي نفع نميكند كه در روز قيامت شفاعتي قبول نميشريفه تصريح 
جو و جاهالن لجوج از قبول اين حقيقت دست و كاران بهانهدهد، ممكن است طمع

شود يا فائده ندارد ميپا زده بگويند: پس شفاعتي هست غايت امر اينكه پذيرفته ن
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فائدگي گفت كه در اين آيات هم چنانكه تصريح بنا قبولي و بيبه اينان بايد 
فائدگي عدل (فديه) تصريح شده است و چنان بناقبولي و بيمشفاعت شده است ه

حال اينكه هر دوي اينها در روز قيامت نخواهند بود. مگر در روز قيامت فديه و 
ات شريفه از قرباني هست كه شفاعت هم باشد هر چند پذيرفته نشوند؟ بلكه آي

كنند كه كاش كسي ميدهد كه آنان آرزو ميآرزوهاي مجرمان در روز قيامت خبر 
 11رفت تا آنها آزاد باشند چنانكه در آيه ميشد و بجهنم ميديگر بجاي آنها فديه 

 ﴿سوره معارج آورديم كه فرموده:            ﴾  :يعني
در سوره حديد آيه  و »مجرم دوست دارد كه از عذاب آنروز پسرانش را فديه دهد«

﴿فرمايد: مي 15             ﴾  :امروز نه از شما «يعني
ش شما جهنم شود جاي بود باميمنافقان و نه از كسانيكه كافر شدند فديه گرفته ن

رد و مثال از يگمياي هست كه خدا از منافقين و كافران نآن روز فديه آيا در »است
گيرد يا آن روز مجرم دسترسي بفديه دادن فرزندان و همسران و برادران ميمؤمنان 

هرگز نه، بلكه اين فقط آرزوئي است  ؟دشوميخود دارد لكن از او پذيرفته ن
آرزو را به كرات از كفار و مجرمان آورده است كه آنان  چنانكه در آيات شريفه اين

آرزومند فديه دادن هستند لكن بدان دسترسي نداشته و اگر هم داشتند از ايشان 

﴿فرمايد: ميسوره يونس  54شد. چنانكه در آيه ميپذيرفته ن          

                       ﴾  :اگر براي هر نفسي كه «يعني
مين است از او بود هر آينه آنرا فديه ميبخود ظلم كرده است آنچه كه در روي ز

 . »داد...

﴿فرمايد: ميسوره رعد  18و در آيه            
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              ﴾  :اند و كسانيكه اجابت فرمان الهي نكرده«يعني
ن است از ايشان بوده و مثل آن مياند اگر همه آنچه در روي زباز زدهاز اطاعت سر 

 . »دادند تا از عذاب نجات يابند...ميبا او بود هر آينه فديه 

﴿فرمايد: مينيز  47و در سوره زمر آيه                  

                               

   ﴾ »باشند و  اند اگر همه مال جهان را داشتهيعني كسانيكه ظلم كرده
براي رهاي از شدت عذاب روز قيامت  شند آنگاه همه را ازمانند آنرا نيز مالك با

نجات بيابند) و از جانب خدا چيزهاي برايشان آشكار شود كه آنها را دهند(مي

﴿ فرمايد:مي 36 ي همائده آي ي هو در سور .»آوردند ميبحساب ن     

                                

       ﴾  :ن و مانند ميكسانيكه كافر شدند اگر همه اموال روي ز«(يعني
آن را بعالوه ما في االرض براي رهاي از عذاب روز قيامت فديه دهند از آنان قبول 

كند كه اگر مي . در تمام اين آيات از آرزوهاي محال مجرمان و كفار بيان»نشود..
ني ديگر مانند آن نيز از ايشان بود مين از آنان بود بلكه زميفرضا همه اموال روي ز

ايشان  ي هشد و بهرميدادند لكن بهر صورت از ايشان پذيرفته نميآن را بفديه 
همان عذاب دردناك خواهد بود پس كلمه شفاعت هم كه در آيات است همانند 

م است، چنانكه فديه وجود ندارد و ميمه صديق و حكلمه فديه است، همانند كل
شفاعت هم وجود ندراد: خصوصا كه اين حقيقت را  م و جود ندراد،ميصديق و ح

﴿بقره خطاب بمؤمنين تصريح كرده است كه:  254قرآن كريم در آيه      

                            ﴾  :اي «يعني
ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزي بيايد كه در آن از آنچه روزي شما كرده ،مؤمنان
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. كه آب پاك بدست همه ريخته است كه اصالً در »بيع و دوستي و شفاعتي نيست
نكه بيعي نيست. و در تمام روز قيامت شفاعتي نيست. چنانكه خلتي نيست چنا

اي بوجود شفاعت در روز قيامت نيست بلكه تماماً آيات قرآن كوچكترين اشاره
نفي است. بلي شفاعتي كه در قرآن هست شفاعتي است كه مؤمنين يا فرشتگان يا 

كنند و از خدا طلب رحمت و آمرزش ميز يكديگر پيغمبر در دنيا بوسيله استغفار ا

اليوم عمل وال « مايند زيرا دنيا دار عمل و عبادت است كه:نميبوسيله عبادت 

آن هم به اذن پروردگار كه فقط درباره مؤمنين . »حساب وغدا احلساب وال عمل

﴿است كه              ﴾ 19/(محمد (﴿       

 ﴾ چنانكه شرح آن گذشت. 159/ان(آل عمر .( 
شود و مسأله ميآيات قرآن ديده ن با اين بيان است كه هيچگونه تناقضي در
جويان آيد. زيرا با بياني كه شفاعتميشفاعت بر طبق عقل و نقل صحيح و درست 

دارد كه در قيامت شفاعتي نيست و از مياند از يكطرف قرآن صريحاً اظهار كرده
ا موكول به اذن خدا كرده است و از طرف ديگر مجرمان آرزوي طرف ديگر آن ر

يابد!؟ آري ميكنند از طرف ديگر بازار شفاعت بآن وسعت گشايش ميشفيع 
انسان  بينند و چون روح طمع درميكار اين آيات و تناقض با يكديگر مجرمان طمع

را  قوي است و غرور و فريب شيطان و دسيسه غاليان و دشمنان دين مطلب
گويند! از مياست كه گوئي خدا و پيغمبر العياذ باهللا هذيان  هبصورتي در آورد

يكطرف گناهگاران و مجرمان را از عذاب شديد جهنم بعلت ارتكاب معصيت و 
و از طرف ديگر باب شفاعت را با آن وسعت بروي  ،ترسانندمينافرماني از خدا 

نند و آنرا با كافمين و قوانين آن پي كه از دي ميكند! يعني بناي محكميآنان باز 
كنند! چنانكه مييا مسأله شفاعت از بيخ و بن ويران  ،كنندميبهترين هندسه بنياد 
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قرآن از موهومات و  ز آن باقي نيست! در حاليكه اصالًويران شده است و اثري ا
ا كند بلكه بهمان حكمت كامله خود شفاعت رميمزخرفات آنان چيزي را تصديق ن

پذيرد و در روز ميدر دنيا باذن پروردگار براي مؤمنين كه همان استغفار است 
شود و از اين مييا رفع درجات باشد عايد مؤمنين سيئات قيامت نفع آن كه آمرزش 

شفاعت ساختگي خبري در روز قيامت نيست و فقط آرزوي است كه به غرور 

فام لنا من «: ن اثري نبيند فريادشيطاني در گمراهان است و چون فرداي قيامت از آ

﴿به ايشان گفته خواهد شد:  برآورند و »شافعني           

     ﴾ ميكجايند كه ديده ن ،كردندمي). يعني شفيعاني كه خيال 94/(انعام

﴿شود؟         ﴾ ميآنچه در خيال خود «يعني:  ).94/(انعام
 جز حسرت باقي نماند! . و»شما گم شد پنداشتيد از



اند و نجات را نفي شفاعت از خود نموده إل ائمة معصومين
 اند بر طبق قرآن مجيدبتقوي و بعمل و ورع منوط داشته

احاديث ضـعيفه و مجهولـه و    تراشان بهشفاعت طلبان و شفيع تمام استناد و اتكاي
انـد و  داده إلن ميصـو عيا ائمه م صدروغي است كه نسبت آنرا به پيغمبر خدا 

شاء اهللا بزودي صحت و سقم اسناد آن را از كتب رجـال و   چون آن اخبار كه ما ان
آن مخالف كتب الهي است بايد قبل از همه آنها  ي هدرايه معلوم خواهيم كرد كه هم

 كوبيد. لذا نبايد مورد اعتماد و اتكاء عاقالن صاحب ايمان گردد.را بسينه ديوار 
اينكه ما احاديثي كه در آن ائمه اطهار سالم اهللا عليهم از خود نفي شفاعت كـرده 

اند چون از همه بهتر بجهت آنكـه موافـق آيـات قـرآن اسـت در ايـن اوراق بنظـر        
  رسانيم ميطلبان حقيقت

أنـه قـال  إل عـن أيب جعفـر « .1/381رحمـه  سي عليـه ال در امالي شيخ طو -1

وأبلغ شيعتنا أنه ال ينال ما عند اهللا إال  ،خليثمة: أبلغ شيعتنا إنا ال نغني عنهم من اهللا شيئا

وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس يوم القيامة حرسة من وصف عدال ثـم خالفـه إىل  ،بالعمل

 .  »الفائزون يوم القيامة وأبلغ شيعتنا أهنم إذا قاموا بام أمروا إهنم هم ،غريه

به خيثمه يكـي از اصـحاب بزرگـوار خـود      ؛يعني: حضرت امام محمد باقر 
فرمود: بشيعيان ما ابالغ كن كه ما از جانب خدا هيچ چيزي را از آنان كفايت نكرده 

نتوان  ميآيد و نيز بشيعيان ما ابالغ كن كه در نزد خدا بهيچ مقاميو كاري از ما بر ن
مل و نيز بشيعيان ما ابـالغ كـن كـه همانـا بزرگتـرين مـردم از حيـث        رسيد جز بع

حسرت در روز قيامت آن كسي است كه خود عدالت و انصاف را وصف كند آنگاه 
نيز بشيعيان ما ابالغ كن هـر   در مورد عمل با ديگران خود او آن را مخالفت نمايد و

آنان در روز قيامت بطور حتم اند آن را بر پاداشته عمل نمايند گاه بدانچه مأمور شده
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كتاب مجيد آسـماني   حديث شريف و مطابقت آن با دقت در .رستگار خواهند بود)
 ما بخوبي گواه صحت مطلب است).

بحـار االنـوار از دعـائم اسـالم از فضـيل       18/32  االنوار طربسـی ةدر مشكو -2

 ،يليا فض«بمن فرمود:  ؛روايت كرده است كه گفت: حضرت امام جعفر صادق 

ين أقول: إنا ال نغني عـنهم مـن اهللا شـيئا إال إ :أبلغ من لقيت من شيعتنا السالم وقل هلم

 .»بورع فاحفظوا ألسنتكم وكفوا أيديكم وعليكم بالصرب والصلوة إن اهللا مع الصـابرين

يعني: حضرت صادق بمن فرمود: اي فضيل هر كسي كه از شـيعيان مـا را مالقـات    
گـويم: مـا از جانـب خـدا هـيچ      مين كه جعفر صادقم كردي سالم برسان و بگو م

داريـم جـز بـه ورع و پرهيزگـاري خـود      مـي چيزي را از ايشان كفايت ننموده باز ن
 ايشان. پس شما زبان خود را نگاهداريد (از بـد گـوي مـردم و سـخنان بيهـوده) و     

انـا  دست خود را باز داريد (از ظلم و مال حرام) و بر شما باد بشكيبائي و نمـاز هم 
 خدا باصابران است.

: إنـه لـن يغنـي ؛قـال الصـادق «ه... ميچاپ اسال 342درروضه كافي ص  -3

ال ملك مقرب وال نبـي مرسـل وال مـن دون ذلـك،  ،عنكم من اهللا أحد من خلقه شيئا

 . »فمن رسه أن تنفعه شفاعة الشافعني فليطلب إىل اهللا أن يرىض عنه

اب خدا شما را كفايت نكرده فرمود: هيچكس از عذ ؛ يعني: حضرت صادق
دارد نه فرشته مقرب و نه پيغمبر مرسل و نه غير اينها پس كسيكه مسرور ميو باز ن

داشته باشـد بايـد از خـدا     شود و دوست دارد كه شفاعت شفيعان بحال او نفعيمي
از او راضي شود (يعني بعمل بپرداز و خود را اصالح كند) شفاعت شافعين  بخواهد

 كنند.مياستغفاري است كه فرشتگان و مؤمنين  همان دعا و
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﴿بيند حديث شريف چگونه مضمون آيه شريفه است كه مي      

                 ﴾ 109/(طه .( 
ند رحمان بخشد، جز كسى كه خداو در آن روز، شفاعت هيچ كس سودى نمى«

   .»به او اجازه داده، و به گفتار او راضى است
بارها به  صن به صحت پيوسته است كه رسول خدا ياين حديث از فريق -4

يا فاطمة بنت حممد ويا صفية عمة رسول اهللا ويا... اعمال ملا «فرمود: ميخويشان خود 

اي صفيه  ، ودختر محمد(يعني: اي فاطمه  .»عند اهللا فإين ال أغني عنكام من اهللا شيئا

، عمل كنيد براي آنچه از مثوبات كه در نزد خداست زيرا من از عمه رسول خدا
ر آخرين سال عمر اين فرمايش آنحضرت د كنم) وميشما چيزي را كفايت ن

بود. مضمون آيه شريفه است كه درباره زنان پيغمبران  صشريف آن بزرگوار 

﴿د: فرمايمي) آمده است كه إ لوط (نوح و                 

 ﴾ زن با آن دو پيغمبر خيانت كردند آن دو  چون آن دو«). يعني: 10/(تحريم
درباره فرزندان  . و»پيغمبر چيزي را از عذاب خدا از ايشان نتواستند جلوگيري كنند

﴿: ؛ فرمايد از زبان يعقوبمي ؛يعقوب              

    ﴾ توانم چيزي را از شما ميمن از جانب خدا ن«) يعني: 67/(يوسف
ن سخن مي. و باريتعالي ه»كفايت و جلوگيري كنم همانا حكم جز خداي را نيست

﴿يعقوب را تصديق فرموده گفت:              ﴾ 
توانست از آنان از جانب خدا ميآري چنين است كه يعقوب ن«) يعني: 68/(يوسف

 .»جلوگيري كند چيزي را كفايت و

قـال: خـدمت « عن جابر بـن يزيـد اجلعفـي... آمده: 302در امالي طوسي ص  -5

خلـروج ودعتـه ثامن عرشـة سـنة فلـام أردت ا إسيدنا اإلمام أبا جعفر حممد بن عيل 



   

 بحث شفاعت   76 
  

بعد ثامنية عرشة سنة يا جابر؟ قلت نعم إنكم بحر ال ينزف وال يبلغ أفدين فقال: أوقلت 

قعره فقال: يا جابر بلغ شيعتي عني السالم وأعلمهم أنه ال قرابة بيننا وبني اهللا عز وجـل 

اهللا مل  مـن عىصـ ،يا جابر من أطاع اهللا وأحبنا فهـو ولينـا ،وال يتقرب إىل اهللا إال بالطاعة

يا جابر من هذا الذي يسأل اهللا فلم يطعه أو توكل عليه فلم يكفه أو وثق بـه  ،ينفعه حبنا

 .»فلم ينجه؟

يعني: از جابربن يزيد جعفي كـه از اصـحاب بزگـوار و عاليقـدر حضـرت امـام       
محمد باقر است: روايت شده است كه گفـت: مـن مـدت هيجـده سـال آقـاي مـا        

خواستم از خدمت آنحضرت نكه ميحضرت ابوجعفر امام محمدباقر خدمت كردم ه
خارج شوم آن حضرت را وداع كرده و عرضه داشتم كه بمن فائده برسان (موعظـه  

هـم   كن و چيزي تعليم فرما) حضرت فرمود: اي جابر آيا بعد از هيجـده سـال بـاز   
اي؟) گفتم: آري همانـا كـه شـما دريـائي     نياز نشده؟ (يعني آيا از علم الزم بيئدهفا

توان رسيد حضرت فرمود: اي جابر شيعيان ما را از جانـب مـن   آن ن هستيد كه بقعر
سالم برسان و به ايشان اعالم كن كه بين مـا و خـدا هـيچ قرابـت و خويشـاوندي      
نيست و بحضرت احديت تقرب نتوان يافت مگـر بطاعـت و فرمـانبرداري وي. اي    

خـدا را  ما را دوست دارد او ولي ماست، و كسيكه  جابر هر كه خدا را فرمان برد و
معصيت كند دوستي ما به حال او نفعي نخواهد داشت! اي جابر چه كسـي از خـدا   

 نـان نمـود و  مياط او كفايت نكرد؟ يا به او وثوق و خواست كه خدا به او نداد يا بر
 خدا او را نجات نداد؟.

عن عمـرو بـن سـعيد بـن «چاپ نجف....  56ص  االنوار طربسی ةمشكودر  -6

كونوا النمرقة الوسـطى  ؛ ونحن مجاعة فقال ؛أيب جعفر هالل قال: دخلت عىل 

يرجع إليكم العايل ويلحق بكم التايل واعملوا يا شيعة آل حممـد واهللا مـا بيننـا وبـني اهللا 
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قرابة وال لنا عىل اهللا حجة وال يتقرب إىل اهللا إال بالطاعة، من كان مطيعا هللا نفعته واليتنا 

ال: ثم التفت إلينا وقـال: ال تغـرتوا وال تقـرتوا و مـا ومن كان عاصيا مل تنفعه واليتنا ق

 .  »؟النمرقة الوسطى قال: أال ترون أفال تأملون أن جتعلوا للنمط األوسط فضله

 ترجمه: عمرو بن سعيد بن هالل كه از اصحاب حضرت باقر و حضرت صـادق 
ما جماعتي بـوديم   و ؛ است گفت وارد شدم بر حضرت ابو جعفر (باقر) إ

انگين باشيد تا عالي بسوي شـما برگـردد و عقـب    ميفرمود: فرش و فرد آنحضرت 
مـي كه بخدا تقرب ن صود و عمل كنيد اي شيعيان آل محمد مانده بشما ملحق ش

توان يافت مگر بوسيله طاعت و فرمانبرداري او هر كه مطيع خدا باشد دوسـتي مـا   
فعي نخواهد داشـت!  دهد و هر كه عاصي باشد دوستي ما بحال او نميبحال او نفع 

آنگاه حضرت بما توجه والتفات فرمود گفت: مغرور نباشيد و مأيوس هم نباشـبد و  
بينيـد  ميانگين يعني چه؟ فرمود مگر نميخود را كوچك نگيريد، عرض كردم فرش 

 انه رو فضل او را قائل باشيد؟مي داريد كه براي شخصي معتدل وميمگر آرزو ن
 يفه حضرت علي بن الحسـين زيـن العابـدين   از صح 26در روضه كافي ص  -7

واعلموا أنكم عبيد اهللا ونحن معكم حيكم علينا وعليكم سيد حـاكم «كه فرمود:  ؛

غدا وهو يوقفكم ويسألكم فأعدوا للجواب قبل الوقوف واملسائلة والعـرض عـىل رب 

 يكـذب العاملني يومئذ ال تكلم نفس إال بإذنه واعلموا إن اهللا ال يصدق يومئذ كاذبـا وال

صادقا وال يزر عذر مستحق وال يعذر غري معذور له احلجة عىل خلقه بالرسل االوصـيأ 

 .»بعد الرسل فاتقوا اهللا عباد اهللا واستقبلوا يف اصالح أنفسكم وطاعـة مـن تولونـه فيهـا

بر شما  بر ما و ما نيز چون شما با شمائيم و يعني: و بدانيد كه شما بندگان خدائيد و
خواهـد   را باز داشـته و پرسـش   ردا حكومت خواهد كرد و همو شماآقاي حاكم، ف

بـر   نمود پس آماده جـواب دادن باشـيد قبـل از آنكـه بازدارنـد و پرسـش كننـد و       
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بـه اذن او   ان عرضه شويد، در آن روز هيچ نفسي سخن نگويد مگرميپروردگار عال
هد نمـود و  بدانيد كه خدا در آن روز هيچ دروغگوئي را تصديق نخوا جل جالله و

دارد و عـذر  مـي هيچ راستگوئي را تكذيب نخواهد كـرد و عـذر مسـتحقي را بـر ن    
اوصـياي بعـد از    پذيرد. او را بر خلق خود بسبب ارسال رسـل و مينامعذوري را ن

در اصـالح نفـوس خـود     رسل حجت است، پس اي بندگان خدا از خدا بترسـيد و 
 دوست داريد پيش گيريد. طاعت كسي را كه در اين باره او را روي آوريد و

عن عمر يزيد، ثم أقبل علينـا (أبـوجعفر) «.. 63ص  نوار طربسیاال ةدر مشكو -8

فقال: واهللا ما معنا من اهللا برائة وما بيننا وبني اهللا قرابة وال لنا عىل اهللا حجـة وال يتقـرب 

ا مل تنفعـه إىل اهللا إال بالطاعة فمن كان منكم مطيعا نفعته واليتنا ومن كـان مـنكم عاصـي

 . ترجمه اين حديث نيز مضمون احاديثي است كه گذشت.»واليتنا

آمـده:   صدر كتاب صفات الشيعه صدوق از جملـه فرمايشـات رسـول اهللا     -9

 إين رسول اهللا إليكم إين شفيق عليكم ال تقولوا إن حممدا منا فواهللا ما أوليائي منكم وال«

أتون وم القيامة حتملون الدنيا عىل رقـابكم ويـمن غريكم إال املتقون فال أعرفكم تأتوين ي

إين قـد اعـذرت فـيام بينـي وبيـنكم وأن يل عمـيل ولكـم الناس حيملـون اآلخـرة، أال و

بـه اصـحاب خـود و خويشـان خـود فرمـود: مـن         ص يعني: رسول اهللا .»عملكم

فرستاده خدا هستم بجانب شما همانا من خيلـي دلسـوز و غمخـوار نسـبت بشـما      
از ماسـت زيـرا بخـدا سـوگند كـه       ص(مغرور نشويد) كـه محمـد   هستم مگوئيد 

دوستان من از شما و غير شما نيستند مگر پرهيزگاران پس نه بيـنم شـما را در روز   
قيامت كه بيائيد در حاليكه وبال دنيا در گردنهاي شماست و مـردم ديگـر بياينـد در    

را در آنچـه بـين    كنند. آگاه باشيد من عذر خـود ميآخرت را حمل  ي هحاليكه توش
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من و شما بود و بين خدا و بين شماست آوردم، عمل و كردار من فقط براي خـود  
 من است و عمل شما براي خود شماست). 

در اينجا مناسب است كه فرمايش آنحضرت را كه ابن ابي الحديد در شرح نهج 

 أهيا«: صقال مورد آورده است نقل كنيم:  چاپ بيروت در اين 2/863البالغه

ليس بني اهللا وبني أحد نسب وال أمر يؤتيه به خريا ويرصف عنه رشا إال العمل  !الناس

أال ال يدعيني مدع وال يتمنني متمن والذي بعثني باحلق ال ينجي إال عمل مع رمحة ولو 

ان خدا و احدي نسبت و قرابتي و هيچ امري ميالناس!  يعني ايها .»عصيت هلويت

ا جذب و شري را بدان دفع نمود مگر عمل. آگاه نيست كه بتوان بدان خيري ر
مگر از طريق دي چيزي را آرزو كند (آرزومنباشيد هيچ مدعي نبايد ادعا كند و هيچ 

دهد ميعمل) بآن خدائي كه مرا بحق برانگيخته است كه هيچ چيز انسان را نجات ن
هر آن شود و اگر من كه پيغمبرم معصيت كنم  ي همميمگر عمل كه رحمت خدا ض

﴿آينه هالك خواهم شد. اين حديث چون موافق قرآن است كه فرموده:       

     ﴾ مه احاديث مي) لذا ض13زمر/ 15/يونس-15/(انعام
 شيعه كرديم.

مشـكوة و  53در كتاب صفات الشيعه مرحوم صدوق رحمه اهللا عليـه ص   -10 

يـا  ؛ عن جابر اجلعفي قال أبـو جعفـر«با اندك اختالف...  56ص  االنوار طربسی

جابر: أ يكتفي من اختذ التشيع أن يقول حيبنا أهل البيت؟ فواهللا ما شـيعتنا إال مـن اتقـى 

اهللا وأطاعه وما كـانوا يعرفـون إال بالتواضـع والتخشـع وأداء األمانـة وكثـرة ذكـر اهللا 

لغارمني هد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة واوالصوم والصلوة والرب بالوالدين والتع

تالة القرآن وكف األذ عن الناس إال من خري وكانوا أمناء واأليتام، وصدق احلديث و
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عشائرهم يف األشياء، قال جابر: يابن رسول اهللا ما نعـرف أحـدا هبـذه الصـفة فقـال يل 

وات اهللا عليـه جابر: ال تذهبن بك املـذاهب حسـبة الرجـل أن يقـول أحـب عليـا صـل

 خري من عيل ثـم ال يتبـع سـريته رسول اهللاو صوأتواله، فلو قال إين أحب رسول اهللا 

بـني وا ملا عند اهللا، ليس بني اهللا وال يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا، فاتقوا اهللا واعملو

يتقـرب أكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته، واهللا مـا حد قرابة، أحب العباد إىل اهللا وأ

إىل اهللا عز وجل إال بالطاعة، ما معنا برائة من النار، وال عىل اهللا ألحد حجة، فمـن كـان 

هللا مطيعا فهو لنا ويل، و مـن كـان عاصـيا فهـو لنـا عـدو وال تنـال واليتنـا إال بالعمـل 

 .  »والورع

 ؛يعني: جابر جعفي روايت كرده است كه حضرت ابوجعفر امام محمـد بـاقر  
كند مين كفايت ميآيا كسيكه تشيع را مذهب فرا گفته است او را هفرمود: اي جابر 

مـا نيسـت    ي هدارد؟ بخدا سوگند كه شيعميكه بگويد او كه ما اهل بيت را دوست 
شـده و  مـي مگر آن كسيكه از خدا بترسد و او را اطاعت كند. شيعيان مـا شـناخته ن  

نمـاز   روزه و ر خدا وادا كردن امانت و كثرت ذك خشوع و شوند جز بتواضع ومين
مادر و رسيدگي كردن بحال همسايگان از فقيران و نيازمندان  نيكي كردن با پدر و و

تـالوت قـرآن و بازداشـتن     راست گفتاري و زدگان (مقروضان) و يتيمان، وو تاوان
هـاي  ها و عشيرهنان قبيلهميو شيعيان ما همواره ا اذيت خود از مردم مگر اقدام بخير

(اشياء در تمام امور و خود بودند
2F

ان ميـ جابر عرض كرد: يـابن رسـول اهللا مـا در     .)1

                                           
قبيله و عشيره افراد شيعه است كه سني بوده اند عرض حضرت اينكه رفتار شما با مراد از  -)1(

خويشان خود با نهايت رأفت وامانت واحسان و عدالت توأم باشد نه اينكه سخني بگوئيد يا عملي 
انجام دهيد كه موجب نفرت يا جدا شدن آنها از شما يا دوري آنها گردد پس يك فرد شيعه كه در 

  له سني باشد بايد رفتارش طوري باشد كه امين همه باشد.ميان يك قبي
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 يم حضرت بمن فرمـود: اي جـابر مـذاهب و   سناميششيعيان كسي را بچنين صفت ن
 راههاي مختلف تو را براه خطا نبرد آيا بس است شخص را كه بگويد: من علي 

مـن رسـول خـدا را     دانيم؟ پس اگر بگويـد ميدارم و او را ولي خود ميرا دوست 
دارم در حاليكه رسول خدا از علي بهتر است آنگاه سيرت آنحضـرت را  ميدوست 

پيروي نكرده و بسنت او عمل ننمايد، آيا چنين دوستي هيچ نفعي بحال او خواهـد  
پس از خدا بترسيد و براي آن ثوابهائي كه در نزد خدا اسـت عمـل كنيـد    بخشيد؟. 

ترين آنها ترين بندگان و گراميي نيست و دوستاحدي خويشاوند زيرا بين خدا و
عاملترين آنـان بطاعـت خداسـت. اي     ترين آنها نسبت به اوست، وبر خدا با تقوي

ـ     جابر بخدايتعالي تقرب نمي مـا  راى توان يافـت مگـر بطاعـت و فرمـانبرداري، و ب
(امامان) هيچ برائت آزادي از آتش نيست و هيچ يك از شما بر خدا حجتي نيسـت.  

كسي كه به خـدا عاصـي بـود او     كسيكه مطيع خدا بود او دوست و شيعه هست و
 براي ما دشمن است و بواليت ما دست نتواني يافت مگر بعمل و پرهيزگاري.

اين ده حديث شريفه است كه مضمون آنها منطبق با آيات شريفه قرآن و 
ن اسناد آ ن جهت ما از آوردن رجال وميحكومت عقل و وجدان است و به

اين خواستيم خيلي بيش از ميو اگر  .»ما يوافق القرآن فخذه«داري كرديم كه خود

احاديث در اين معني و موضوع داشتيم لكن براي ارباب عقول انصاف همين اندازه 
هم  إلكافي است و براي جاهل عنود تورات موسي و انجيل عيسي و زبور داود

شيعه هر چه  ي همخصوصاً طائففائده ندارد! پس چقدر خوب است كه ملت اسالم 
زيان  كه موجب اين همه خسران و زودتر بخود آيد و از شر دجاالن و شياطين غالين

اند خود را نجات دهد، و گرنه همچنان كه معلوم و دنيا و آخرت مسلمانان شده

كيفيتي كه بين  است. مسئله شفاعت با وسعت و »ةخرس الدنيا واآلخر«مشهود است 

ترين يقو ت بزرگترين علت و آفت عدم اجراي احكام شريعت ومردم شايع اس
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محرك جرم و معصيت و شديدترين مشوق كذب و بدعت است در حاليكه چنان 
اهل بيت قرآن  كند وميدهد و آيات قرآن صريحا بيان ميكه عقل و وجدان گواهي 

﴿اي از شرع ندارد. پايه اي از عقل وبروشني اذعان دارند هيچ مايه     

       ﴾ ميو هر كه را خدا بخواهد براه راست هدايت «). 213/(بقره
 .»كند

 احاديث شفاعت از حيث سند عموماً ضعيفند

خبرند خواهند گفت كه پس يجعاالن بلكه دجاالن ب ي هكه از دسيس كساني
خوانان و مداحان و تعزيه و خطيبان وخوانان دري كه روضه بام ويشفاعت بدان ب

زنند تا ميگيران در هر محفل و مجلس بلكه در هر قصيده و شعري از آن دم معركه
ميو سنان را هم قابل آمرزش و غفران در نتيجه شفاعت امامان  جائي كه شمشير

دانند چست؟ اينك ما اخبار شفاعت را از مفصلترين و مهمترين كتاب شيعه يعني 
االنوار مجلسي را از جلد سوم آن كه مخصوص معاد است و باب خاصي بحار 

گذرانيم تا ميبا انصاف  براي شفاعت دارد در اين اوراق از نظر خوانندگان عاقل و
دان ميتا چه حد در اين  صبه بينند محرفين كتاب و مخربين دين سيد المرسلين 

باب شفاعت در جلد سوم اند حقايق اسالم آورده سر كرده و چه بر تاز تاخت و
يابد. ميخاتمه  272شروع و بصفحه  262بحار االنوار چاپ تبريز از صفحه 

رجال  اءاحاديثي كه در اين باب است اكثراً از كتاب تفسير عياشي است كه علم

او از اصحاب علي بن الحسن  .»عن الضعفاء كثرياً  ييرو«اند: عموماً درباره او گفته

ايم كه وي از بدنامترين آورده اتويت او را در كتاب زكبن فضال است كه ما ه
كذاب  طحي مذهب بوده اخيراً قائل به امامت جعفرفرجال حديث است. او قبالً 

دارد كسيكه بخواهد ترجمه حال  وافر ميشده است و در تخريب شريعت سه
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اشاره  نقدرميما مراجعه نمايد. در اينجا ه اتنكبت بار او را بداند بايد بكتاب زك
كنيم كه محمد بن ادريس صاحب السرائر كه از بزرگان علماي شيعه است در مي

گويد: كه علي بن فضال و پدرش از روؤساء ضالل ميكتاب (السرائر) درباره او 
بوده و كذاب و ملعونند. با صرف نظر از آن اصالً در تفسير عياشي مطالبي است كه 

 3/267كند مثالً در ميرمؤمنان آنها را باور نميا ي ههرگز مسلمان معتقد بقرآن و شيع
به  ؛ن كتاب حضرت باقر ميه 38بحار از خيثمه يعني از همان كسيكه در ص 

 او فرمود: 

روايتي آورده است كه خيثمه گفتـه   و .»بلغ شيعتنا إنا ال نغني عنهم من اهللا شيئاأ« 

در نـزد   كسي جـز مـا   بودم و ؛ مفضل بن عمر شبي خدمت صادق است: من و
آنحضرت نبود (يعني حديث محرمانه اسـت!) مفضـل عـرض كـرد: فـدايت شـوم       

كه بدان مسرور شويم. حضرت داستان روز قيامت و گرفتـاري   حديث براي ما بگو
طلب شفاعت از او و مأيوسـي از   و ؛شان را خدمت حضرت آدم رفتن مردم و
نبيـاء ديگـر   هم چنـين ا  و مأيوسي از آن حضرت. و ؛رفتن خدمت نوح  وي و
آيد به درب خانـه  يمرا گفت: تا اينكه پيغمبر  ؛تا خدمت حضرت خاتم  إل

هـاي در خانـه خـدا را    . حلقـه »حلقة مـن احللـق  فيحركباب الرمحن... يأيت  و«خدا 

گويد: اين شخص كيسـت؟ در حاليكـه خـودش بـدان     مي دهد! خدا ميحركت 

مـي كنـد و  ميخدا خود را معرفي رسول  .»فيقال من هذا؟ وهو أعلم به«داناتر است 

شود: در را بروي او باز كنيد. پس در را بروي مـن  ميگويد من محمدم! آنگاه گفته 

. اورا »فـإذا نظـرت إىل ريب«كنم بخـداي خـودم   مينكه نظر ميكنند. همي(پيغمبر) باز 

كنم كه نه احدي قبل و نـه بعـد از مـن چنـان نكـرده اسـت! پـس        ميچنان تمجيد 
فرمايـد:  مـي شود ودر هرسه مرتبه خـدا  ميافتم و اين كارسه مرتبه انجام يمبسجده 



   

 بحث شفاعت   84 
  

كه قول تو مسموع و شـفاعت تـو مقبـول اسـت...     خواهي بگو و بخواه. ميهر چه 
آورند از ياقوت سرخ كه افسار آن از زمرد است!.. تا آنجـا كـه مـي   اي ميآنگاه ناقه

آنگاه پروردگار ما روي عرش  :يعني »فيجلس عىل العرش ربنا و يؤتى بام كتب«گويد: 

آورند.. اين حديث تـا آخـر از   ها و دفترها را بحضور او مينشيند و نامه(تخت) مي
  حساب و كتاب....اين موهومات است و آخر شفاعت بي

راوي گفته است: آنگاه خوشبختانه يا بدبختانه كنيزي خـدمت حضـرت صـادق    
. حضرت فرمود به او اجازه دهيد بيايد و آمده و گفت: فالن قرشي بر در خانه است

بينيد كه در اين حديث عياشي چه چيزهائي است كـه  يمبما فرمود: ساكت باشيد!) 
اي كه خدا در آن مخالف مذهب شيعه بلكه ضروريات اسالم است بافته است. خانه

شود خـدا را  مينشسته است و در دارد كه داراي چند حلقه است پيغمبر وقتي وارد 
نشيند و يمشود! خدا روي عرش ميبدل  بيند و آنگونه گفتگوها بين آن دو رد ويم

خواند! و اين قبيل موهومات، عياشي چون در اول عمر از عامه بوده و ميدفترها را 
 ودن او بسيار است. بميبعدا شيعه شده است در احاديث او آثاري از عا

ف بتفسير امام حسن عسكري نقل اي از احاديث شفاعت از تفسير امام معروپاره
ـ  قبال هم گفته دانند وميشده است و چنانكه مطلعين  اعتبـارتر از ايـن   يايم كتـابي ب

كتاب و مطالبي چرندتر از آنچه كه در اين كتاب آمده است در بين مؤلفـات شـيعه   
 نيست!.
اي از اين احاديث از كتبي ديگر مانند كنز كراجكي نقل شده است مانند پاره

﴿يث سؤال از: حد                  ﴾ /كه 26 - 25(غاشيه .(
نيز در كتاب  ميگاه غاليان اين حديث است چنانكه آيت اهللا العظمهمترين تكيه

. در حساب قيامت و نظارت امام آورده است كه امام فرمود: 480(امراء هستي) ص 
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تا آخر كه شفاعت همه مردم را متضمن  .»ق وعلينا حساهبم...لياب هذا اخلإلينا إ«

شان بر ماست است. زيرا امام فرموده است: بازگشت اين مردم بجانب ما و حساب
خواهيم كه آن را مياند از خدا پس آن گناهاني را كه از نظر حق اهللا مرتكب شده

كند و هرگناهي را كه از نظر حق يمبما واگذار نمايد و خدا خواسته ما را اجابت 
ميخشند و مردم نيز كنيم كه بما ببمياند از مردم خواهش الناس ارتكاب كرده

 پذيرند و خدا به آنان عوض خواهد داد.
اين حديث كه مضمون آن بر خالف كتاب خدا و دين اسالم و مخـالف عقـل و   

كند و مردم را به هـرج و  ميوجدان است و يكباره ريشه دين و احكام آن را از بيخ 
دهد و در بار پاپ و گناه بخشـي او صـد   ميكند و سوق ميمرج و وحشت تشويق 

از مرتكبان  ميبار بر آن فضيلت دارد؟ زيرا ال اقل كشيش در مقابل آن بخشش جرائ
كند اما در اينجا بدون هيچ زحمـت جـرم و جريمـه درب بهشـت     ميگناه دريافت 

ين حديثي است كه در اين باب است. ايـن حـديث اگـر    بروي همه باز است!! بدتر
بايست آنرا ميحديث صحيح هم بود يعني از حيث سند و رجال درست بود بازهم 

بسينه ديوار كوبيد. اما خوشتبختانه يا بدبختانه از حيث سند و رجال نيـز مخـدوش   
بـدين  در بحار از كافي نقل كـرده اسـت:    مياست زيرا اين حديث را آيت اهللا العظ

عن سهل عن ابن سنان عن سعدان عن سامعة قال كنت قاعدا مـع  ةالعد«عبارت است 

والناس يف الطواف يف جوف الليل فقال يا سامعة: إن إلينـا إيـاب هـذا  ؛أيب احلسن 

اخللق وعلينا حساهبم فام كان هلم من ذنب بينهم وبني اهللا عـز وجـل حتمنـا عـىل اهللا يف 

توهبناه مـنهم و أجـابوا إىل ذلـك وما كان بينهم وبني الناس استركه لنا فأجابنا إىل ذلك 

در ص  مـي ترجمه حديث همان اسـت كـه آيـت اهللا العظ    .»عوضهم اهللا عز وجلو

را عيناً نقل كرديم جز  . آن 1(امراء هستي) آورده است و ما در صفحه قبل ج  480
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ست كه گستاخي بر خدا ا مييك نوع تهك »حتمنا عىل اهللا يف تركه لنا«اينكه در كلمه 

اگذاريـدن حقـوق   يعني ما ايـن و  »حتمنا علی اهللا« در آن بر اهل ادب مخفي نيست.

كنيم كـه آن  ميخدا را بر ما بر خدا حتم و واجب كرده و خواه و ناخواه او را وادار 
حقوق را بما واگذار كند (حتم در لغت يعني واجبـي اسـت كـه اسـقاط آن ممكـن      

 مع البحرين). نيست. امر محتوم. مج
جهـاد و   پس هر گونه حقوقي كه از خدا تضييع شده چون نمـاز روزه و حـج و  

عبادات ديگر و ارتكاب هر گونه معصيت از شرب خمـر و زنـا و لـواط و آنگونـه     
كنيم كه خواه نـاخواه آن را بمـا   ميمعاصي كه در آن حق الناس نباشد خدا را وادار 

كنيم كه آنها را بما ببخشد آنها هم ميخواهش  واگذار كند و حقوق مردم را از مردم
بريم يا همه را. اين ميبخشند. آنگاه هر كه را خواستيم به بهشت ميرا بما  همه آنها

خواهد برود گيالن!! بسي جاي حيرت و ميحساب روز قيامت.. اگركسي مرگ هم 
ده تعجب است! آيا ممكن است كسانيكه بمنظور هدايت و اصـالح مـردم قيـام كـر    

مروج دين پيغمبر اسالم باشند چنين سخناني بگويند كـه تمـام زحمـات پيغمبـر را     
دهـد؟  ميكند؟ با كجاي كتاب خدا وفق مينقش بر آب نمايند؟ آيا هيچ عاقلي باور 

آيا عرض حديث بر كتاب چه معني دارد؟ كدام كتاب و كدام عقل و چـه وجـداني   
 كند؟ميآن را باور 

مضاد و مخالف نيسـت؟ ايـن    بالرصـاحهبا كتاب خدا  آيا اين حديث و نظائرش

احاديث ديگر از اين قبيل! ما اينك بسند  مضمون آن حديث خيلي شريف!! است و
 كنيم تا ارزش آن از اين جهت هم معلوم باشد.مياين حديث رسيدگي 

كتاب كافي يعني اولين محاج شيعه است يعني همان كتابي كه از  اين حديث از 

بيش از نه  العقول آةمرر حديث آن به تشخيص عالمه مجلسي در كتاب شانزده هزا
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صحت ساقط است. بهر صورت سند اين حديث از كتاب رجال  ي هدهم آن از درج
 مـي بشرح زير است: اولين راوي اين حديث سهل است. و آن سـهل بـن زيـاد االد   
انـد   الرازي ابو سعيد است ارباب رجـال او را از اصـحاب حضـرت جـواد شـمرده     

سـهل بـن «كنـد:  ميچاپ تهران چنين معرفي  140نجاشي او را در رجال خود ص 

 عيسی نحممد بمحد بن أكان احلديث غري معتمد فيه و ضعيفا يفكان  يمداأل زياد ابو عيل

. او در حـديث ضـعيف بـوده و    »يالر ىلإخرجه من قم أيشهد عليه بالغلو والكذب و

محمد بن عيسي كه از دانشمندان بزرگ شـيعه  بدان اعتمادي نبوده است واحمد بن 
 دانسته است.ميدر قم بوده او را از قم بيرون كرده زيرا او را غالي و دروغگو 

بـا سـعيد أن إ«كنـد:  مـي را در استبصار چنين معرفي  شيخ طوسي عليه الرحمه او

دان سهل است او در نزد ناقـ  ي ه. ابو سعيد كني»ضعيف جدا عند نقاد األخبار يمداأل

 اخبار خيلي ضعيف است).
كنـد بنقـل تنقـيح    مـي جناب ابن الفضائري رحمت اهللا عليه او را چنين وصـف  

سهل بن زياد األدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاسد الروايـة والـدين «. 2/75المقال در 

وكان أمحد بن حممد بن عيسى األشعري أخرجه من قم وأظهر الربائة منه والرواية عنه و 

كه او را هم خيلـي ضـعيف دانسـته و هـم فاسـد      . »راسل ويعتمد املجاهيليروي امل

شمارد كه احمد بن عيسي از او اظهار برائت كرده و از روايت او ميالروايه و الدين 
نموده است. زيرا او مراسيل را روايـت و بـه مجاهيـل اعتمـاد داشـته      ميجلوگيري 

 مجهول است). است. (مراسيل احاديث بدون سند و مجاهيل احاديث 

. در شـان او گفتـه   »محقأنه إ« شمرده است: كهميفضل بن شاذان نيز او را احمق 

او را ضعيف و فاسد الروايه دانسته است و  460است. ابن داود در رجال خود ص 
ر مصطفي (نقد الرجـال) نيـز در ص   ميغلو و كذب او را نقل كرده است. در رجال 
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يده است. اين اولين راوي اين حـديث خيلـي   ن اوصاف زشت نكوهمياو را به 163
 شريف است!

سهل آن را از محمد بن سنان روايـت كـرده اسـت. اينـك محمـد بـن سـنان را        

هـو رجـل ضـعيف جـدا ال «فرموده است:  252بشناسيم نجاشي در رجال خود ص 

فرمود: مـن  ميو گفته است كه فضل بن شاذان  .»ال يلتفت إىل ما تفرد بهيعول عليه و

دانم كه احاديث محمد بن سنان را روايت كنيد. او خيلي ضعيف است كه مين جايز
 توان بدو اعتماد و التفات نمود.مين

. او »ليهإحممد بن سنان غال ال يلتفت «او فرموده است:  ي هو ابن الفضائري در بار 

 يك شخص غالي است و نبايد بگفتارش اعتنائي نمود.
از ايوب بن نوح آورده اسـت كـه او    332شيخ ابو عمركشي در رجال خود ص 

دانم كه احاديـث  ميحالل ن. »ستحل أن أروي أحاديث حممد بن سـنانأال « :فرمودمي

 محمد بن سنان را روايت كنم.
نوشته است حمدويه بن نصير از ايوب بن نوح نقل كـرده اسـت    427و در ص 

ي شـما گفـتم   كه محمد بن سنان در هنگام مرگ گفته است: هر چه حديث كه بـرا 
ام و سماعي نبوده است و روايـت نيسـت بلكـه چنـين     هيچگدام را از كسي نشنيده

 يافتم.
او را در قسم ضعفاء آورده و نوشته اسـت كـه    505ابن داود در رجال خود ص 

ال ترووا عني مما حدثت شيئا فـإنام هـي كتـب اشـرتيته مـن «گفت: ميمحمد بن سنان 

 .»السوق
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مييد آن حديثها كه گفتم فقط كتابهائي بود كه از بازار از من حديثي روايت نكن

. و »حديثه الفساد والغالب عىل«خريدم و هر چه در آنها بود گفتم. آنگاه گفته است: 

 اند وي از كذابين است. و فساد بر احاديث او غالب است.علماي رجال متفق
است. شرح  محمد بن سنان اين حديث بسيار شريف!! را از سعدان روايت كرده

أمهله يف اخلالصة والذخرية والبلغـة «نويسد: مي 23حال سعدان در تنقيح المقال ص 

وغريها ومل يتعرضوا له أصال ويف موضع من الذخرية إنه ضعيف ويف موضـع آخـر منـه 

. سعدان كه مهمل و مجهول و ضعيف و غير وثوق است »غري موثق يف كتب الرجال 

مـن ال يحضـره   «ان روايت كرده است و سـماعه در واين حديث را از سماعه بن مر
واقفي دانسته اسـت و   .باب ما يجب علي من افطر او جامع في شهر رمضان »الفقيه

دهـم زيـرا او واقفـي    مـي فرموده است: من خبري كه از سماعه روايت شده فتواي ن
نيـز  اند. ابن داود اي از علماي رجال او را فطحي فاسد المذاهب دانستهاست و پاره

ــن   460او را در رجــال خــود ص  ضــمن ضــعفاء و مجــروحين آورده اســت و اب
در سـال   ؛الغضائري و نجاشي معتقدند كه او در زمان حيات حضـرت صـادق   

در گذشته است. پس روايت او از حضرت امام موسي كاظم كـه ايـن حـديث     145
 وغاسـاس و دروغ اسـت. يعنـي در   يكلي به دهند ب ميچرند را بآن حضرت نسبت 

 اندر دروغ است!!
انـد و  و نظر وي بجنـگ قـرآن آمـده    ميآري با چنين احاديثي اين آيت اهللا العظ

آن معناي كذائي: تصرف در كون و مكان و تـدبير عـالم امكـان در واليـت     ه بابي ب
امامان و بابي به اين وسعت براي شفاعت در گستاخي فسـاق و فجـار در معصـيت    

. و امامان شيعه را كه خالصترين و متواضعترين عباد اهللا اندان گشودهميپروردگار عال
العياذ باهللا) حاكم و مسلط برخداي جهان معرفي كـرده  واند خداياني (صالحين بوده
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كننـد، و از  مـي و مذهب شيعه را يك مذهب مملو از شرك بجهانيان معرفي كرده و 
نـد، شـايد شـما    اين كه اين موهومات و خرافات جهانگير نشده گله و شـكايت دار 

خواننده عزيز تصور كنيد كه تنها اين حديث يا حديث ما قبل آن (ورود رسول خدا 
اعتبار است و شايد ساير احاديث شفاعت داراي صحت و يبر خدا) آنقدر چرند و ب

اعتباري باشد لذا ما ناچاريم كه يك يك آن احاديث را از همان جلـد سـوم (بحـار    
اد است آورده و از حيـث سـند بررسـي كنـيم تـا      االنوار) كه مخصوص موضوع مع

معلوم شود كه تمام آن احاديث از حيث سند مخدوش بوده قابل اعتناي نيست. هر 
چند اگر در صحت سند تا آن حد بود كه في المثل مستقيما از معصوم شنيده شـده  
بود چون مخالف با آيات صريحه قرآن است بر طبق دستور و فرموده خـود ايشـان   

اهللا عليهم بايد آنها را بديوار كوبيد. عالوه بر آيات قرآن، عقل و وجـدان هـم   سالم 
خود بهترين مصدق اين معني است: اينك ما تمام آن احاديث را باكثرت آن كـه در  
بـاب شــفاعت اسـت و در حــدود شصـت حــديث اسـت يكايــك از لحـاظ ســند      

گمراهـان بچـه   گـذاريم تـا خـود انصـاف داده بـه ببنيـد       مـي نظرخوانندگان محترم 
اي شده اسـت زيـرا پـاره    مياند.؟ در شمارش احاديث اهتمام تادستاويزي متمسك
 اي مكرر.حديث نبوده و پاره

از كتاب خصال صدوق از روات عامه آورده است چون ابو الحسن  حديث اول:
طاهربن محمد بن يونس از محمد بن عثمان هروي تا انس بن مالك كـه در كتـاب   

 از هيچكدام نيست. يمرجال شيعه نا
 نيازيم. ياصالً مربوط بشفاعت نيست لذا از آوردن سند آن ب حديث دوم:

ر المـؤمنين فرمـوده اسـت: مـا را بـراي      ميمضمونش آن است كه ا حديث سوم:
شفاعت خود بزحمت نيندازيد ليكن چون در روايت آن سندي نيـاروده اسـت لـذا    
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راويان  ت. اين حديث از شما صدوق واز كجا نقل كرده اس دانيم از چه كس ومين
 اند.دو ضعيف و غلط هر آن محمد بن عيسي يقطيني و قاسم ين يحيي، و

از ابراهيم هاشم است كه در كتب رجال از او توثيق نشده است وي  حديث چهارم:
اش درباره 2/309اين حديث را از علي بن معبد روايت كرده است در تنقيح المقال 

. از او مدح و تـوثيقي نشـده اسـت و در ص    »نص فيه بالتوثيق وال مدحمل ي«اند: گفته

 مجهول دانسته است. پس حديث مجهول است. مياو را اما 110
 نظريه صدوق است و حديث نيست. حديث پنجم:

از امالي صدوق از ابي قالبه عبد الملك بن محمـد روايـت شـده     حديث ششم:
نـدارد و از غـانم بـن الحسـين      است چنين شخصي در كتب رجـال نـام و نشـاني   

اسـت. وي از مسـلم بـن خالـد      ميمسـ بـي ميالسعدي روايت كرده است او نيز اس
تنقيح المقـال او نيـز از مجاهيـل     149و ص  214المكي روايت كرده است در ص 

بـه پيغمبـر خـدا گفـت: در روز      ماست. مضمون حديث آنستكه حضرت فاطمـه  
پيغمبر مقامات و مواقف روز قيامت را گفـت:   را در كجا مالقات كنمو قيامت من ت

امـت خـود   هاي آن از تا اينكه فرمود: مرا در شفير جهنم مالقات كن كه مانع شراره
 شوم.مي

از ابن محبوب از زرعه و او از سماعه روايت كـرده   مياز تفسير ق حديث هفتم:
ود نيز واقفي مذهب است و ابن دا 350است. زرعه طبق تصريح در رجال خود ص 

جزو مجروحين و ضعفاء آورده است. عالمه حلي نيز  453او را در رجال خود ص 
جزو ضعفاء آورده اسـت زرعـه از سـماعه     224او را در خالصه خود در قسم ثاني 

در  مـي روايت كرده است و ما هويت سماعه را در حـديث منتخـب آيـت اهللا العظ   
بهر حال ايـن حـديث از درجـه     آورديم كه او نيز واقفي بوده است و فحات قبلص
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مضمون اين حديث مضمون همان حديث عياشي است كـه در   ،صحت ساقط است
ن كتاب گذشت خالصه (حديث آمدن پيغمبـر در قيامـت بـه در خانـه خـدا و      ميه

 .حركت دادن حلقه....)
مربوط بشفاعت پيغمبر نسبت به پدر و مادر و عمو و برادرش در  حديث هشتم:

اند كه فرمود: اگر در مقام زوئي است كه بآن حضرت نسبت دادهجاهليت است و آر
محمود ايستادم در حق ايشان شفاعت خواهم نمود و چون بـا مطلـب مـا مناسـبتي     

 پردازيم.ميندارد لذا بسند او ن
از ابن البطائني روايت شده است: چون ابن البطائني در كتب رجال  حديث نهم:

رش حسن بن علي بن حمزه است. اگر علي بن علي بن حمزه بطائني است و يا پس

أيب محـزة لعنـه اهللا أصـل  عيل بـن«حمزه است ابن الغضائري در باره او فرمود است: 

ها حـديث از مـذمت در   ) و ده؛ (يعني الرضا .»أشد اخللق عدوا للمويلالوقف و

و ساير كتب رجال آمده است. و ظن مقرون بيقـين اسـت كـه     2/261تنقيح المقال 
علي بن حمزه حسن بن علي است و اگر پسرش حسن بن علي بن ابي حمـزه  پسر 

 يمحزه البطائن يبأاحلسن بن علی ابن «است ابن الغضائري درباره او نيز فرموده است: 

. و شـيخ كشـي دربـاره او    »نفسـه ضـعيف يف يبن واقف يبو حممد واقفأنصار األ موىل

و شـرح حـال نكبـت مـآل او در      .»محزه كـذاب يبأبن  احلسن بن عيل«فرموده است: 

و ساير كتب رجال مذكور است. پس حـديث چنـين ملعـوني     1/290تنقيح المقال 
 قابل استماع نيست.

 ﴿: مضمون حديث نهم تفسير آيه شريفه                

  ﴾ المؤمنين  اميرعهد اذن دادن بواليت  باشد كه مراد از اخذمي). 87/(مريم
 عليه السالم و امامان بعد از اوست.
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از امالي صـدوق و بشـارت المصـطفي از سـلمه بـن الخطـاب از        حديث دهم:
حسين بن سعيد از ابو اسحق بن ابراهيم از عبـد الصـباح از ابـو بصـير از حضـرت      

وده فرمـ  142است سلمه بن الخطاب را نجاشـي در رجـال خـود ص     ؛ صادق

بـن  ةسـلم«. و ابن الغضائري در باره او فرموده اسـت:  »حديثه كان ضعيفاً يف«است: 

عالمه حلي نيز او را در خالصه خـود در   .»ضعيف ،بو حممد من سواد الرقأاخلطاب 

و ابن داود نيز او را در رجال خود ص  104قسم دوم جزو ضعفاء آورده است: ص 

. و در »حديثه كان ضعيفاً يف«نوشته است:  در قسم ضعفاء و مجروحين آورده و 458

نيز او را ضعيف شمرده است. و در تحرير طاووسي نيـز او را   157نقد الرجال ص 
اند لذا بچنين حديثي نبايد اعتنا واقفي مذهب دانسته است. بقيه روات او از مجاهيل

داشت. مضمون حديث آن است كه در روز قيامت كه ظلمت مردم را گرفتـه اسـت   
گويند ميمردم  ،خيزندميني قيامت را روشن كرده است بر ميروهي كه نور آنان زگ

گويند ما علوي و ذريه رسول اهللا ميكه اينان پيغمبران يا فرشتگانند يا شهيدانند آنان 
 شود كه در باره محبان خود شفاعت كنيد.ميايم پس به آنها گفته  ص

مد بن مالك از احمد بـن مـدين   از محمد عطار از جعفر بن مح حديث يازدهم:
 از محمد بن عمار روايت شده است:

اما جعفر بن محمد بن مالك نجاشي رحمت اهللا عليه در بـاره او فرمـوده اسـت:    

فرمـود:  مـي و گفته است: كه احمد بن الحسـين دربـاره او    .»احلديث كان ضعيفاً يف«

يضـاً فاسـد أان سـمعت مـن قـال كـعن املجاهيل و يكان يضع احلديث وضعاً و يرو«

مـي هم از مجهوالن روايـت   كرده است ومي. او هم وضع حديث »ةاملذهب والرواي

رجال نجاشـي و از احمـد    94الروايه بوده است. ص  هم فاسد المذهب و نموده و
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در رجـال نيسـت و محمـد بـن عمـار نيـز از        ميكند و از او ناميبن مدين روايت 
 .)3/162مجهوالت است (تنقيح المقال 

مضمون حديث آن است كه حضرت صادق فرموده است: شيعيان مـا از نـور خـدا    
كنيم و شما هم ميشوند و ما شفاعت مياند و در روز قيامت بما ملحق آفريده شده

شما نيست مگر اينكـه دوسـتان خـود را ببهشـت و      كنيد و هيچكس ازميشفاعت 
 برد.ميدشمنان خود را بجهنم 

بن شعيب از قالسي روايـت شـده    بي الخطاب از نضراز ابن ا حديث دوازدهم:
تنقيح المقال مجهول است و شهيد ثـاني نيـز    3/272بن شعيب طبق ص  است نضر

ـ  ياو را مجهول دانسته است و باالخره تمام راويان اين حديث مجهولند و روايت ب
 اعتبار.

م مضمون حديث آن است كه پيغمبر خدا فرمود: اگر در مقـام شـفاعت ايسـتاد    
درباره اصحاب كباير شفاعت خواهم كرد. اما در باره آزاركننده ذريه خـود شـفاعت   

 نخواهم كرد.
قطان از سكري و او از جوهري و او از محمـد بـن عطـار و او از     حديث سيزدهم:

از قـول سـيد    1/56پدرش روايت كرده است: احمد بن القطان را در تنفيح المقـال  
شـمرده اسـت. از    ميو در منتهـي المقـال عـا   صدر الدين صاحب وافي و حواشي ا

پدرش عمـاره در   3/164در كتب رجال نيست و محمد بن عماره در  ميسكري اس
حالشان مجهول است و چنين حديث مجهول و از درجه اعتبار ساقط است.  2/322

سـؤال   مضمون حديث: هر كس سه چيز را منكر شود از شيعيان ما نيست معراج و
(مضمون حديث ربطي بشفاعت ندارد و كسي منكر اين سـه چيـز    قيامت را. قبر و

 سلمان است. ذر وسندي از ابوينيست). بعد از اين حديث ب
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از ابي اسامه روايت شده است و باقي راويان نامشـان نيامـده    حديث چهاردهم:
اسحق بن علي بن عمـان   ابي اسامه نامش زيد الشحام است: ابن الغضائري و ،است
رجال خود اشاره بواقفي  164اند. و ابن داود در ص ي را ضعيف شمردهاو و و غير

بودن وي كرده است. چون نام تمام رجال حديث نيامده است، فرضاً كه ابي اسـامه  
از درجه صحت ساقط. مضمون حديث آنسـت كـه    ثقه باشد حديث مرسل است و
ن خـود  اند: بخدا قسم آنقـدر از شـيعيا  فرموده إحضرت صادق و حضرت باقر 

براي مـا   »مٍ يفام ملنا من شافعني وال صديقٍ محَ «: كنيم كه دشمنان ما بگويندميشفاعت 

 شفيعي و دوست مهرباني نيست.
از معاويه بن عمار از ابي العباس مكتبـر روايـت    مياز تفسير ق حديث پانزدهم:

سـت.  مختل العقل شمرده شده ا 3/324شده است معاويه بن عمار در تنقيح المقال 

مل يكـن «و علي بن احمد المقيقي از علماي بزرگ رجال دربـاره او فرمـوده اسـت:    

ويـه  ا. يعني: مع»حديثه كان ضعيف العقل متهامً يف صحابنا مستقيامأويه بن عامر عند امع

در حـديث  بن عمار در نزد علماي شيعه مرد درستي نبوده، بيهوده عقلش ضعيف و
هفتاد و پنجسـال   ) و چون او يكصد و9/42ل اش متهم است بدروغ (قاموس الرجا

 175در سـال   عمر كـرده اسـت و   350بر طبق تصريح ابن داود در رجال خود ص 
او از ابي العباس مكتبر كه معلوم نيست چه كـس اسـت و بهـر     فوت نموده است و

سنين پيري اين حديث را روايت كرده است شكي نيست كـه او در   صورت وي در
بـه ابـوايمن    ؛بوده است. مضمون حديث: حضـرت بـاقر   حال اختالف حواس 

ما دربـاره شـيعيان خـود     فرموده است: كه همه كس بشفاعت پيغمبر محتاج است و
 كنيم. ميشفاعت 
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از محمد بن سنان غالي و كذاب مشهور است كه ما احوال او  حديث شانزدهم:
خدا بمن پـنج   را قبالً آورديم. خالصه مضمون حديث آنست كه پيغمبر خدا فرمود:

چيز عطا كرده است كه از آن جمله شفاعت است و از جمله حليـت غنـائم كـه مـا     
 ايم.كذب مضمون آن را در كتاب خمس آورده

از علي بن حكم و او از ابان از محمد بن الفضيل الرزقي روايت  حديث هفدهم:
 كرده است. علي بن حكم در كتب رجال حالش مجهول هم چنين ابان.

او را  360بن الفضيل االزدي االزرق: شيخ طوسي در رجال خـود ص   اما محمد
در خالصـه عالمـه ص    او را بغلو متهم كرده و 389ضعيف شمرده است و در ص 

نيز او را ضعيف و غالي دانسته  327او را ضعيف شمرده است. در نقد الرجال  250
ارد از يـك  ر المومنين فرمود: بهشت هشت در دمياست. مضمون حديث آنست كه ا

مـي من در كنار صراط ايستاده به شيعيان دعا  شوند وميدر پيغمبران و محبان وارد 
 كنم و، و، و، و. 

در  مياز هيچ كدام نـا  از فخام از منصوري روايت شده است و حديث هجدهم:
كتب رجال بعنوان وثاقت يا ضعيف نيامده است. بنابر اين حديث مجهول است. بـه  

مراجعه شود. خالصه مضمون حديث آنست كه در روز قيامت  1/310تنفيح المقال 
 را در پاداش محبان اهل بيت قدرت است. و شود: كه تميبر رسول خدا گفته 
از اسمعيل بن علي الدعبل از محمد ابـراهيم بـن كثيـر روايـت      حديث نوزدهم:

اعر نـواس شـ  بـر ابو  در كتب رجال نيست كه اينان ميشده است كه از هيچ كدام نا
هرزه سراي هزار و يكشب كه در شعر خود سرود: صلي اهللا علي لوط و شيعته). در 

ه او گفته است: يا ابـا علـي   بميمرض موت او وارد شدند و عيسي بن موسي الهاش
تو در آخرين روز عمر خود در دنيا و اولين روز خود در آخرت هستي و بين تو و 

ابونـواس در شـرب خمـر و لـواط     خدا گناهاني است پس توبه كن بسـوي خـدا (  
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نكه نشسـت  ميمعروف زمان خود بوده است). ابونواس گفت: مرا تكيه دهيد پس ه
از  ترسانيد همانا حماد بن سلمه از ثابت بناني از انس مالك ميگفت: مرا از خدا 

روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: براي هر پيغمبر شـفاعتي   ص رسول خدا
ام آيا شما خيـال  را براي مرتكبين كباير از امت پنهان كردهمن شفاعت خود  است و

كنيد من از آنها نيستم؟ (پس چرا از خـدا بترسـم). آري بايـد چنـين حـديثي را      مي
نيسـتند هـر    ميراوياني چون ابونواس روايت كنند! راويان اين روايت هيچكدام اما

 ي نيز مشترك است درزان االعتدال است، و ثابت نبانميچند حماد بن سلمه ممدوح 
و لـواط   بين چند شخصيت. اما اولين راوي آن خود ابونواس است كه شرب خمـر 

مضمون روايت نيـز بـر    ن روايت نيز حاوي اين معني است. وميمعروف است و ه
ع انبياء و اوليا است. اگر بنا باشـد كـه   ميروح اسالم و تعليم ج خالف قرآن مجيد و

شفاعت پيغمبر بـراي آنهـا ذخيـره    را مرتكب شدند،  ير هر گونه گناهيمرتكبين كبا
امـت هـم   در خباثت ابونواس كه حتي بقي شريعت يعني چه؟ شده باشد پس دين و

اهللا در جاي ديگر از اين كتاب سخن خـواهيم گفـت.   عقيده نداشته است ما ان شاء 
خوانـد  مـي نـواس باطـل   ا ابواو ر ؛ ن بس كه حضرت هـادي ميدر مذمت او ه

 لقاب) (الكني واال
از عيون اخبار الرضا از احمد بن ابي جعفر البيهقـي از علـي بـن     حديث بيستم:

جعفر البيهقي از علي بن جعفر المدني از علي بن محمـد بـن مهرويـه القزوينـي از     
از پدرانش روايت شده است كه رسول خدا  إداود بن سليمان از حضرت رضا 

شويم و ميحساب شيعيان خود فرموده است: چون روز قيامت شود ما متولي  ص
شـود و  مـي كنيم بما بخشيده مياي كه بين آنها و مردم است از آنها خواهش مظلمه

شيعيان ماست ما بعفو و بخشـش سـزاوارتريم. يعنـي دسـتگاه      حقوقي كه بين ما و
 بازان مخصوصي است!!رفيق ي هآفرينش مسخر، و مسخره اراد
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است. با اين تفـاوت   مياهللا العظ مضمون اين حديث مضمون همان حديث آيت
كه اين از رسول خدا است و آن از حضرت كاظم و راويان اين حديث از حضـرت  

اند واقعاً چه حديث خوبي است براي مغرورين و نمير المؤمنين از معصوميرضا تا ا
كنـد و بـراي   مـي مخربين دين اسالم زيرا باب هر گونه جـرأت و معصـيت را بـاز    

 د هزار سپاه مؤثرتر است.خرابي دين از ص
اما از رجال سند اين حديث از احمد بن ابي جعفر البيهقـي و علـي بـن جعفـر     

در كتب رجال نيست و فقط نـام علـي    ميالبيهقي. و علي بن جعفر المدني اصالً نا
تنقيح المقال آمده است حال او مجهول است و داود  2/130بن مهرويه القزويني در 

ـ دانسته است. وي يكـي از عا  ميوحيد بهبهاني عا 1/410ر بن سليمان را نيز د ان مي
اسـت شـايد آنهـا نيـز از عامـه       از روات عامه نيزاست و علي بن مهرويه القزويني 

گفتـه اسـت: داود بـن سـليمان الجرجـاني الغـازي از        2/8زان االعتدال ميباشند در 
معـين او را  كند. يحيي بـن  ميو غير او روايت  ؛حضرت علي بن موسي الرضا 

شناسد، و بهر حـال او شـيخي بسـيار دروغگـو     ميتكذيب كرده و ابو حاتم او را ن
بدروغ وضع كـرده اسـت. از ايـن     ؛است. كتابي دارد كه آن را بر حضرت رضا 

كنـد و صـدوق از او نقـل و    مـي نسخه علي بن محمد بن مهرويه قزوينـي روايـت   
ثي است كه صدوق و كـذابين بـراي   شود اين هم از احاديميكند. معلوم ميروايت 

شيعيان هديه آورده است و چون داود بن سليمان مسـلماً از مخالفـان اسـت چنـين     
نسـبت داده   ؛ اي مشحون به كذب و كفر ساخته و آن را به حضرت رضارساله
و گرنه هر گاه چنين حديثي راست باشد. پس ديگر بعث رسل و انزال كتـب   است.

و نسبتي بين خدا و شيعيان است كه با بندگان ديگر خدا  يعني چه؟ آنگه چه قرابت
نيست آيا ضاللت از اين واضحتر؟ و چه بسا كه مذهب نصرانيت را در جعـل ايـن   

 حديث دستي پنهان يا آشكارا باشد.
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اصالً سند ندارد و مضـمون آن مضـمون حـديث چهـارم      حديث بيست ويكم:
 است كه گذشت.

حفص بن يونس) روايت شده اسـت و او از  ابي والد ( از حديث بيست و دوم:
 1/356دوي آنها حالشان مجهول است. به تنقيح المقـال   سر نقل كرده است و هرمي
مراجعه شود. مضمون آن هم مربوط بشفاعت نيست بلكه بحقـوقي اسـت    3/262و 

شود. اين حديث در چـاپ  ميكه مردي بمومني دارد و آن حقوق موجب نجات او 
 باشد.مي 26ر بشماره جديد بحار االنوا

او از يحيي خلبـي و او   از محمد بن خالد و او از نصر و حديث بيست و سوم:
از ابي المعزا از ابي بصير از علي صانع روايت كرده است. و ابن الغضـائري دربـاره   

حديثـه يعـرف وينكـر ويـرون مـن الضـعفاء  يحممد بن خالد الربقـ«او فرموده است: 

او را در  503و در رجـال ابـن داود ص    3/113تنقيح المقال  .»املراسيل ويعتمد عىل

ن و مجهولين آورده اسـت و وي را از ضـعفا در قسـم دوم شـمرد     يرديف مجروح
 است.

شود مگـر اينكـه   ميمضمون حديث آن است كه مؤمن براي دوست خود شفيع 
دنيـا  اعت در ناصبي باشد كه شفاعت پيغمبر هم درباره او فائده ندارد. اگر ايـن شـف  

 رآخرت شفاعت نيست.باشد صحيح است اما د
هويت او را در حـديث   از سعدان بن مسلم است كه ما حديث بيست و چهارم:

اند او ضعيف است و موثق اند و گفتهت اهللا آورديم كه او را مهمل شمردهيمنتخب آ
نيست و سعدان آن را از معاويه بن وهـب روايـت كـرده اسـت و معاويـه حـالش       

. مضمون حديث: آن اسـت كـه حضـرت صـادق     3/226ت تنفيح المقال مجهول اس
 شود.ميفرمود: شفاعت ما در حق شيعيان ما رد ن
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نيز از سعدان است و مضمون حديث نيز همـان حـديث    حديث بيست و پنجم:
ايم شفاعت يعنـي اسـتغفار بـراي مـؤمن از     بيست و چهارم است چنانكه بارها گفته

 اولياء در دنيا صحيح است.طرف فرشتگان و پيغمبران و 
نيز همان حديث بيست و چهارم است اما روايـت آن از   حديث بيست و ششم:

محمد بن الفضيل است محمد بن الفضيل همان است كه ضعف و غلـو او در ذيـل   
 حديث هفدهم گذشت. 

ن محمد بن الفضيل است و مضمون حديث مينيز از ه حديث بيست و هفتم:

﴿تفسير             ﴾ فرموده  ؛است كه حضرت صادق
 است: ما آن شفيعانيم.

حمزه روايـت كـرده   ياز قاسم بن محمد و از علي بن اب حديث بيست و هشتم:
است مضمون حديث مضمون حديث يانزدهم است. قاسم بن محمد طبق تصـريح  

ع فقهاء روايت مياند و جيق نكردهارباب رجال واقفي بوده است و هيچيك او را توث
قسم دوم قاسم بن محمـد   3/24اند. تنقيح المقال اند و بر او طعن زدهاو را رد كرده
 كند.ميحمزه روايت ياز علي بن اب

و علي بن ابي حمزه همان ملعوني است كه ما در ذيل حديث هشتم شرح حـال  
 نكبت مآل او را آورديم.
بن عبداهللا روايت شده كه شرحي از آن در كتـب  از حمزه  حديث بيست و نهم:
ره كنيـه رشـيد بـن مالـك     ميـ ره روايت كرده است ابـو ع ميرجال نيست او از ابو ع

است و چنين كسـي از حضـرت    صالسعدي است و وي از اصحاب رسول خدا 

. پـس  »ال حالهعرف اسمه وأمل «نويسد: مي 28كند. فصل الكني ص ميباقر روايت ن

ن لرسـول اهللا إ :بوجعفرأقال «ت و مضمون آن هم چيزي نيست. حديث مجهول اس
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. يعني براي رسول خدا يك نوع شفاعتي هسـت، نـه تنهـا رسـول اهللا بلكـه      »شفاعة

 بسياري چنين است.
از ابان از اسد بن اسمعيل از جابر بن يزيد جعفي روايتي اسـت   حديث سي ام:

مـك مخـواه. اسـد بـن     بجابر فرموده است از دشـمنان مـا ك   ؛كه حضرت باقر 
تنقيح المقال مجهـول اسـت. و مضـمون حـديث چنـدان ربطـي        1/7اسمعيل طبق 

 شفاعت كذائي ندارد.
از ابو فضاله از حسين بن عثمان از ابو حمزه روايـت شـده    حديث سي و يكم:

 است.
بـوده و   صابو فضاله كنيه ثابت بن اسلم نباني است كه از اصحاب رسـول اهللا  

در صفين كشته شـده اسـت و روايـت چنـين كسـي       ؛ؤمنين مير المدر ركاب ا
بواسطه حسين بن عثمان از ابو فضاله ديگري در اصحاب ائمه وجود ندارد امـا بـر   

صاحب المطاوي ثابـت را جـزو ضـعفاء شـمرده      1/188طبق تصريح تنقيح المقال 
رسـد و  مـي است و صاحب ذخيره در ذكر او اهمال كرده است و روايت بمعصوم ن

بو حمزه است، مضمون حديث ابو حمزه گفت است: رسول خدا را در امتش قول ا

اسـتغفرهلم « مـأمور بشـفاعت امـت اسـت كـه      صشفاعت است. البته رسول خدا 

 .»واستغفرلذنبک وللمؤمنني

از عامه است و مضمون آنهـم چيـز قابـل     حديث سي و سوم و سي و چهارم:
 ذكري نيست.

كه ما بي اعتباري و ضـعف و كـذب و    از تفسير امام است حديث سي و پنجم:
 شايم.يجعل آنرا در اين كتاب قبالً آورده
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 صهمان حديث چرند تفسير عياشي است كه رسول خدا حديث سي و ششم:
گويـد  مـي زنـد و خـدا   مـي شآيد بدرب خانه خدا و حلقه در راه ميدر روز قيامت 

مطلعـين پوشـيده    زند؟ تا آخر. و ضعف اين تفسير بـر عقـال و  ميكيست كه در را 
 نيست.

نيز از تفسير عياشي كه سـند   حديث سي و هفتم و سي و هشتم و سي و نهم:
اسـت   46چاپ جديـد حـديث    مسلسل ندارد و قابل اعتناء نيست. اين حديث در

 (الدهستاني).
از يحيي بن محمد بن الحسن الجوابي از جامع بن احمد از علـي   حديث چهلم:

از احمد بن محمد بن ابراهيم الثعالبي از يعقوب بـن  بن الحسين بن عباس الصدلي 
در كتب رجال شـيعه نيسـت و يعقـوب از     مياحمد السري است كه از هيچكدام نا
كند و اين شخص اگر مجهول نباشـد محمـد   ميمحمد بن عبداهللا بن محمد روايت 

بن عبداهللا بن محمد بن عبداهللا است كه نجاشـي او را ضـعيف شـمرده اسـت او از     
 مد بن عامر بتوسط عبداهللا روايت كرده است و احمد بن عامر در تنقـيح المقـال  اح
مجهول الحال است و احمد از پدرش عامر بن سليمان بن صالح روايت كرده  1/63

در كتب رجال نيست. پس ايـن حـديث از هـر جهـت      مياست و از اين شخص نا
 مجهول و بي اعتبار است.

فرمـود:   صفرموده است: پيغمبر  ؛مضمون حديث آنست كه حضرت رضا 
  ...من ي هدارندگان ذري ميچهار نفرند كه من شفيع ايشانم گرا

از محمد بن العبـاس از احمـد بـن هـوزه از ابـراهيم بـن        حديث چهل و يكم:
محمد بـن العبـاس در كتـب رجـال      .اسحاق از عبداهللا بن حماد از عبداهللا بن سنان

ال. احمد بن هوزه نيـز ماننـد اوسـت. تنقـيح     تنقيح المق 3/135مجهول الحال است 
ضعيف  451. ابراهيم بن اسحاق را شيخ طوسي در رجال خود ص 1/99المقال ص 
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إبراهيم بن إسحاق أبو اإلسـحاق «نوشته است:  29رده است و در الفهرست ص مش

دوم نوشته  198عالمه در خالصه ص  .»النهاوندي كان ضعيفا يف حديثه متهام يف دينه

عمـل أمره خمتلط ال أمذهبه ارتفاع و دينه ويف ابراهيم بن اسحق.. كان ضعيفاً يف«است: 

هم در مذهبش  . او هم در حديث ضعيف و هم در دين متهم و»يرويه.. مما ءيش عىل

كنـد  مـي هم و برهم است و من بدان چه او روايـت   ارتفاع و غلو است و امر او در
 كنم.ميعمل ن

فرمايـد:  مـي كند: ابن الغضـائري دربـاره او   مياد روايت ابراهيم از عبداهللا بن حم

عبد اهللا بن محاد أبو حممد األنصاري نزل قم مل يرو عن أحد من األئمة وحديثـه يعـرف «

يعني: ابو محمد انصاري بقم نزول كـرد از هـيچ يـك از امامـان      .»تارة وينكر أخر

هللا بن حمـاد از  كند و حديث او گاهي خوب و گاهي زشت است، عبداميروايت ن
  .دار منصور در امتعه استكند وي خزانهميدار روايت عبداهللا بن سنان خزانه

است كـه روز قيامـت حسـاب شـيعيان بـا       ميمضمون آن حديث آيت اهللا العظ 
 است. 54ماست در چاپ حديث 

ن سند تـا عبـداهللا بـن حمـاد از محمـد بـن جعفـر از        ميبا ه حديث چهل دوم:
ناشناخته محمد بن جعفر است محمد بن جعفر فرزند حضرت حضرت شناختيم و 

ـ    در ارشاد فر داست شيخ معب ؛ صادق ه موده است: كه او نقـل بـه مـذهب زيدي
بوده و عقيده داشته است امام زمان كسي است كه با شمشير خروج كند و خـود او  

ـ     199در زمان مأمون در سنه  ا خروج كرد و زيديه او را متابعـت كردنـد او مـردم ب
ادعاي خالفت كرد و در كشف الغمه گفته است: از كسانيكه دربـاره   بخود خواند و

حضرت موسي بن حعفر شكايت در نزد هارون كرد از خويشان او بـود كـه بـرادر    
آنجناب بود. و در عيون اخبار الرضا آمده است كه هر گـاه در نـزد حضـرت رضـا     
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ن عهد كردم بر خود كـه  فرمود: مميشد حضرت مينام محمد بن جعفر برده  ؛
ن وارد وهـار  ينم. محمد بـن جعفـر بـر   شمن و او سايه افگند نن زير سقفي كه بر در

ن دو خليفـه  مـي كردم كه در زميشده و بر او بخالفت سالم داد و گفت: من خيال ن
دادنـد..  ميفر را كه بر او هم بخالفت سالم عباشد تا اينكه ديدم برادرم موسي بن ج

المـؤمنين   مـي خبار الرضا آمده است كه او خروج كـرد و خـود را ا  در كتاب عيون ا
خواند حضرت رضا به او فرمود با اين عمل تكذيب پدر و برادر خـود را مكـن، و   

 زشتي داستان خالفت او در تاريخ مسطور است.
از محمد بن سنان و او از ابن مسكان روايت كرده اسـت:   حديث چهل و سوم:

معرفي شـد كـه او    ميذيل حديث منتخب آيت اهللا العظ چون محمد بن سنان را در
ضعيف و غالي است بهمان اكتفاء كرديم. مضمون حديث او آن است كـه حضـرت   

دهـد.  مـي ايستد و محبـان و دوسـتان خـود را نجـات     ميدر كنار جهنم  .ك فاطمه
 چاپ جديد. 58حديث 

حمـد  از سهل بن احمد روايت شده است و سهل بـن ا  حديث چهل و چهارم:

حاديـث و كـان يضـع األ«همان است كه ابن الغضائري درباره او فرموده اسـت: كـه   

) و عقيقي نيز او را چنـين معرفـي كـرده     2/74. ( تنقيح المقال »عن املجاهيل ييرو

و حضرت كـاظم را  ا . او واقفي بوده است يعني ائمه بعد از»غاليـاً  كان واقفياً «است: 

ه است. مضمون حديث آنست كه در روز قيامـت  قبول نداشته است و هم غالي بود
ر المـؤمنين و اوالد پيغمبـران و حسـنين    ميـ چگونه منبرهاي نور براي رسول اهللا و ا

شود و درب بهشت خدا به ميچگونه وارد محشر  كشود و فاطمه زهرا مينصب 
خواهد كه محبان ميكند كه چرا معطلي داخل بهشت شو و او مياو چگونه خطاب 

كند. در ايـن روايـت   ميداخل بهشت كند و سر انجام خود را داخل بهشت  خود را
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جز از سهل نيست و سهل را در تمام كتـب رجـال ضـعيف و غـالي      ميدر بحار نا
او كسـي   164در قسم ضعفا. نقـد الرجـال ص    460ن داود ص باند. رجال اشمرده

 .5/32است كه تفسير امامرا نيز وضع كرده است. قاموس الرجال 
از تفليسي از ابو العباس بن الفضل بن عبدالملك روايت  حديث چهل و پنجم:

مجهول و  1/172او در تنقيح المقال  بن بيان است و شده است. تفليسي لقب بشر
(الوجود له) است و اگر مراد از تفليسي بيان بن حموان باشد حال او  20در ص 

بن سابق باشد وي بقول تنقيح المقال. و اگر مراد شريف  1/185مجهول است 

كلهم « 2/84غضائري ضعيف و مضطرب االمر است و بقول صاحب تنقيح المقال 

رجال در ضعيف بودن اين مرد  ي ه. يعني: همه أئم»يتساملون علی ضعف الرجل

موافق هستند). مضمون حديث آنست كه دشمان وقتي به بينند يكي از شما شفاعت 

﴿گويند: ميكند از دوست خود و مي              ﴾. 

داراي مضمون صحيح است كه موافق قـرآن اسـت. و او    حديث چهل و ششم:

واعلموا ليس يغني عنكم مـن اهللا أحـد «فرمايد: مي ؛آن است كه حضرت صادق 

بالً گذشـت  چنانكه ق .»من دون ذلك من خلقه شيئا ال ملك مقرب وال نبي مرسل وال

كنـد نـه   مـي (يعني بدانيد كه هيچكس از مخلوقات الهي شـما را از خـدا كفايـت ن   
 فرشته مقرب و نه پيغمبر مرسل و نه كس ديگر). 

بدون سند از ابن عباس روايت شده است و چـون سـابقاً    حديث چهل و هفتم:
 ايم و اين حديث نيز بدون سند است لذا متروك است.ن عباس را شناختهبا

از احمد بن ادريس از حنان روايت شده است حنان بـن   يث چهل و هشتم:حد
) 465كتب رجال واقفي مذهب بوده است (رجـال كشـي ص    سدير بر طبق معرفي

. در »يإنه واقفـ«. 450رجال ابن داود در رديف مجهولين و مجرحين و ضعفاء ص 
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ده اسـت  او را واقفي شمرده است و از قول شيخ طوسـي آور  218رجال عالمه ص 

. كه معلوم نيست ايـن عقيـده   »..روايته توقف يف يوعند ثقةإنه «كه شيخ گفته است: 

خود عالمه كه در روايت او توقف دارد هـر چنـد ظـاهر آن     ي هشيخ است. يا عقيد
 113است كه اين عقيده شيخ طوسي است، نجاشي عليه الرحمه در رجال خود ص 

صاحب تنقيح گفته اسـت:   1/381المقال  او را غير ثبت خوانده است و بقول تنقيح

 ؛ اند كه او حضرت باقر. و تمام علماي رجال نوشته»نه كيسـاينحنان ضعيف أل«

را درك نكرده است معهذا او اين حديث را از آن حضرت روايت كـرده اسـت كـه    
 شود حديث از بيخ دروغ است. مي) كه معلوم ؛گويد: (سمعت أبا جعفرمي

فرمـود: از مخـالفين حاجـت     ؛كـه حضـرت بـاقر   مضمون حديث اينسـت   
اي شود براي آنها در روز قيامت تا برسول خدا متوسل شوند، يـا  مخواهيد تا وسيله

 ما را بزحمت اندازند.  بما متوسل شوند و
اعتبـار   ن مضمون اسـت و مين سند و نزد يك بهمينيز با ه حديث چهل و نهم:

 ندارد.
بن عبدالواحد است) دربـاره او در تنقـيح   از ابن عبدون (احمد  حديث پنجاهم:

. يعني: از هيچ يك از علماي »الرجل توثيق رصيح مل يرد يف«گفته است:  1/66المقال 

رجال در باره او توثيق صريحي صادر نشده است. او از ابن زبير روايت كرده است 
سـت.  كه او را وحيد بهبهاني غالي خوانده است. او از علي بن فضال روايت كرده ا
 ايـم و علي بن فضال از بدنامترين رجال حديث است كه ما قبالً او را معرفي كـرده 

. پس حـديث ازحيـث   از آنها در كتب رجال نيست ميساير رجال اين حديث كه نا
 ترين احاديث است.سند از بي اعتبار
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مضمون حديث آنست كه شـيعيان علـي را سـبك مشـماريد كـه يكـي از آنهـا        
اين معني ممكن است بـا تـأويلي درسـت     قبيله معد ومضر. و كند بعددميشفاعت 

 آيد.
فرات روايت كرده است  است و آن از تفسير مياز تفسير ق حديث پنجاه ويكم:

اين حديث سـند دارد و در   ميبدون سند ولي ظاهراً اين اشتباه است و در تفسير ق
حـديث از  چـاپ قـديم ايـن     473ص  مـي سند است. در تفسـير ق يتفسير فرات ب

 ؛ابراهيم بن هاشم از حسن بن محبـوب از أبـي أسـامه از امـام جعفـر صـادق       
روايت شده است. در اين روايت ابي اسامه زيد الشحام است كه هـر چنـد در نـزد    

اند اكثر ارباب رجال ممدوح است لكن غضائري او را در حديثي كه ممدوح شمرده
براهيم بن هاشم روايـت كـرده   چون اين حديث را علي بن ا ضعيف دانسته است و

 است كه در نزد بسياري از علماي رجال توثيق نشده است.
از علمـاي رجـال توثيـق     ىو مضمون حديث نيز آن است ابراهيم در نزد بسـيار 

شيعيان مـا   نشده است. و مضمون حديث نيز آن است كه در روز قيامت چون ما و

﴿ كننـد: مـي كنند ديگـران نيـز آرزو   ميشفاعت                 

﴾ .(يعني چرا براي ما كسي از شفاعت كنندگان نيست؟ . 

يكي از رواتش علي بـن فضـال اسـت كـه مـا او را قـبالً        حديث پنجاه و دوم:
 اند.ايم و باقي رواتش نيز مجهول ومهملمعرفي كرده

گويند:  ميروند و ناصبين بر ما ميمضمون حديث آنست كه محبان ما به بهشت 

﴿               ﴾شرحي كـه در خصـوص شـفاعت     . كه با
 خواهد آمد صحيح است. 
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آنرا انتخاب  ميهمان حديث رسوائي است كه آيت اهللا العظ حديث پنجاه سوم:
 آورديم.  كرده است و ما در صفحات قبلي سند ضعيف آنرا

از محمـد بـن القاسـم و او معنعنـاً از بشـر بـن شـريح         حديث پنچاه و چهارم:
البصري روايت كرده است. اگر محمد بن القاسم االسترابادي باشد محمد بن القاسم 
را بنا بر نقل تنقيح المقال غضـائري در رجـال خـود چنـين تعريـف كـرده اسـت:        

اگر نه  ،م را وضع و جعل كرده است. و او همان است كه تفسير اما»ضعيف كذاب«

نيسـت   ميبن شريح هيچكدام را در كتب رجال نا محمد بن القاسم بن عبيد و بشر
مقبول است. در تفسـير فـرات نـام بشـر نشـر اسـت. و بهـر        و حديث مجهول و نا
 صورت مجهول است.

﴿: مضمون حديث تفسير آيه شريفه       ﴾ /5(ضحي .(
 كه مراد از آن شفاعت است.

ـ    حديث پنجاه و پنجم: ياز تفسير امام نقل شده است و ما در صـفحات قبـل ب
 اعتباري اين تفسير ننگين را آورديم. 

عمار ساباطي روايت شده اسـت عمـار سـاباطي فطحـي      حديث پنجاه و ششم:

. (يعنـي  »ايتـهعامر فطحی ال أعمل علی رو«مذهب است. كاشف الرموز فرمود است: 

كنم). و شيخ طوسـي در روايـت   ميعمار فطحي مذهب كه من بر روايت او عمل ن

و فَطحِ «سهو در نماز مغرب فرموده است:  نَ الِكالَبِ املمطُورة يهُ ونَ مِ لعُ . يعني او »مَ

 از سگان باران خورده است.
 ربيعـه و مصـر (دو قبيلـه   كنند. مثل ميمضمون حديث يكي از شيعيان شفاعت  

 عرب).



   

 109 بحث شفاعت
 

از دعوت رواندي از سماعه بن مهران روايت شده اسـت   حديث پنجاه و هفتم:
دهم و بـا اينكـه او در زمـان    ميو شيخ صدوق گفته است من بروايت سماعه فتوا ن

وايت را از حضـرت كـاظم   ولي وي اين ر 145حضرت صادق فوت نموده در سال 
 آورده است.

ملـك مقـرب و نبـي مرسـل و      مضمون حديث آن است كه در روز قيامت هيچ
 است. و علي  صمومن ممتحني نيست مگر اينكه محتاج شفاعت محمد 

ـ  حديث پنجاه هشتم: اعتبـاري آن را كـراراً يـادآور    ياز تفسير امام است كه ما ب
مـي گويند شيعه علي در روز قيامت ميشديم. مضمون حديث نيز چرند است زيرا 

هاي بلند و درياهاي سيار بزرگتـر اسـت آنگـاه    آيد در حاليكه كفه سيئات او از كوه
كـه در فـراش رسـول     شود به ثواب نفسي از نفسهاي عليميگناهان او بخشيده 

خوابيده است او چيزهاي ديگر كه از چنين تفسير مجعول و دروغـي بايـد    صاهللا 
 انتظار داشت.

 از تفسير عياشي است كه ضعف آن قبالً مذكور شد. حديث پنجاه و نهم:
ضمون آن نيز مربوط به موضوع نيست و سـخن از صـرف و عـدل و نافلـه و     م

 شود.ميفريضه است كه قبول ن
 نيز از تفسير عياشي است و سندي ندارد. حديث شصتم:

شنيدم  ؛مضمون آنهم اينست كه ابان بن تغلب گفته است از حضرت صادق 
بحث حقيقت  كند در اهل بيت خود حتي در خادم خود. و درميكه مؤمن شفاعت 

و شفاعت اين معني روشن خواهد شد كه اگر مؤمن در حيات خـود دربـاره كسـي    
 ن استغفار در قيامت شفاعت مجسم خواهد شد.مياستغفار نمود ه

اين شصت حديث اسـت كـه عالمـه مجلسـي آن را در بحـار االنـوار در بـاب        
شفاعت جمع آوري كرده است. و چنانكـه مالحظـه فرموديـد حتـي يـك حـديث       
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ان تمام اين شصت حديث نبود هر چند اگر شصت حديث آن هم مي حيح هم درص
ن اكثر آنها مخالف قرآن است اصالً قابل اعتبار نبود معهـذا  ميصحيح بود چون مضا

؟ و چـه  انـد  كـرده ببينيد كه مضلين و دجاالن به اغواي شيطان در اين موضوع چـه  
اند و كتاب ها از آن ساخته خيالها و  ها و خواب ها و داستانها و بچه حديثحديث

را  صخدا و دين خدا را چگونه متروك و مهجور كرده و بيم و انـذار رسـول اهللا   
اند؟ توضيح اينكـه در بـاب شـفاعت در چـاپ     اثر كرده و از كار انداختهيچگونه ب

اند لـيكن بعـض از آن رقمهـا حـديث     جديد بحار پيش از رقم شصت رديف كرده
 سند است لذا ما بدين شصت حديث پرداختيم. يبنيست و بعضي حديث 

 شفاعت و حقيقت آن

اين معني كه شخص مقربـي  ه قبالً از نظر مطالعه كننده محترم گذشت كه شفاعت ب
فيف داده شود يـا از  خشفاعت كند كه در كيفر او ت ميبزرگي از شخص مجر در درِ

جبـار و متكبـرين    گناه او صرف نظر كنند يك عادتي بـوده كـه از دوران سـالطين   
روزگار بيادگار مانده است و هرگز با نظام جهان هستي كه در تحت اراده و مشـيت  

شود مناسب و سازگار نيست. بلكه نسبت بسـاحت اقـدس   ميپروردگار عليم اداره 
ست، زيرا قيـاس  تر خدانشناسي اربوبي يك نوع جسارت و جهالت و بعبارت ساده

ر شفاعت خواستن از پيغمبر و امـام بـه پروردگـار    مربوط است. دآن مع الفارق و نا
عالمه يك نوع جسارت و گستاخي است كه شريعت مطهره اسالم از آن منع فرمود 

عـن «چنـين آمـده اسـت...     )١/١٠البداية والنهاية أبو الفداء است چنانكه در كتاب 

فقال:يـا  رسـول اهللا أعـرايب ىجبري بن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أت

جهدت األنفس وجاعت العيال وهنكت األموال وهلكت األنعام فاسـتق اهللا  !رسول اهللا

: وحيك أتدري ما صنستشفع باهللا عليك، قال رسول اهللا اهللا و بنا فإنا نستشفع بك عىل
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تقول؟ وسبح رسول اهللا فام زال يسبح حتى عرف ذلك يف وجوه أصحابه ثم قال: وحيك 

يعني: جبير بن محمـد   .»عىل أحد من خلقه شأن اهللا أعظم من ذلك أنه ال يستشفع باهللا

كند كه اعرابي خـدمت رسـول اهللا   ميبن جبير بن مطعم از پدرش از جدش روايت 
ها گرسـنه ماندنـد و   جانها بجان آمد و خانواده صآمد و عرض كرد: يا رسول اهللا 

ما باران بخواه زيرا ما اموال نابود شد و چهارپايان هالك شدند پس تو از خدا براي 
كنيم، رسول خدا فرمود: واي بر تـو  ميرا شفيع بر خدا گرفته و خدا را بتو شفيع و ت

رسول خدا به بتسبيح پرداخت و همواره خدا را تسبيح  گوي؟ وميچه  ميفهميآيا 
شـد آنگـاه فرمـود:    مـي هاي اصحاب شناخته گفت تا جائيكه اين معني در چهرهمي

هاي او شفيع نتوان آورد شأن خدا خيلي ا را در نزد هيچيك از آفريدهواي بر تو خد
ن جبار متكبرين روزگـار در  بزرگتر است از اين چيزها. شفاعتي كه در زمان سالطي

 گرفت چند جهت داشت:ميشان انجام دربار
مجرم عملي كه انجام داده بود در عيب آن سلطان علم نداشت و از وقوع آن  -1

 داشت.جرم اطالعي ن
كشيد كيفر آن از طـرف  ميشد و بمحضر سلطان ميجرم مجرم هرگاه فاش  -2

صحيحي نداشـت و قـانون    ي هشد و قاعدميدلخواه او تعيين  سلطان بر طبق نظر و
 نبود! ميمعلو
توانست خود مييافت زيرا نميخود ن ي هاي براي تبرئهمجرم هيچگونه وسيل -3

غضـب سـلطان بـه او اجـازه      قدرت و حشـمت و از خويشتن دفاع كند براي آنكه 
دفاع  ي هشد و چون وسيلميگناهي بجرم متهم يداد و بسا كه بميهيچگونه دفاعي ن

 شد.مينداشت محبوس و يا مقتول 
يافـت و آن  مياگر مجرم بصاحب جاهي كه در نزد سلطان مقرب بود دست  -4

ارزش آن بـيش از  كـرد كـه   مـي صاحب جاه در شفاعت او براي خود نفعي تصـور  
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كرد و اگر چنين ميسنگيني خواهش از سلطان بود در نزد سلطان از مجرم شفاعت 
 كرد.ميارزشي نداشت (ارزش مادي يا معنوي) شفاعت ن

شد از قبيل اينكه اين شخص چنين ميشفيع در نزد سلطان متعذر بعذرهائي  -5
يده است يا اينكـه  را مرتكب نشده و قضيه بر خالف واقع بعرض سلطان رس ميجر

مجرم شخص مغرضي نبوده و از روي جهل و ناداني يا بدون اراده ايـن جـرم از او   
ين مجرم براي شخص سلطان يا مملكت در آينده منـافعي  ا صادر شده، يا اين كه از

 نمود.ميرود، سلطان را قانع و راضي بشفاعت خود ميانتظار 

كرد از جهت آن بود كـه اطـالع   يمسلطان اگر از شفيع اين شفاعت را قبول  -6
ـ  گنـاهي مجـرم   يكامل بر قضيه نداشت و احتمال يا يقين داشت كه آنچه شفيع در ب

كـرد كـه اگـر    مـي گويد صحيح است و مجرم واقعاً گناهي ندارد يا اينكه تصور مي
و ناراضـي كـرده اسـت و ممكـن     شفاعت شفيع را قبول نكند او را از خود دلخور 

ر سلطان گران تمام شود و در آينده نفعـي كـه از شـفيع انتظـار     رضايتي او باست نا
دارد بدست نيايد يا ضرري از طرف او متوجه سلطان شود لذا ناچار شـفاعت او را  

 پذيرفت.مي
افت و در نتيجه ايـن  ميشد كه مجرم از كيفر نجات مينتيجه اين شفاعت آن  -7

در نـزد مـردم زيـادتر     شفاعت مقوله آن شخص مقرب كه شفيع شده بود احترامش
كردند اما بهمان اندازه عظمت و قـدرت سـلطان در   ميشد و به او كرنش بيشتر مي

شد كه سلطان در كشور خود مبسـوط اليـد   مييافت زيرا معلوم مينزد مردم كاهش 
 شود...ميبتمام معني نيست و قدرت نهائي هم هست كه مانع قدرت مستقله او 

شدند تا از سـلطان و محبـت   ميز شفيع بيشتر راضي ن هم اميبا اين كيفيت مجر
گرفت. زيرا آنچه مانع كيفر ايشان ميشان بيش از محبت سلطان جاي شفيع در قلب

شد قدرت شفيع بود به قدرت سلطان. شـما پـيش خـود ايـن هفـت جهـت را در       
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شفاعت با اراده و مشيت و قدرت خالق عالم بسنجيد و ببينيد آيا ممكن است يكي 
 ن جهت در دربار خداوندي راه داشته باشد.؟!از آ

خبر است؟ يا دستگاه خلقت بدون حساب و كتاب يآيا خدا از وقوع جرم ب
 فرمايد:مياست يا مجرم و گناهگار خود بدربار پروردگار راه ندارد؟ در حاليكه 

﴿            ﴾ اي مرا نكه خوانندهميه«: ). يعني186/(بقره
 . »كنمميبخواند او را بزودي اجابت 

ن ميانـد احتيـاجي بمجـر   يا شفاعتي كه غاليان و جاهالن براي روز قيامت ساخته
دارند يا آنان نسبت به خلق خدا از خدا مهر بان تراند!؟ در صورتيكه حتـي محمـد   

يادي دارند آن عالقـه  كه بعقيده اينان بمردم با شيعيان خود عالقه ز و علي  ص
اي اي كه خدا به بندگان خود دارد هر چه باشد كمتر از قطرهو محبت نسبت بعالقه

مـي توانند قضيه را بخدا بر خالف آنچه خـدا  ميدر مقابل دريائي است يا شفيعاني 
برد و به آنـان احتيـاجي دارد!؟ يـا از    ميداند حالي كنند؟ يا خدا از شفيعان حسابي 

ناك است و ناچار بشفاعت آنها بيند؟ و از آن بيمميبخود ضرري متوجه  ملولي آنها
دهد؟ يا در آن حكمتي است!؟ هر چه در اين باره بخدا نسبت داده شـود  ميتن در 

 .»تعالی اهللا عام يقول اجلاهلون«كفر است 

اند نتيجـه شـفاعت   شفاعت آن است كه تصور كرده ي هيك اشتباه ديگر در مسأل
 ميست كه گاهي مجرول در بهشت است مثالً مانند دنيااب جهنم و دخنجات از عذ

نكـه شـفيع صـاحب منزِلَتـي او را در نـزد      ميداننـد ه ميرا كه مستحق كيفر گناهي 
صاحب قدرتي كه در صدد اجراي مجازات اوست شـفاعت كـرد نـه تنهـا از كيفـر      

شود كـه  ميقرب رود آنقدر عزيز و ممييابد بلكه گاهي فوق آنچه تصور مينجات 
بسا باشد كه از پاي دار داخل قصر سلطنتي شده با مقربان آن صاحب قدرت قـرين  

شود. وقوع چنين پيش آمدي هر چند در دنيا كم اسـت ولـي ممكـن    ميو همنشين 
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دين كيفيت بقصـر سـلطنتي راه يابـد و از نزديكـان و مقربـان      بمياست. گاهي مجر
برسد و اين بدان جهت است كـه اگـر    سلطان گردد و حتي بصدرات و وزارت هم

فرضا آن مجرم گناهي را مرتكب شده است كه بنظر سلطان جرم بوده اسـت لكـن   
نكه بدستگاه ميبهر صورت آن مجرم داراي لياقت و شخصيت ديگر بوده است كه ه

سلطنت راه يافت و براي ابراز لياقت و شخصـيت خـود محـل مناسـبي پيـدا كـرد       
د و لياقت خـود را بـه سـلطان فهمانيـد ارزش آن را     ينشخصيت خود را بظهور رسا

پيدا كرد كه تا قصر سلطنتي بلكه تا حرمسراي سلطان راه يابد و خود را تا منصـب  
وزارت و صدرات ارتقـاء دهـد. امـا ايـن تصـور در شـفاعت شـافعان روز محشـر         
هيچگونه راه ندارد زيرا آنجا عذاب و ثواب بر حسب لياقت و شخصـيت محصـله   

س است، يعني ترقي كمال روحي اگر كسي معذب است براي ملكـات خبيثـه  هر ك
ايست كه در نفس او حاصل شده است. فرضاً كه او را بباغ بهشت برند از آن هـيچ 

گونه لذتي نخواهد يافت و مانند مريضي است كه تمـام جهـاز هاضـمه و دسـتگاه     
غـذاهاي لذيـذ و   گوارش و مذاق خود را از دست داده باشد، چنين كسي از ديـدن  

مطبوخ كه براي تندرستان سالم لذت بخش است چه لـذتي خواهـد بـرد!؟ و مـرد     
ن و پيري كه تمام قواي جنسي خود را از دست داده، حتي لمس و بصري هم يگمغ

شـود؟ در  ميبراي او باقي نمانده است چه لذتي از ديدن چيزهاي قشنگ به حاصل 
را  ميبخشد كه مجرميالساعه بكسي ن قيامت سنت خداوند هيچ كمالي آني و خلق

كه گناه تمام مذاق معنوي او را از بين برده است و بجاي آن ملكاتي زشت جانشين 
يك شخص متقي داراي كماالت معنوي كنـد كـه در   ه شده است فوراً او را تبديل ب

روحش براي بلعيدين غذاهاي  ي هطي ساليان دراز با عبادت و رياضت جهاز هاضم
مـي هشتي آماده و حريص و پر اشتها است. مثل معروف بابا طاهر شود كه معنوي ب

ا وَ اَصبَحتُ «گفت:  يّ ردِ بِيـا اَمسيتُ كُ رَ صـبح كـردم در    . يعني: شـبانه كُـرد بـودم و   »عَ
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اي در طبيعت عـالم نيسـت. بـراي درك و    حاليكه عرب بودم)! نه خير: چنين طفره
تحصـيل چنـين كمـاالت فقـط دار     حيازت آن مقام عبادت و رياضت الزم است و 

مل وَ «فرمود:  ؛ر المؤمنين ميدنياست چنانكه ا مَ عَ الحساب وغدا احلساب والَ اَليوَ

مـل امروز در دنيا عمل است و حسابي نيست و فـردا (قيامـت) حسـاب    «. يعني: »عَ

نهج البالغه). ديـن اسـالم ديـن بـود او      42. خطبه »است و ديگر جاي عمل نيست
براي تحصيل مقام قرب و عروج بمعارج انسانيت و معنويت قائـل  برهما نيست كه 

به نسخ و عودت باشد كه انسان براي رسيدن به آن مقام چندين بار بدنيا بيايد و بر 
گردد! تا سر انجام اليق مقام قرب بوسيله رياضتها و مشقتها كه در اين عالم متحمل 

ن يكدفعـه و تحصـيل   مـي شود بگردد. نه خير چنـين نيسـت زنـدگي در دنيـا ه    مي
 ن چند روزه است. هر چه شدي، شد. ميكماالت در ه

 دگـر هرگـز بعـالم در نيفتي        چه رفتي از جهان يكباره رفتي
كند اما افسوس كه ديگري جاي حسرت است و ميروزي است كه انسان آرزو  

﴿ كار تمام:               ﴾ اي محمد)، اين («يعني: . )39/(مريم

 ﴿. »مردم را از روز حسرت بترسان از آن وقتي كه ديگر كار از كار گذشته است

                                   

    ﴾ وقتيكه به يكي آنها موت آيد [آن شخص «) يعني: 99-98/(مؤمنون
ين نمقصر] خواهد گفت: پروردگار من مرا برگردان بدنيا شايد كار خوبي كنم! نه چ

ايست . مقامات اخروي به همان درجه»گويدمياين سخني است كه فقط او  ،است
اعه نيست كه بشفاعت حاصل كه انسان در اين عالم تحصيل كرده است و خلق الس

 شود.
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آري نيل مقامات و درجات اخروي خيلي مشكلتر از وصول بمقامات و مناصب 
به كسي  بغتةً توان آناً و ميكه آن را ن ميدينوي است. همچون مقامات و ترقيات عل

آري  .تفويض كرد بلكه بايد سالها زحمت كشيد و خون دل خورد تا بدان نائل شـد 
تـوان بمعرفـت و   مـي رياضـت   ين است كه با سـالها عبـادت و  درجات اخروي چن

 .مقامات معنوي ارتقا يافت

﴿: فرمايدميچنانكه         ﴾ براي هر «يعني: . )132/(انعام

﴿ .»ايست كه بوسيله عمل نايل شده است كندكسي همان درجه       

   ﴾ و اينكه انسان را نيست جز آنچه كوشش كند«يعني:  )39/جم(ن« .﴿      

                            

                                   

                 ﴾ و آن كس كه سراى آخرت «). 21 -19/(اسراء
سعى و  -در حالى كه ايمان داشته باشد -را بطلبد، و براى آن سعى و كوشش كند

خدا) پاداش داده خواهد شد. هر يك از اين دو گروه را از  تالش او، (از سوى
دهيم و عطاى پروردگارت هرگز (از كسى)  عطاى پروردگارت، بهره و كمك مى

ببين چگونه بعضى را (در دنيا بخاطر تالششان) بر بعضى ديگر . منع نشده است

﴿ .»ايم درجات آخرت و برتريهايش، از اين هم بيشتر است! برترى بخشيده   

                 ﴾ /و همه را «(يعني:  )19(احقاف
. »براي اعمال كه كردند درجاتي است و [خدا پاداش] كارهاي آنان را تمام دهد

﴿                      ﴾ /11(مجادله .(﴿       

                                  

               ﴾ عدل  كسيكه در محضر«). يعني:  76-75/(طه
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شود درحاليكه مؤمن باشد و كارهاي خوب انجام داده باشد چنين ميالهي حاضر 
كساني براي ايشان درجاتي بسيار عالي است بهشتاني كه از زير قصرها و درختهاي 

شه جاويدانند اينگونه كرامتها پاداش كساني ميآن نهرهاي جاري است كه در آن ه
 .»خود را پاكيزه و شايسته كرده باشداست كه 

و آيات ديگري كه مفهوم اين معني است كه درجات بهشت و درك لذات آن 
بقدر استعدادات و كماالتي است كه انسان آن را در دنيا كسب كرده است. اين 

رساند كه در دستگاه آفرينش گزاف و طفره نيست و حساب ميآيات بروشني 
ب دنياست. اگر در اين دنيا تقسيم روزي بتقدير خدا آخرت خيلي دقيقتر از حسا

﴿است اما در آن دنيا هر كس در گرو اعمال خود است.         ﴾ 

﴿. »هر شخصي در خور وگرو كار كرد خود است«يعني: . )21/(طور     

  ﴾ فرضا »كسب كرده مرهون است هر نفسي بدانچه«) يعني: 38/(مدثر .
توان بدرجات عالي جنّت كه فقط بطّي ميشفاعت ن ي هكه شفاعتي باشد بوسيل
عبادت است راه يافت. اين كمال بايد در نفس انسان  ي همقامات انسانيت بوسيل

علم و عرفان و عبادت و احسان حاصل شده باشد و خلق الساعه نيست.  ي هبوسيل
كه چگونه شخص عاقل از خود و هدف خلقت خود غافل واقعاً جاي تعجب است 

رسد به آن قانع نشده در صدد احراز مقام ميكه  ميباشد با اينكه در دنيا بهر مقا
ديگر و باالتر است. با اينكه مقامات دنيا هر چه باشد فاني و هيچ است اما در 

كه  كسب مقامات اخروي كه ابدي و جاويد است مغرور بشفاعت آنچناني شود
اي از نظر عقل و شرع ندارد و ساخته و پرداخته اوهام و خياالت هيچ اصل و پايه

ن را به چنين روز سياهي ميغافالن با مكر و شيطنت دشمنان اسالم است كه مسل
بنشانند چنانكه مشهود است كه امروز هيچيك از احكام حيات بخش اسالم در بين 
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ن نيست. چون ميان مسلمي در ميتي نان نه تنها عملي نيست بلكه از آن حميمسل
گيرد مياحكام دفاع، و جهاد، و حكومت، و اتحاد، و اكثر آنچه بنام دين صورت 
بينند: ميساخته و پرداخته غاليان و دجاالن است و با انجام آنگونه بدعتها تصور 

﴿                                   

    ﴾ بگو: [اي محمد] آيا شما را خبر «). يعني: 104 -103/(كهف
دهند؟ آنان كسانيند كه ميبدهيم برزيانكارترين كسان؟ كسانيكه كارهاي انجام 

پندارند ميفائده است و معهذا يو ب ن زندگي دنيا هم هيچمينتيجه اعمالشان در ه
 !!»دهندميكه بهترين كارها انجام 

حقيت شفاعت همان است كه قبالً عرض شد كه فرشتگان مجول بخير براي 
فرمايد: ميغافر  ي هكشد و در سورمين مياي براي تمام اهل زمؤمنين و پاره

﴿       ﴾ /فرمايد: ميشوري  ي هسور) و در 7(غافر﴿     

             ﴾ اما اين استغفار و5ي/(شور .( 
شفاعت آنان در حق تمام مردم جهان نفعي نخواهد داشت جز براي كساني كه 

مينجم  ي هسور 26ريفه ش ي هپروردگار مهربان از ايشان راضي باشد چنانكه آي

﴿فرمايد:                                

  ﴾  :ميشان سودي نچه بسيار از فرشتگان كه در آسمانند كه شفاعت«يعني
 . و»از او راضي باشد ن دهد براي كسيكه بخواهد وبخشد مگر پس از آنكه خدا اذ

﴿شود زيرا آنان نيز مياين شفاعت حتي شامل پيغمبران هم    ﴾  .اند

إن ريب قد وعدين «فرمود: ميخود آن حضرت از امت چنين خواهش داشت كه  و

فرشتگان  قبال هم آورديم چون چنانكه ديديم و . و»درجة ال تنال إال بدعاء أمتي

 5 ي هكنند چنانكه در آيمين خير خواهي و استغفار ميآسمان براي عموم اهل ز
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﴿فرمايد: ميشوري  ي هسور                ﴾ 
كه در كنند چنانمي). خبر حمله عرش كه فقط براي مؤمنين استغفار 5/(شوراي

﴿فرمايد: مي 8و 7 ي هغافر آي ي هسور                

                              

                              

                       ﴾ يعني: 8-7/(غافر .(
كنند و فرشتگاني كه در پيرامون عرش هستند ميه عرش خدا را حمل فرشتگان ك«

اند [بدين بيان كه] پروردگار تو كنند از براي كسانيكه ايمان آوردهميطلب آمرزش 
هر چيزي را از حيث علم وسعت بخشيدي و همچنين از حيث رحمت، خدايا 

آنانرا از عذاب  ند ورا كردو بيامرز كساني را كه توبه كردند و پيروي راه [دين] ت
زوال كه به ايشان يزخ نجات بخش و نگاهدار، پروردگارا! آنانرا به بهشتهاي بود

 اي در آور و نيز هر كس كه راه اصالح گرفت از پدران ايشان ووعده فرموده
 .»همانا كه تو قدرتمند و حكمت مداري ،ذريات ايشان

عرش كه بـراي عمـوم   پس شفاعت و خير خواهي و دعاي فرشتگان غير حمله 
ن است موقوف به اجازه امر بعد الحضر نيست وقتي شامل كسـاني از اهـل   مياهل ز

 ميشود كه آن كس خود قابل و مستحق و اليق آن شفاعت و استغفار عمومين ميز
كرده باشد. و چون اين كيفيت با پيدايش وجود آمدن افراد وطي آن مقامات بتدريج 

ن جهت است كه ميلي الدوام در وقوع انجام است بهگيرد و عميو تناوب صورت 
شود كه پروردگار جهان بـه آن وعـد كـه يكـي بعـد از      مينافع  ميآن شفاعت هنگا

(يسـتغفرون)   ي هدهد لذا كلمميكنند اجازه انتفاع و استفاده ميديگري طي آن مقام 
 سازد. ميبصورت مضارع آمده است كه تدريج و توالي را 
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مان است كه در صفحات قبل بعرض رسيد كه همان استغفار حقيقت شفاعت ه
مييكديگر ي هران يا مؤمنين درباربو طلب آمرزشي است كه فرشتگان و پيغم

(كنند
3F

﴿: فرمايدمي. و چون انجام شفاعت باذن پروردگار است كه خدا )1   

                   ﴾ پس شرط مهم آن 109/(طه .(
اين است كه خدا قبالً يعني در دنيا به فرشته يا پيغمبر يا مؤمن اذن شفاعت (طلب 

 ي هآمرزش) داده باشد و گرنه شفاعت در روز قيامت نفع نخواهد داد لذا با صيغ

 ﴿فرمايد: ميماضي     ﴾  فرشتگان داده است چنانكه خدا چنين اذني را به

﴿فرمايد: ميدر سوره غافر       ﴾  و به پيغمبران خود نير چنين اذن

﴿فرمايد: مي 19 ي همحمد آي ي هاي داده است چنانكه در سورو اجازه     

                  ﴾  :پس بدان كه جز ذات «يعني
. »احديت خدا نيست و براي گناهان خود و براي مؤمنين و مؤمنات آمرزش بخواه
 اين همان اذن بلكه امري است كه پروردگار براي شفاعت به پيغمبرش داده است. 

﴿: فرمايدمي 62 ي هنور آي ي هو در سور           ﴾ 
رحيم  براي ايشان [مومنين] آمرزش بخواه از خدا زيرا خداوند غفور و«يعني: 

﴿ فرمايد:مي 159 ي هآل عمران آي ي ه. و در سور»است         ﴾ 
 12 ي ه. و در سوره ممتحنه آي»اهاز ايشان عفو كن و براي ايشان آمرزش بخو«يعني: 

﴿فرمايد: مي           ﴾ »زنان مؤمنه بيعت كن و براي ايشان  با

﴿كند: مي. و حضرت ابراهيم بخداوند عرض »آمرزش بخواه از خدا     

                                           
مأمور بشفاعت براي امت است. امـت نيـز    صيادآوري اين نكته الزم است كه چنانچه كه پيغمبر -)۱(

است، كه به پيغمبر خود هم طلب شفاعت كند. زيرا خـود رسـول    صمأمور بشفاعت براي پيغمبر 
 .»درجة ال تنال إال بدعاء أمتي إن ريب قد وعدين«فرموده اند:  صاهللا 
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            ﴾ ما: مرا و پدر  پروردگار«يعني:  )41/(ابراهيم
 !»شود بيامرزميو مادر مرا و مؤمنين را در روزي كه حساب بر پا 

او  ي هني كه جزو خانوادمنيبراي خود و پدر و مادر و مؤ ؛ و حضرت نوح

   ﴿كند: ميع مؤمنين و مؤمنات دعا كرده بخدا عرض ميبوده و بر ج

                       ﴾ 28/(نوح .( 
پس همچنانكه در صفحات قبل توضيح داديم استغفار و طلب آمرزش كه همان 

مؤمنيني كه مرضي خدا باشند و بتوان  ي هشفاعت است پس از اذن خدا جز دربار
ن استغفاري كه فرشتگان ميآنان پذيرفت سودي ندارد. چنانكه ه ي هاي در بارگفته

كفار و منافقين و  ي همؤمنين مأذونند بر فرض انجام دربار ي هو پيغمبران در بار
اند هيچ سودي ندارد و دعاي خود ظلم كرده ي هكسانيكه با معصيت زياد دربار

شريفه  ي هن آيميخر هبخشد چنانكه در آميپيغمبران و شفاعت ايشان هيچ نفعي ن

 ﴿: فرمايدمينوح  ي هسور 28        ﴾  فرمايدميو بر رسول خدا :

﴿                             

   ﴾ فرمايدميو نيز  ).6/(منافقون :﴿               

 ﴾ /اگر آمزرش خواهي براي آنها هفتاد مرتبه هم هرگز خداوند «). 80(توبه
مؤمنين كه مرضي خدا باشند  ي ه. پس شفاعت جز در بار»كند براي آنهاميآمرزش ن

آنان  ي ها قبالً بر رسول خود و فرشتگان و مؤمنين اذن داده باشد كه در بارو خد
بام و دري كه گشوده شده است جز ياستغفار نمايند سودي ندارد و اين شفاعت ب

﴿: غرور شيطاني نيست كه           ﴾ اي از ). پاره120/(نساء
گي قافيه و نبودن دليل روشني در قرآن مجيد در موضوع مثبتين شفاعت از تن
 ي هشريف ي هيم آياتي مانند اين آيهاي از توهمات از مفااند، بپارهشفاعت متثبت شده
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 ﴿فرمايد: ميمدثر كه  ي هسور 48        ﴾ » آن روز شفاعت
شعراء).  ي هسور 101-100( ي هشريف ي ها آيي »دهدميشافعين [كافران] را سودي ن

﴿               ﴾.  :كنندگان كسي براي ما از شفاعت«يعني
 .»نداريم مينيست و دوست گر

كنند باينكه پس شفاعتي در روز قيامت هست لكـن بـراي   ميكه از آنها استدالل 
ت با اينكه جواب اينگونه پندارها را در صفحات گذشته داديـم  كفار از آن نفعي نيس

نيست نه براي غير آنها كـه همچنـين شـفاعتي نـه      ميميكه در آن روز صديق و ح

       ﴿: براي كفار نه براي غير آنها كه ﴾  يعنـي  254/(بقـره .(
. بايد توجه داشت كه كلمه شفاعت »عتي هستروزي كه نه خلتي دوستي و نه شفا«

ع انـواع شـفاعت   ميـ م جمـي نكره در سياق نفي است كه شامل تع ي هشريف ي هدر آي
اي از آيات قـرآن  هاست يعني در روز قيامت هيچگونه شفاعتي نيست. و در هيچ آي

اثبات شفاعت حتي بطور كنايه هم در روز قيامت براي هيچكس نشـده اسـت. امـا    
خواهند از مفهوم مخالف اين آيات اثبـات شـفاعت نماينـد    ميان كذائي چون عاشق

  ﴿فرمايـد:  مـي گوئيم. مگر آنجا كه خدا در وصف قيامت مي       

﴾ روز قيامت روزي است كه در آن روز هيچ مال و فرزنداني نفع «. )88/(شعراء
دهند؟ مالي ميز مالي يا فرزنداني هست كه نفع ن. مگر در آن رو»دهندمينداشته و ن

  ﴿ فرمايـد: مـي وجود ندارد كه نفعي بدهد يا ندهد يا در آنجا كه    ﴾ 

مـي فديه و قرباني و عوض قبـول ن «يعني [در روز قيامت از هيچكس]  ). 48/(بقره
ه قبول كنند يا نكنند؟ يـا  اي يا قرباني يا عوضي هست ك. مگر در آن روز فديه»كنند

 ﴿: فرمايـد مياينكه             ﴾  يعنـي:   ).11/(معـارج
دارد كه بـراي نجـات از عـذاب آن    ميگناهگار دوست «روز قيامت روزي است كه 
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تـوان  مـي هست كه  . مگر در آنروز براي كسي پسراني»پسران خود را بفديه بپردازد
پذيرند؟ پس در حقيقت ميپذيرند كه از مجرم نميبفديه داد؟ و مگر از كسي فديه 

نتفاء موضوع است. شفاعتي نيست كه نفع بدهد يـا ندهـد چنانكـه مـالي     ي با سالبه
نيست تا اينكه نفعي بدهد يا ندهد. فرزندي در اختيار كسي نيست كه آنرا فديه كند 

راي هيچكس نيست. نه تنها بـراي  بميميكنند يا نكنند. صديق حتا اينكه فديه قبول 
گناهگـار باشـد يـا     كفار نيست. همچنين شافع براي هيچكس نيست تا براي كفار و

مينباشد. اما از آنجا كه روح طمع در انسان قوي است از داغ كردن خر بوي كباب 
مـي بام و در يت بشنود.. و از شنيدن نام شفيع بطمع شفاعت آن هم آن چنان شفاع

كند پس اينگونه آيات در بيان شدت عـذاب  ميافتند. خصوصا كه شيطان هم كمك 
 روز قيامت و بيچارگي انسان است نه اثبات شفاعت.

اي در خصوصي شفاعت در دنيا و آخرت براي و اشاره ي هدر قرآن مجيد هيچ آي
 انبياء جز استغفار براي مؤمنين نيست.

 ي هو شفاعت براي قوم لوط يا آن چه در بار ؛ ابراهيم ي همگر آنچه در بار

﴿: ببعد 36 ي هفرمايد از آيميهود آمده است كه  ي هنوح و پسرش در سور  

                                  

                           ﴾ 37-36/(هود 
هيچكس ايمان نخواهد آورد جز  بنوح وحي شد كه ديگر از قوم تو«). يعني: 

از تكذيب كنند [مياند. پس اندوهگين مباش بدانچه آنان كساني كه قبالً ايمان آورده
رسالت و اهانت و اذيت تو] و در تحت نظارت و مراقبت ما و دستور ما كشتي 

اند مرا مورد مخاطبه [و تضرع و التماس بساز و در باره كساني كه ظلم كرده
. يعني حجت خدا بر اينان تمام است و »شفاعت] مكن زيرا اينان غرق شده گانند
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نان مؤثر نخواهد بود. آنگاه داستان آ ي هديگر شفاعت و دعا و استغفار در بار
مي 42 ي هكند در آيميرا بيان  ؛سخره و استهزاء قوم نوحمساختن كشتي و 

 ﴿ فرمايد:                         

                                   

                                

                                        

      ﴾ عتي كه در آن بود در ميو آن كشتي با ج«يعني:  ) 44-42/(هود
پسر خود را صدا  ؛جريان است در امواجي كه مانند كوهها بود در اينحال نوح 

اي بود كه: اي پسرك من بيا با ما سوار كشتي شو و با د در حاليكه او در كنارهز
گيرم كه مرا از آب نگهداري كند ميكفار مباش گفت: بزودي جاي در كوهي 

اي از امر الهي نيست مگر آنكه را كه خدا رحم گفت: امروز نگهدارنده ؛نوح
ن بودند] حائل شد و آن پسر كند و موج بين ايشان [كشتي نشستگان و آنانكه بيرو

ن گفته شد: كه آبهاي خود را ببلع و بر آسمان گفته مياز غرق شدگان گرديد. و بز
ن فرو رفت و كشتي در كوه جودي قرار ميشد: كه باران را قطع كن و آب در ز

گرفت و گفته شد: [از مصدر جالل] دوري و هالكت سزاي گروه ستمگاران است. 

﴿ .45 ي هدر آي                          

                                   

                                   

                 ﴾ ؛نوح «). يعني: 47-45/(هود 
من  ي هگارا! من همانا پسر من از خانوادپروردگار خود را ندا داده عرض كرد پرورد

من] حق  ي هتو [در نجات خانواد ي هاست [كه مستحق نجات است] و همانا وعد



   

 125 بحث شفاعت
 

است و تو بهترين حكم كنندگاني [خدا] گفت: اي نوح او از اهل تو نيست او بد 
نيست از من درخواست مكن من  ميرا بدان علو كردار است پس در چيزي كه ت

ميمن بتو پناه  ا] گفت: پروردگار؛كنيم تا جاهل نباشي [نوح مي ي هتو را موعظ
نيست و اگر تو مرا  ميبرم از اينكه از تو درخواست كنم چيزي را كه بدان مرا عل

 !»نيامرزي و رحم نكني همانا من از زيانكارانم
رساند كه: اوالد در دربار عزت و جالل الهي هيچ مياين حقيقت قرآني بخوبي 

و قرابتي جز ايمان و تقوي نيست و اصل و نسب و پيغمر زادگي هرگاه قربت 
 ميمجر ي هتقواي نباشد كمترين ارزشي را ندارد، ثانيا: شفاعت هيچ پيغمبري در بار

 ؛شفاعت ابراهيم  ي هيا كافري كمترين فائده را نخواهد داشت چنانكه در بار

 ﴿. 75 ي ههود آي ي هلوط در سور ميبراي قو              

                                       

                       ﴾ كه شفاعت 76 74/(هود .(
آنان پذير رفته نشد بلكه اصالً در هيچ پيغمبري شفاعت باين  ي هدربار ؛ابراهيم 

افراد شايسته  ي همعني وجود ندارد. و اگر استغفار و دعا را شفاعت بدانيم جز دربار
 اثري نخواهد بخشيد.

اشخاصي باشد كه علم به  ي هدربار ثالثا: استغفار كه همان شفاعت است بايد
كساني  ي هعمل صالح او في الجمله داشته باشد و گرنه دعا و شفاعت دربار ايمان و

كه علم به نيكي ايشان نداريم يا ببدي آنان تا حدي واقفيم عمل خطاست و مورد 
پندارند ميدانيم شفيعاني كه مغرورين ميمالمت پروردگار عالم است و چنانكه 

ام با احوال امت خود علم ندارند تا روز قيامت از آنان شفاعت كنند چنانكه هيچكد

 ﴿فرمايد: مي 109 ي همائده آي ي هدر سور               
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             ﴾  :ت كه خدا پيغمبران را جمع در روز قيام«يعني
چه كيفيت اجابت شديد [و امتتان ه ب چه نحو وه فرمايد: شما پيغمبران بميكند مي

داناي غيبها  دان نداريم همانا تنها توبميگويند: ما هيچ علمياز شما تبعيت كردند]؟ 
شعرا  ي ه. و در دنيا نيز باعمال امت خود اطالعي نداشته چنانكه در سور»هستي

 ﴿: فرمايدمي ؛نوح در داستان 111 ي هآي               

                         ﴾ 111/(شعراء-

﴿ :گويدمي ؛يز نوح ن 50 ي هانعام آي ي هو در سور ).113       

         ﴾ . كند از اعمال امت. و خدائي ميپس او از خود نفي علم

﴿: فرمايدميبه پيغمبر اسالم  102 ي هتوبه آي ي همتعال در سور        

                  ﴾  پس پيغمبر به منافقين مدينه علم ندارد و

 ﴿ فرمايد:ميشناسد و خدا نيز به او ميصالح و طالح را ن       

 ﴾ شناسد از مي). با اين كيفيت چگونه ممكن است كساني را كه ن 36/(االسراء
ند؟ با صرف نظر از اينكه اصالً شفاعتي نيست و اگر هست ايشان شفاعت ك

اي نيست و از هيچ آيه از آيات الهي صراحت حتي كنايه ميپيغمبر و اما ي هدربار
مؤمنين است نه فاسقين چنانكه  ي هاگر شفاعت همان استغفار است آن هم دربار

 شرح آن گذاشت!

 بحث شفاعت ي هخالص

الم عموماً و در مذهب شيعه خصوصاً بشـرحي  مسئله شفاعت كه در امت اس -1
اي از شرع ندارد و يقيناً بدينصورت از امم اي از عقل و پايه كه رايج است هيچ مايه
اديان قبل از اسالم داخل شده است و يا دشـمنان اسـالم    ي هو ملل منسوخه و باطل
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اند چنانكه شرح آن گذشت كتـب ملـل و نحـل و تحقيـق در مـذهب و      جعل كرده
 يشهاي خاموش و فراموش ضامن بيان حقيقت اين مطلب است.ك

صورت و كيفيت از طرز شفاعت مقربان سالطين جبار كه امـر   شفاعت بدين -2
شان دائر مدار خود خواهي و اجراي خشم و شـهوت ظالمانـه و   مستبدانه ي هو اراد

انـه  حكيمانـه و مشـيت عالم   ي هجاهالنه آنان بود كپيه شده اسـت و هرگـز بـا اراد   
عالم امكان و سنت عادالنه آن موافـق نيسـت و چنـين     ي هپروردگار جهان و آفريند

تصور و نسبتي بخالق و صانع حكيم منتهاي جهل و خدانشناسي اسـت بتوضـيح و   
 ايم.تفصيلي كه قبالً آورده

ايست كه اكثر آيات شفاعتي كه در قرآن كريم است رد و دفع عقائد جاهالنه -3
مشـركين و  پرستان جاهليت شايع بود زيرا بين مردم مخصوصاً بت قبل از اسالم در

يونان و هند قائل به ارباب انواعي بودند كه در دسـتگاه   ي هبعيون فالسفمجوس و تا
خلقت داراي قدرت و مشيتي هسـتند و خـدايان بـاد و بـاران و جنـگ و صـلح و       

خصـوص  قطحي و فراواني و مرض و صحت و امشاسپندان هر يك را در پسـت م 
دانستند كه از طرف خـداي  مي ميخود داراي حكومت و استقاللي و عزت و احترا

توانند از خدا بخواهند كه نفعي بـراي  ميكه دارند  ميبزرگ به جهت تقرب و احترا
مـي عبد خود جلب و يا ضرري را دفع كند لذا اين فـرق ضـاله از معبـودان خـود     

ضرري دفع نمايند و خصوصاً مشركين  خواستند كه نفعي را بشفاعت براي ايشان و
محبط نزول قرآن كه اصالً به آخرت ايمان نداشـتند هرگـز شـفاعت اخـروي را از     

خواستند بلكه منظورشان منافع دنيا بود. دقت در آيات شريفه قرآن اين ميشافعان ن
 كند چنانكه پاره از آن اشارت رفت.ميمعني را بطور روشن بر طالبان واضح 

فاعتي كه در آن اشاره بنافع بودن آن در روز قيامـت اسـت شـفاعتي    آيات ش -4
مسـتحقين   ي هاستغفار دربـار  ي هاست كه فرشتگان آسمان و پيغمبر و مؤمنان بوسيل
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ايـم داراي اصـول و   دهند و اين گونه شفاعت چنانكـه قـبالً شـرح داده   ميآن انجام 
عت و اسـتغفار  شرائطي است كه اوال شخص مشـفوع لـه لياقـت و اسـتحقاق شـفا     

 مالئكه و پيغمبر و مؤمنان را داشته باشد، يعني مؤمن و مرضي خدا باشد.

 ﴿ثانياً: خداي متعال اذن و اجازه براي استغفار و شفاعت او بدهد چـون:   

 ﴾ و يا ﴿     .﴾ 

صورت گيرد وگرنه در قيامت  ثالثاً: اين شفاعت و استغفار در همين عالم 

       ﴿شفاعتي نيست   ﴾ /و شفاعت و استغفار 254(بقره .(
 ي هفرشتگان و پيغمبر و مؤمنين در دنياست كه در روز قيامت بحال آن كسيكه دربار

﴿: ي هشريف ي هبخشد و آيمياو استغفار شده است نفع            

          ﴾ /متضمن اين حقيقت است و در آيات 109(طه .(
اي بوقوع شفاعت در قيامت نيست بلكه سخن از نافع بودند و شريفه اصالً اشاره

 نبودن آن است. 
عا از درجه اعتبـار  ميده است جكتب اخبار در باب شفاعت آم احاديثي كه در -5

 و صحت خالي است چنانكه شرح آن گذشت.
وسعت و گسترش موضوع شفاعت بدين كيفيـت كـه رايـج اسـت      ي هانگيز -6

بطور حتم از ناحيه غاليان و دشمنان اسالم اسـت تـا بـدين وسـيله مسـلمانان را از      
هوات منهمـك  توجه بقرآن و انذارات آن غافل كرده و در فسق و فجور و اجراي ش

نموده از فعاليت و فداكاري و اجتناب و احتياط از معاصي باز دارند تـا از جهـاد و   
جانبازي باز داشته از يكطرف آنان را از ترويج دين مبين متوقف كـرده و از طـرف   
ديگر به تنبلي و تباهي و غرور به فساد و اضـمحالل تشـويق نماينـد چنانكـه ايـن      

 ست!مقصود براي ايشان حاصل ا
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مبلغين سوء از طرف دشمنان اسالم دانسته يا ندانسته از شفاعت چنيني تبليغ  -7
كنـد و  مـي وري و تائيد كرده و روح طمع و طبيعت حيواني از آن اسـتقبال و بهـره  

 كند.ميگرنه اندك تعقل و تفكر و تدبر در آيات قرآني مراتب معروضه را تصديق 

 شفاعتي در قرآن است

كريم ضامن بيان آن است نه تنها چون شفاعت مشـهور غـرور   شفاعتي كه قرآن 
تربيـت و تعـالي و خشـيت خيـز اسـت و       ي هانگيز نيست بلكه خود بهترين وسـيل 

 موجب و مشوق حسن اعمال و صالح افعال است بدين شرح: 
و مشيت علي  ي هحول و قوت و اراد ي هدر كتاب مجيد آسماني دين توحيد هم

ن مالك يوم الدين است و ميص خداي رب العالالخصوص در روز قيامت خا
مقربين و انبياي مرسلين و اولياي صالحين را در  ي ههيچيك از آفريدگان از مالئك

  ﴿: اي بزبان آورندآن روز آن نيرو و توان نيست كه كلمه         

                   ﴾ ست كه روح و روزي ا« ).38/(نبأ
خيزند و سخن نگويند مگر آنكه خداي رحمن باو قبالً فرشتگان بحالت صف بر

﴿! »اجازه داده و او سخن بصواب گفته باشد               

       ﴾ /شان مهر زنيم و يدهانها روزي كه بر«). 65(يس
 .»اند گواهي دهندكه كردهه دستهايشان با ما سخن گويند و پاهايشان بدانچ

پيغمبـران و پيشـوايان و صـالحان     در منطق قرآن به هيچيك از بنـدگان خـدا از  
اي از انبيا حتي بـراي  شفاعت پاره شفاعت داده نشده است سهل است بلكه ي هعدو

بـراي پسـرش و    ؛نزديكان و اقرباي ايشان رد شده است چـون شـفاعت نـوح    
براي قوم لـوط و   ؛حضرت  براي پدرش و نيز شفاعت آن ؛شفاعت ابراهيم 

 اي از اقوام و يارانش.شفاعت رسول اكرم براي پاره
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اي از كه به پارهشفاعتي كه قرآن بدان صراحت دارد عبارت است از اموري 
عالم باذن پروردگار داده شده است كه نظام طبيعت را  ي هفرشتگان و قواي مدبر

ن قواي خيره ميكنند و هميتدبير و كارگاه خلقت را بدستور رب قدير تقدير 
عرش براي مؤمنين خير خواهي كرده و  ي هاز آنان چون حملاي پارههستند كه 

 ي هبوسيل زمينفرشتگان ديگر كه براي عموم اهل و كنند ميبراي ايشان استغفار 
هر چند آنان در اين عالم روي طبيعت ملكوتي خود خير كنند مياستغفار و شفاعت 

ميبخصوص براي مؤمنين  زميناهل  ي هو خوبي و شفاعت و آمرزش براي هم
و حتي انبياء واولياء هم شامل است. اما آن استغفار و شفاعت فقط خاص خواهند 

﴿: شودميحقان و صاحبان لياقت از بندگان خدا مست             

                   ﴾ و اي چه «). يعني: 26/(نجم
، لكن كندمي] شفاعت زمينبسيار از جنس فرشته كه در آسمانها [براي اهل 

نكه آنداشته باشد مگر پس از  ي هشفاعت آن فرشتگان چيزي را كفايت نكند فائد
 .»خد اجازه دهد براي كسانيكه بخواهد و بپسندد

ان قائل است همان استغفاري است كه فرشتگان و ميشفاعتي كه قرآن براي آد
شرح آن  آن چنانكهكنند ميپيغمبر براي مؤمنين امت خود، مؤمنين براي يكديگر 

﴿ ان است. چون:ميگذشت بدستور خداي رحمن و باذن پروردگار عال   

          ﴾ 19/(محمد.( ﴿     ﴾ 12/(ممتحنه .(﴿   

             ﴾ )10/حشر(. 
و اينگونه شفاعت و استغفار كه بدستور پروردگار است فقط در دنيا كه دار عمل 

. نتيجـه اينگونـه   گرددمياش در قيامت عائد مستحق آن و نتيجهشود مياست انجام 
تا با كنند ميشفاعت آنست كه مؤمنين بقرآن در زمان حيات و زندگي در دنيا سعي 
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د را مستحق اسـتغفار پيغمبـر و مـؤمنين كننـد تـا      اعمال حسنه و اخالق فاضله خو
مرضي خداوند جهان و مشمول استغفار مالئكه و پيغمبر و مؤمنان گردند، نه اينكـه  
بغرور شفاعت كذائي در وادي فسق و فجور و اجراي شـهوات ارتكـاب محرمـات    
خود را مستحق عذاب ابدي الهي گردانند و آن همه نكبت و ذلت در دنيا و آخرت 

 ب خود و ملت نمايند چنانكه مشهود است!نصي
ه اينگونه شفاعت آن است كه در عالم وجود و جهان بود و سجود جز ب ي هنتيج

يك معبود كـه پروردگـاري و آمرزگـاري خـاص اوسـت روي نياورنـد و انـداد و        
 پرستان براي خود و خدا نتراشند و موحد حقيقي باشند.شركائي خيالي همچون بت

شفاعت آنست كه هر فردي سعي كند كه اوامـر شـرع را چنانكـه    نتيجه اينگونه 
قلـب   صـميم بايد رعايت كند و با مردم آنچنان رفتار نمايد كه پيغمبر و مـؤمنين از  

براي او طلب آمرزش كرده در معاشرت و معاملت از او راضـي بـوده در حيـات و    
غفار ايشـان  ممات او را بخير و خوبي ياد نمايند. باشد كه مشـمول شـفاعت و اسـت   

شفاعت است كه در آخرت موجب نجات و تخفيـف عـذاب و   همين  شود و نتيجه
و كفـار   مجـرمين شفاعت است كه شامل حـال  همين  و بازشود ميرفع درجات او 

﴿ان نافع نيفتد مي. و در روز قيامت آن همه استغفار فرشتگان و شايد آدشودمين  

        ﴾ 48/(مدثر.( 
آري، اينگونه شفاعت است كه موجب ترقي نفس و علو روح مـؤمن شـده او را   

و با منطق قرآن و عقل و وجـدان سـازگار   كند مياليق همنشيني مؤمنان و صالحان 
 است و بغير آن جز القائات شيطان و فريب دشمنان نيست.

هدانا اهللا والسالم علينـا وعلـی  نألوال  ينا هلذا وما كنا لنهتداو احلمد اهللا الذی هد

 عباد اهللا الصاحلني ورمحة اهللا وبركاته.
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مـي كه مطالبي كه در تأليفات مـا  اند كردهما اين كيفيت را درك  خوانندگان آثار

 شـفاعت و  خمـس و حكومـت و   زكات و ي هچون مسئل غالبا برخالف مشهورآيد 
 مقابلـه و  ي هلفين آن از عهدن مسائل است كه مخاميامثال آن وه زيارت و واليت و

دفاع از عادات و اعتيادات خود كه بر خالف حق اسـت و اينـان آنهـا را اعتقـادات     
 ضـرب و  لذا در مخالفت تا سـرحد سـب و تهمـت و   آيند مياند بر نخود قرار داده

. براي روشن شدن حقيقت بر خوانندگان خود كه بر ايـن مطالـب   آيندميقتل ما بر 
 شـوند و مـي گويم: كسـانيكه دچـار چنـين شـبهاتي     ميمل ندارند اطالع و تسلط كا

پذيرند بايـد پاسـخ آن را از فرمـايش حضـرت متـولي      ميشهرت را بجاي حقيقت 
در يابند كه در جواب كسيكه بـه آن حضـرت در    المؤمنين علي  اميرالموحدين 

زبير اشكال كرد كه چگونه با ايـن دو شخصـيت    خصوص جنگ و قتال با طلحه و
شان حضرت ادعـاي برابـري و شـايد حتـي     ه حيث شهرت و فضيلت در آن زمانك

شـود  مـي اند به جدال پرداخت؟ فرمود: حق به رجال شـناخته ن ادعاي برتري داشته
حق شناخت، حق را بشناس تـا اهـل حـق را بشناسـي      ي هبلكه رجال را بايد بوسيل

قـرآن)   ار داريـد (عقـل و  زاني كه در اختيمي. اگر حق را با »أهله فاعرف احلق تعر«

شهرت بر شـما   بشناسيد آنگاه اهل حق را خواهيد شناخت. در آن صورت عادت و
 حكومت نخواهد كرد

ينيد چنين برداشتي كـه از آن معمـول و   بميشفاعت شما  ي همسألهمين  مثال در
در  مهربان است و حكيم و ي همشهور است بر خالف نظام جهان و حكمت آفرينند

به وقـوع شـفاعت در قيامـت نيامـده اسـت. بلكـه       اى اشارهقرآن حتي  آيات شريفه
م در عدم انـواع  ميآمده در صورت نكره در سياق نفي است كه تعال شفاعة  ي هكلم

كه قرآن باين موضوع عنايت دارد عدم نفـع شـفاعت    ي هتنها مسئل شفاعت است و
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مشفوع  شده است ودر قيامت براي كسانيست كه از طرف خدا بدان قبال اذن داده ن
حاوي شـرح وتوضـيح    قبل حاتاين حقيقت است كه صف له مرضي خدا نيست. و

 آن است. 
ين مسئله و خالي داشـتن ذهـن از مشـهورات و خرافـات     ا دقت در با مطالعه و

حكومت عقل و وجدان در روشنايي هدايت قرآن حقيقت مطلـب   ي هسلط رايجه و
چنـين  هم جوينده حق آشكار خواهد شد. چون آفتاب در نصف النهار بر خواننده و

هـدايت الهـي بتشـريح و     ساير مطالبي كه فوق به آنها اشاره شـد كـه مـا بتوفيـق و    
 توضيح آن پرداختيم. 

 

 .»نيبأليه إال باهللا عليه توكلت وإوما توفيقی «



الغالة أرش من اليهود والنصار  احذروا عىل شبابكم الغالة ال يفسدوهم ال يعلمون فإن

 جوس والذين أرشكوا.املو

 أمايل طويس -؛اإلمام الصادق   

   
 

التراه نجات از رشّ   غُ

 
 قسمت پنجم

التبحث   غُ
 



 غُالتراه نجات از 

 سمه العيل األعىلب

﴿                                

             ﴾ /77( مائده(. 

﴿                    ﴾ /171(نساء.( 
  

آفتي كـه   شود كه بدترينميمختصري در تاريخ اديان بروشني معلوم  ي هبا مطالع
مبتلي شدن به آفت غلو و خرافـات اسـت و   كند ميحقايق ديني را هر زمان تهديد 

 چند علت متوجه هر دين حقي است:ه اين آفت از چند جهت و ب
اول: علت آن از جهت توجه شديد پيروان هر ديني است كه با تمـام خلـوص و   

مهـم و بـاآلخره   شوند و بالمآل قدرتي عجيب و ميآن  ي هصفا و قدرت خود متوج
 دهنـد و  مـي بقول برنادشاو فيلسوف و شاعر انگليسي: بزرگتـرين نيـرو را تشـكيل    

شود كه هر ديني از دو جهت مورد هجوم غلو و خرافـات  ميپيش آمد سبب همين 
 شود.مي

عزت و عظمت خواهند ميپيروان و دوستان آن دين كه چون  ي هجهت اول از ناحي
هائي از خود بيشتر كنند لذا بر آن دين و اولياي آن پيرايه آن دين را با اقوال و افكار

ندند تا بدينوسيله بزرگي و ارجمندي آن دين را كه بالمـآل  بميها و خرافات افسانه
 .بچشم ديگران و مخالفين خود بكشـند شود ميببزرگي و ارجمندي خودشان تمام 

 ي هبـا توسـع  اهنـد  خومـي دشمنان بزرگ و محيل آن دين كه  ي هجهت دوم از ناحي
خرافات و ارتفاع غلو پيـروان جـدي و فـداكار آن ديـن را از فعاليـت و فـداكاري       

آن دين بازداشته به اعمال و افعالي كه مخالف و مضرّ و ضد آن دين بـوده   ي هدربار
ت و جديت پيروان را از اثر انداخته و از طرف ديگر ميوادارند. تا از يكطرف آن ح

موهامات تـابعين آن ديـن را كـه معمـوالً احكـام و      بمي گرتبه غرور آن غلو و پش
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قواعدش بر خالف مقتضيات نفساني و هواهاي شيطاني است به معصيت و فسق و 
فجور كه هالك و فناي هـر ملـت و امتـي در اينگونـه امـور اسـت جـري گسـتاخ         

 گردانند.
ريـت  ن علت ابتالي اديان حقه بغلو و خرافات: جهل و كوتاهـاي فكـر اكث  ميدو

اي اكثريت با طبقه نادان و سطحي است و حقايق ديـن  است كه چون در هر جامعه
همراه و همدوش حقايق جهان هستي و نظام ال يزال طبيعي است و نزول اين معني 
و حقيقــت در ذهــن اكثريــت امكــان نــدارد مگــر بممارســت تــدريجي و تــدريب 

و اصطبار در انتظار نيست استمراري، و از آنجائيكه اكثريت را آن حوصله و قدرت 
مـي حقايق ارتقائ نمايـد و   ي هكه مراحل كمال را پله پله بپيماند تا به درجات عالي

خواهد هر چه زودتر به مطلوب و مقصود خود دست يابد اين است كه معبود خود 
كه در  گرود! اينستمياي در برابرش مجسم كنند بدان را هر چند بصورت گوساله

ينيم كه آن ديني در جلب اكثريت توفيق يافتـه اسـت كـه معبـود را     بميتاريخ اديان 
بصورتي محسوس و ملمسوس در دسترس مردم گذاشته است چنانكـه سـامري بـا    

اي زرين گوي سبقت را در اين توفيق از موسي كليم ربوده است. و ساختن گوساله
قـادات  جهت است كه افـرادي كـه در صـددند كـه از نيـروي ال يـزال اعت      همين  از

سـوء اسـتفاده كننـد. بـا سـاختن معبـوداني چنـين         اكثريت بهره برداري نامشروع و
انـد. و انبيـاي بـزرگ و اوليـاي عاليمقـدار كـه از روي       همواره موفق و مظفر بـوده 

اند گشتهطرب و مايوس ضشه مميهاند بودهل و نجات مردم مياخالص در صدد تك
 عاليه دين نبود. زيرا اكثريت را قدرت و توان دريافت حقايق

ن علت در ظهور غلو و نشر خرافات آنست: كه انبيا و برگزيدگان خدا كـه  ميسو
ــر انگيختــه   ــراي هــدايت بشــر ب شــوند داراي مزايــاي خــاص و مرجحــاتي مــيب

ر ساير افراد برتري بمي نيروي عل اشند كه از حيث قدرت فكري وبميباالختصاص 
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نبوت و پيغمبري از جانب خدا تصـرفاتي در   داشته و از جهت امتياز و ارتقاء بمقام
كه از حيـث شـناخت    ميكه مردكنند ميممكنات از خرق عادات و ظهور معجزات 

توانند تحمل رؤيت ايـن  ميترين طبقات و نازلترين دركاتند نجهان هستي در پائين
آيات را بنمايند. لذا بجاي آنكه بخشنده اين قدرت و منعم اين نعمت ايمـان آورده  

 مياي ناتوانرا در مقابل اطاعت و عبادت بچنـين رتبـه و مقـا   و تسليم شوند كه بنده
پايان بخشد و بر عاصيان عذاب فراوان يارتقاء داده قادر است كه بر مطيعان ثواب ب

وارد آورد و نيز خواست او از ظهور اين معجزه آن بوده كه بر كردار كه بر بنـدگان  
د. اما متأسفانه اينان مسحور اين ديدار و مقهور ايـن  الزام حجت و اتمام نعمت نماي

بهر صورت اينها علتهاي غلـو  اند كردهكردار گرديده نتيجه غلط گرفته و استنباط بد 
 و خرافات و جهشهاي غرور انحرافات است.

رهگذر است كه پروردگار عالم عموم اهل كتـاب را  همين  ن نظر و ازميشايد به
ع امـم از فرزنـدان   ميـ مؤمن بوحي و رسالتند از بين ج كه متدين بدين و شريعت و

﴿فرمايـد:  مـي آدم مورد عتـاب و شايسـته خطـاب دانسـته                

          ﴾ 171/(نســاء .(» اى اهــل كتــاب، در دينتــان غلــو
و با مراجعه بتاريخ و مطالعه كتب آسماني  .»نگوييد نكنيد و درباره خداوند جز حقّ

و از آن جملـه  اند گشتهينيم كه بسياري از آنان دچار غلو و خرافات بميساير اديان 
اولياي هر ديني را بجاي متابعت مورد معاشـقت قـرار داده آنـانرا فرزنـدان خـدا و      

خود را نيز از ديگران برتر اند. و با غلو درباره آنان كارفرمايان دستگاه خلقت دانسته
اي از آنان به خياالت احمقانه خود باال برده دانسته بترتيت و تدريج هر روزي درجه

اند تا سر انجام خود جـاي فرزنـدان   عاليتر ارتقاء داده ميو خود را نيز بالتبع در مقا
هب يهود اند!! و اين غلو در مذخدا را گرفته والبد اولياي دين را بجاي خدا نشانيده

مـي : چنانكه در سفر تكوين بـاب ششـم   شودميبشهادت تورات و تلمود مشاهده 
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و  زمـين ان شـروع كردنـد بزيـاد شـدن بـر روي      ميو واقع شد كه چون آد«نويسد: 
ان را ديدنـد كـه نيكـو    ميـ دختران براي ايشان متولد گرديد پسران خـدا دختـران آد  

كـه  مييشتن گرفتند... و بعد از هنگامنظرند و از هر كدام كه خواستند زنان براي خو
ينيـد كـه   بمي. »ان در آمدند و آنها براي ايشان اوالد زائيدندميپسران خدا بدختران آد

ان ديگرنـد كـه   ميـ در اين آيات تورات فرزندان خدا كه همان مؤمنيننـد كـه غيـر آد   
ـ     22 ي هدخترانشان نصيب ايشان شده است. و در باب چهارم از سـفر خـروج از آي

گويد: اسرائيل پسر ميو بفرعون بگو: خداوند چنين « گفت:.. ؛اوند بموسي خد
 .»من نخست زاده من است

و روزي واقع شد كه پسران خدا آمدند تـا  «.  6 ي هو در باب اول كتاب ايوب آي
كه ستارگان صبح بـاهم تـرنم   ميهنگا« 7 ي ه. و در آي»بحضور خداوند حاضر شوند

داود مزمـور دوم   اميـر . و در مز»دا آواز شادماني دادنـد ع پسران خمينمودند و جمي
خداوند بمن گفته است: تو پسر مني امروز توليد كردم از مـن درخواسـت   « 8 ي هآي

مترس زيرا كه مـن بـا تـو    «. 6 ي هو در باب چهل و سوم كتاب اشعياي نبي آي »كن
 .»وربيا زمينهاي هستم.. پسران مرا از جاي دور و دختران مرا از كرانه

پس چنانكه گفتيم هر چند يهود در ابتداي امر عزير را پسر خدا دانسـته اسـت امـا    
تدريحاً اين عقيده راه ارتقاء را گرفته سر انجام القاء كنندگان و مروجين عقيده عزير 

اند. و چنانكه خواهيم ديد هر غالي در هر دين ابن الهي خود را فرزندان خدا دانسته
ه هر نبي و ولي آن است كه خود را به او چسپانيده مقام او را منظورش از غلو دربار

جايگاه عاليتر بنشاند و از قيد و بنـد بنـدگي و    تدريحاً بگزاف باال برد تا خود را در
 عبوديت وارهاند و به اجراي شهوات پردازد.

مـي آفت غلو را در هر مـورد  همين  نيز ؛پس از كيش يهود در كيش مسيح 
نسبت دادن فرزند بخدا و انسـانرا پسـر خـداي سـبحان دانسـتن       ينيم خصوصاً درب
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ان در ابتدا اين مقام را تنها براي حضرت عيسي يرسوخ و شيوع دارد. اگر چه مسيح
ان است قائل شـدند امـا   ميكه داراي امتيازات و مشخصات خاصي از ديگر آد ؛

ند چنانكـه  تدريحاً اين مقام را براي هر يك از معتقدين باين مـذهب جـائز شـمرد   
 آيات اناجيل در اين مدعا شاهد و دليل است.

همچنين بگذاريد نور شما بـر مـردم   «گويد:  مي 6 ي هدر انجيل متي باب پنجم آي
 .»بتابد تا اعمال نيكوي شما را ديده پدر شما را كه در آسمان است تمجيد نمايند

مائيـد و بـراي   گويم كه دشمنان خود را محبت نمياما من بشما «ـ   44 ي هدر آي
لعن كنندگان خود بركت طلبيد و بآنانيكه از شما نفرت كنند احسان كنيد و بهر كـه  
بشما فحش دهد و جفا رساند دعاي خير كنيد تا پدر خود را كـه در آسـمان اسـت    

 .»پسران شويد
زنهار عدالت خود را پيش مردم بجا نياوريـد  « - 1انجيل همين  و در باب ششم

 . 6 ي ه. در آي»د و اال نزد پدر خود كه در آسمان است اجري نداريدتا شما را به بينن
ليكن تو چون عبادت كني بحجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را كـه در  «

 .»را آشكارا جزا خوهد دادست عبادت نما و پدر نهان بين تو نهان ا
اني نـام تـو   پس شما باينطور دعا كنيد: اي پدر مـا كـه در آسـم   «.  9 ي هو در آي
 .»مقدس باد
زيرا هر گاه تقصيرات مردم را بديشـان بيامرزيـد پـدر آسـماني     «. 14 ي هو در آي

 .»شما، شما را نيز خواهد آمرزيد
اگر تقصيرهاي مردم را نيامرزيد پدر شما هم تقصـيرهاي شـما را   «. 15 ي هدر آي

 .»نخواهد آمرزيد
بخدا  ؛ودن عيسي عقيده پسر ب ؛پس معلوم شد كه اگر در مذهب مسيح 

از باب غلو آمده هر چند مختصات وضع آنجناب از جهـاتي ظهـور چنـين عقيـده     
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 كرده است اما علت اصلي در غلـو در بـاره آنحضـرت هـم    مياي را ايحاب سخيفه
ان مردم بـا چنـان   مي اي جاي خود را دربوده است كه آورندگان چنين خرافههمين 

 سزاوار هر گونه احترام! دان خدايند وامتيازي باز كنند كه آنان نيز فرزن
: در دين مبين اسالم با صراحت آياتي زهره گداز چون آيات شريفه سوره مريم

﴿                           

                                  ﴾ 
به راستى . و گفتند: [خداوند] رحمان فرزندى بر گرفته است«). 92-88/(مريم

پاره نزديك است آسمانها از آن سخن پاره . ] آورديد ] زشت [در ميان چيزى [بس
] كه براى  [از آن روى. ها درهم شكسته فرو ريزند شوند و زمين بشكافد و كوه

و [خداوند] رحمان را نسزد كه فرزندى بر . [خداوند] رحمان فرزندى مدعى شدند
 .»گيرد

﴿ فرمايد:ميسوره كه همين  35و آيه              ﴾ » خدا را
ها آيات ديگر . و ده» نشايد كه فرزندى اتخاذ كند، كه وى منزه از آن استهرگز 

كه مسلمانان در هر روز بيش از ده مرتبه  »قل هو اهللا أحد«مخصوصا سوره مباركه 
خوانند مشتي محكم است بر دهان كسانيكه براي خدا ميآنرا در نماز واجب خود 

انبياء و اولياء را بفرزندي توان ميقدس نفرزند يا فرزنداني قائلند. لذا در اين دين م
خدا رسانيد. اما غاليان در اين دين كه بطور حتم و يقين اين گونه عقيده را از 
يهوديت و مسيحيت گرفته و يا خود يهودي و مسيحي بوده بصورت مسلمان در 

فيلي . تا همچنانكه گفتيم بطاندكردهعقايد را در دين اسالم وارد همين  اند نظيرآمده
واالتر از ديگران بمردم تحويل كنند. و  ميپيشوايان دين خود را بقا ي هغلو دربار

ف اهل كتاب يپروردگار جهان در آيات شريفه قرآن در همانجا كه ما را نيز در رد
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﴿ فرمايد:ميمورد خطاب قرار داده                    ﴾ 

 ﴿ فرمايد:مينهي شديد خود را دنبال كرده                 

          ﴾ /در دين خود از راه غير حق غلو «يعني . )77(مائده
دم بسياري را نيز گمراه مكنيد و هواهاي گروهي كه قبل از شما گمراه شدند و مر

 .»كردند و خود از راه روشن و راست بگمراهي گرائيدند متابعت ننمائيد
به احتمال قوي بلكه يقين حاصل است كه وقوع و شيوع غلو در اسالم از ناحيه 

(ملـل و نحـل)   يهود و نصاري است چنانكـه تـاريخ و كتـب ملـل و نحـل چـون:       
سـعد بـن عبـداهللا اشـعري     الت والفـرق)  هـ و (كتاب المقـا 548شهرستاني متوفاي 

د حسن بن موسـي نـوبختي متوفـاي    هـ و (تاريخ فرق الشيعه) ابو محم301متوفاي 
هـ و كتاب (الفرق بينَ 471) ابوالمظفر اسفرايني متوفاي هـ و (التبصير في الدين310

هـ تماماً حاكي است كه وقوع غلـو در اسـالم   429متوفاي  ق) عبدالقاهر بغداديرَفلا
صـورت گرفـت هـر     ؛بوسيله عبداهللا بن سبا يهودي در باره علي بن ابي طالب 

چند در زمان ما كساني در صددند كه وجود عبداهللا بن سـبا را منكـر شـوند و آنـرا     
طبـري اسـت بشناسـانند در حاليكـه      روات تاريخاختراع سيف بن عمر كه يكي از 

داستان او را در كتبي كـه  تاريخ طبري در قرن چهارم هجري نوشته شده است و ما 
را از كتاب  غُالتايم. و اينك شرح در قرنهاي قبل از تاريخ طبري نوشته شده ديده

هـ كه خود از بزرگان علمـاي   351المقاالت والفرق سعد بن عبداهللا اشعري متوفاي 
 آوريم:ميشعيه اثني عشري است 

 قـةلغلو وهـذه الفرول من قـال فيهـا بـاأو « نويسد:ميآن كتاب  20وي در صفحه 

اي كه در اسالم قائل بغلـو  يعني اولين طائفه .»سبأصحاب عبداهللا بن أ ةالسبائي تسمى

شوند باصحاب عبداهللا سباء. آنگاه عبـداهللا بـن   ميده ميشدند فرقه سبائيه است كه نا
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دهـد. سـپس   ميسباء را معرفي كرده و داستان او را از عقائدي كه ابراز داشته شرح 
شـرح تحليـل    41ه دهـد تـا در صـفح   مـي ي غاليان را با عقايدشان تفصـيل  هافرقه

فكان أول ما رشع هلم حتـريم « نويسد:مياجبات را از غاليان داده محرمات و تحريم و

ؤسس اين مـذهب  اول باري كه از دوش غاليان بر داشته شده اين بوده كه م. »اخلتان

وزعمـوا أنـه أحـل هلـم امليتـة وحلـم « نويسـد: ميختنه را حرام كرده است تا آنجا كه 

پنداشتند كه او نيز مردار و گوشـت خـوك را نيـز حـالل     مييعني: چنين  »...اخلنزير

 كرده است. 
همچنين اين طوائف از شيعه كه غاليانند با عقائد عجيب غاليانه خود ضمن آنكه 

فـه  تـا طائ كننـد  مـي و احكام حالل و حـرام را متزلـزل و ضـايع     مياعتقادات اسال
نـد و اول خلـق اهللا   زمينمنصوريه از شيعه كه معتقدند آل محمـد آسـمانند و شـيعه    

رساند كه مختـرع  ميكه اين عقيده بخوبي  عيسي است آنگاه علي بن ابي طالب 

واستحلت مجيع ما حرم اهللا وقالوا مل حيرم اهللا علينـا شـيئا «نويسد: ميآن مسيحي است 

يعني: آنچه را كه خدا در دين اسالم حـرام كـرده    »به أجسادنا نفسنا وتقوأتطيب به 

اين طائفه از شيعه آنرا بر خود حالل شمردند و گفتند چيزي را كه ما خوش داريـم  
نگاه فرقه غاليه خطابيه را . آشود خدا حرام نكرده است!!ميوجسدمان بدان نيرومند 

هللا وإن أبا اخلطـاب فرقة منهم قالت إن جعفر بن حممد هو ا« نويسد:ميدهد و ميشرح 

وتركـوا  نبي مرسل... وأباحوا املحارم كلها من الزنا واللواط والرسقة ورشب اخلمـور

. آري، انگيـزه غلـو   »الصلوة والزكاة والصوم واحلج وأباحوا الشهادات بعضهم لبعض

 است كه معتقد بآن بتواند هرگونه حرام و منكري را مرتكب شود.همين  براي
مـي دو ازبزرگان علماء شيعه  عري و همچنين نوبختي كه هرسعد بن عبداهللا اش 

كه طائفـه  نويسد:مي 53 ي حهصف دهند تا درميباشد عقائد شيعيان خطابيه را شرع 
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اي از اينان معمرينند كه قائلند معمر خدا است معمر تمام شهوات را حـالل كـرد و   
كرده اسـت پـس    گفت: خدا اين چيز را حاللميدر نزد وي چيزي حرام نيست. و 
عليانيـه كـه تـابعين بشـار الشـعيري هسـتند        59چرا حرام باشد؟! سپس در صفحه 

شيعه در چهار شخص متوقفند كه آنان علي و  غُالت كند كه اين طائفه ازميمعرفي 
باشند. و اينان نيـز در اباحـات محرمـات و تعطيـل     مي نفاطمه و حسن و حسين 

عقائد اسماعيليه خالصه  81تانند. و در صفحه همداس غُالتبا ديگر احكام و تناسخ 
نان نيز اباحات را ظاهر كردند و همه چيز را آورد: كه آاند ميخطابيه غُالت را كه از

مياصحاب ابي الخطاب را  مياعتقاد عمو 85صفحه  مباح شمردند و در براي خود

أمـواهلم  خـذأسفك دمـائهم ولك استعراض الناس بالسيف واستحلوا مع ذ«آورد كه: 

و در  .»قـة يف اخلـوارجزارسـية واأليوالشهادة عليهم بالكفر والرشـك عـىل مـذهب البه

مبـاح بـودن   اند بودهاز غالياني كه قائل بامامت حضرت امام علي النقي  100صفحه 
شـمردند  ميمحارم چون مادر و خواهر و دختر قائل بوده و لواط با مردان را حالل 

تواضع و فروتني و تـذلل اسـت در مفعـول بـه، و بهـر       و معتقد بودند كه اين خود
يابند!! و همچنين ميمفعول هر كدام يكي از شهوات و لذات را در  صورت فاعل و

و چنانكه بارهـا گفتـه  اند بودهتمام طوائف غاليان يا اكثر آنها داراي چنين اعتقاداتي 
اباحه و تحليل هر  ايم مقصودشان از نشر اين عقايد اول تخريب اساس اسالم و بعد

كـرده پرهيز  غُالته از عقائد زشت اين يدر زمان ما كه شيعه امام فعل حرام است و
انـد و آن بـاب شـفاعت اسـت كـه      از طريق ديگر اين راهها را بر خود گشـوده اند 

و براي وصال بشفاعت اعمالي اند كردهآن را بروي خود باز  زمينبوسعت آسمان و 
عزاداري و نذورات و موقوفات بنام اموات و براي قبـور   را چون توسل و زيارت و

ها . و بكلي از كتاب خدا دور و مهجور مانده به ساختهاندكردهايشان اختراع و ابداع 
 قبل از خود خشنود و مسرورند. غُالتهاي و پرداخته
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شيعيان زمان ما خود را از طوائف شيعيان غالي كه از آنـان نامهـاي مخصوصـي در    
نماينـد.  ميآنان اظهار برائت و بيزاري  باقي مانده است جدا دانسته و بزبان ازتاريخ 

 اما متاسفانه همان عقائد غاليان را با عباراتي در خود باقي دارند.
در زمان ما كه بعلت پيدايش مرامها و رژيمهاي مخـالف ديـن چـون كمونيسـتي و     

 مـي بظاهر بنا بـر رژي  زميناستانسياليستي اساس اديان متزلزل و اكثريت سكنه روي 
تجاوزات و تراوشات غاليانه متـدينين  همين  دينند و علت واقعي آناند بيكه گرفته
با اين صورت اگر عالج نشود احتمال آن است كه بنيان اديان يكسره ويران  است و

داننـد بنشـر همـان    مـي هم علماء و كسانيكه خود را پاسدار دين  شود. معهذا هنوز
مـي عقائد غاليانه حريصند چنانكه اكثر كتب ديني كه در اين زمان نشـر  خرافات و 

هسـتي) و (تجلـي    پردازنـد. چـون كتـاب (امـراء    مـي شود به پخش همان خرافات 
از كتب عربي و مجالس و منابر بـراي تـرويج و تبليـغ    اي پارهيت) در فارسي و وال

 .شودمياين خرافات تشكيل 

إلـزام الناصـب يف إثبـات احلجـة «شته است بنـام  يكي از علماي زمان ما كتابي نو

و خواسته است با مندرجات اين كتاب مسئله غيبت و بقـاء امـام غائـب را     »الغايب

ثابت كند و چنانكه ناشر كتاب ادعا كرده است براي چاپ و نشر اين كتاب بزرگان 
جا ببـريم  اين گر ما نام اين بزرگان را دركه ااند كردهباين عصر كمك و ياري  ءعلما

كتاب براي همين  مسلما مورد استعجاب و اعتراض خوانندگان خواهد بود. آنگاه در
اثبات مدعاي خود مطالبي را آورده است كه حتي علماي شيعيان زمان صفويه از آن 

اسـت كـه عالمـه     »خطبة البيان وخطبة التطنجيـة«متنفرند. مثال يكي از آن تمسكات 

ما ورد مـن « نويسد:ميچاپ كمپاني صريحا  264مجلسي در جلد هفتم بحار صفحه

. »األخبار الدالة عىل ذلك كخطبة البيان وأمثاهلا فلم يوجد إال يف كتب الغالة وأشـباههم
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خطبه تطنجيه كه در اين كتاب براي اثبات امام  حال ما فقراتي چند از خطبه البيان و
آوريـم تـا   انـد مـي  كـرده غائب شيعيان آمده و علماي بزرگ زمان ما بنشر آن كمك 
از غاليان آن زمان كـه   ميدانسته شود كه غاليان عصر ما در خرافات و غلو دست ك

ندارند. در اين خطبه كه بافندگانش مدعينـد كـه   اند بودهمورد نفرت و نفرين امامان 

أنـا اهلجـري عـن «گويد: ميآن را در بصره خوانده است  ؛ المؤمنين اميرحضرت 

 اخلفيات... أنا مفـيض الفـرات... أنـا مظهـر املعجـزات أنـا مكلـم الكائنات... أنا رس

. و پـس از آنكـه بسـياري از صـفات     »األموات أنا مفرج الكربات أنا حملل املشكالت

و از ايـن   »أنا املهدي القائم يف آخر الزمان«گويد: ميدهد ميالهي را بخود اختصاص 

المـؤمنين ايـن    اميـر پرسد: يـا  ميجمله ببعد است كه پس از پرسش مالك اشتر كه 

فقال إذا زهق الزاهق وحقـت « نويسد:مي؟ كندميقائم از فرزندان تو چه وقت ظهور 

احلقائق وحلق الالحق وزرفت العيون وأغـبن املغبـون شـاط النشـاط وحـاط احليـاط.. 

مـي معناي كاهنانه را دنبال يكديگر اين عبارات بي .»وقرض القارض وملض الالمض

خـد  وساهم املستحيج ومنع الفليج وكفكف الرتويج وخـذ«گويد: ميآنجا كه آورد تا 

البلوغ وتكلكل احللوع وقدقد املزعور وندنـد الـدجيور... وعـبس العبـوس وكسـكس 

شـما را بخـدا آيـا اينهـا      .»اهلموس و أجلب الناسوس ودعدع الشفيق وحرثم األثيـق

اي جـن زده در عـالم   انـه كلمات و عبارات خطيب نهج البالغه است؟ تو گوئي ديو
مـي هنجـار صـادر   ختيار از وي اين كلمات مهمـل و نا خردي بدون ابيهوشي و بي

.... عجب در اين است كه در صـدر ايـن روايـت آن را از جنـاب عبـداهللا بـن       شود
كـه او روايـت را   كند مياست نقل  صكه از بزرگان صحابه رسول اهللا  مسعود 

كه آن بزرگوار در مسجد بصره كـه بعـد از جنـگ    رساند ميالمؤمنين  اميربحضرت 
جمل آنحضرت بدان شهر و مسجد آن در آمده است اين خطبه را خوانده است. در 
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از دنيا رفت و  هجرت در زمان عثمان  33در سال  حاليكه عبداهللا بن مسعود 
بخالفت رسيد و جنگ جمل و ورود  35المؤمنين در سال  اميردر مدينه دفن شد و 

كجا بود كه چنين ال طائالت  ه پس از اين واقع شد! پس عبداهللا بن مسعود ببصر
 اميـر المؤمنين شنيد و بـراي ديگـران نقـل كـرد؟! و چگونـه       اميررا [العياذ باهللا] از 

قبـول نداشـتند و بـر او     را كه مردم بصره بخالفت بعد از عثمان  ؛ المؤمنين
دانسـتند و  مـي قـاتالن او   ميحـا  خروج كردند زيرا آن حضرت را قاتل عثمـان يـا  

شمردند آنوقت چنين بزرگواري در مسجد بصره آمده و بـا چنـين   ميواجب القتال 

أنا مدبرها «سرايد: ميآورد؟ تا آنجا كه در خطبه تطنجيه ميجماعتي اينگونه عبارات 

ا أنـا األول وأنـا أنا مرخصها أنا مهلكها أنا مدبرها أنا باينها أنا داحيها أنا مميتها أنا حمييهـ

اآلخر وأنا الباطن وأنا الظاهر أنا مع الكون وقبل الكون أنـا مـدبر العـامل األول حـني ال 

سامئكم هذه وال غبزاكم وإيل يرد أمر اخلالئق أمجعني أنا أخلق وأرزق وأحـي وأميـت.. 

اگر اينها ادعاي خدائي نيست پس چيست؟ و اگـر معتقـدين بـاين     .»أنا.. أنا.. أنا..

شعوري –اي انديشه -فكري–اها غالي نيستند پس كيستند.؟ آيا واقعا هيچ عقلي ادع
انصافي حيائي در دنيا باقي نمانده است؟!؟ اين كلمات مهـوع مسـجع    –وجداني  –

نـا مـربج األبـراج وعاقـد الرتـاج أ«گويد: ميتا آنجاكه كند ميرا در اين خطبه دنبال 

ي دين نباشد و حيا را يكسو نهند اين قبيـل  . آري وقت»فراج وباسط الفجاجومفتح األ

ترين عبارات است از زبان فصيحترين بلغـاي عـالم و مفخـر    كلمات را كه مستهجن
مـي افند و آن را حجتي براي دعوتي و حاللي براي مشـكلي قـرار   بميدودمان آدم 

اي عالقه يا الاقلاند بودهدين ها كه يقينا بيدهند! ما از جاعلين و بافندگان اين خطبه
بايـد ايشـانرا از دشـمنان و    انـد  بـوده كـه   بدان نداشتند تعجبي نداريم زيرا اينان هر

داشت! لـيكن از كسـانيكه   توان ميبدخواهان دين اسالم شمرد و از دشمن توقعي ن
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كنيم كه چرا اين قبيل ميدر كسوت روحانيت و در رديف حافظين شريعتند تعجب 
مـا از   گذارند؟ و تعجب بيشـتر مياب خدمت بدين آنرا در حس كفريات را نوشته و

و بـدين  كننـد  مـي كسانيست كه در اين زمان خود را مرجع و مقلد شيعيان قلمـداد  
نمايند؟ او نيز از يهود كه خـدا را  مياند كمك بنشر اين خرافات سمت شهرت يافته

كـرد و آدم  مـي گـردش   ؛شمردند كه در بهشت آدم ميآنگونه كوچك و حقير 
در زير درختان بهشت پنهان كند يا بـا يعقـوب    خواست خود را از نظر اومي ؛

روزي بكشتي پرداخت يا گوساله بريان ابراهيم را با دو ملك ديگر خـورد!  شبانه در
سال عمر ندارد و ابتدا و انتهـايش   پنداشتند كه بيش از چهارهزارميو دنيا را انسان 

ـ    ن درياسـت و طلوع و غروب خورشيد از اين دريا بآ  13 ي هاز نصـرانيان كـه در آي
ريختنـد ماننـد    زمـين نويسند. ستارگان آسمان بـر  ميباب ششم كتاب مقدس خود 

 افشاند. يـا ميهاي نارس خود را وهميباد سخت بحركت آمده  كه از درخت انجيري
چهار  شمارد كه بيست وميبر طبق مكاشفات يوحنا عرش خدا را آن چنان كوچك 

يـك تـاجي    ن نصب است و بر هرتختي پيري نشسته است كه بر سر هرتخت در آ
شباهت  زرين است و خدا مانند سنگ يشم و عقيق است و قزحي در گرد تخت او

طائالت. اگر چنين ملتهائي قائل باشـند كـه    بزمرد دارد و از اين قبيل مزخرفات وال
فرزنـد نخسـت    اوكننـد كـه    عيسي غلو ي هخدا را فرزندان و پسراني است و دربار

ماني بهتر از ايـن تربيـت   كنيم زيرا در چنين مكتبي مردميخداست چندان تعجب ن
 شوند!مين

و كتاب آسماني آنها قرآن كنند ميتعجب ما از كسانيست كه دعوي مسلماني 
شمارد و ميستايند و درك ذات او را محال مياست كه خدا را در منتهاي عظمت 

  ﴿ داند:ميتي محيط و غالب و شاهد او را بر تمام عالم هس    ﴾ 

 ﴿. )54/(فصلت      ﴾ و عالم را بدان وسعت و عظمت . )47/(سبأ
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ن حلقه انگشتري است در نزد كرسي همچو در زمينستايد كه تمام آسمانها و مي
تش در نزد عرش همچون حلقه انگشتري است سيع و كرسي با تمام عظمبياباني و

در بيابان وسيع و امروز كه علوم كيهاني هيئت آسماني را آن چنان عظيم و بي
داند كه پس از اختراع راديو تلسكوب (ارسي بوئر) واقع در (بورتوريكو) مينهايت 
نشينند براي مطالعه يك ميعدسي آن سيصد متر است و وقتي پشت آن  كه قطر
گيرند كه مبادا عقل از سرشان مي(جرم آسماني) سر خود را با دو دست گوادز 
ليارد سال نوري مي 9 زمينها دور دست با ي گوادز ديوانه شوند: آنگاه فاصله رفته و

ميثانيه سيصد هزار كيلومتر طي مسافت  ليارد سال نوري يعني نور كه در هرمي(نه 
ديو تلسكوب (ارسي بوئر) سي راسافتي كه از يك گوادز تا عد) براي طي مكند

ليون سال الزم است كه نور اين مسافت را طي كند. و ميفاصله است نه هزار 
ليونها ميدهند و هر كهكشاني داراي ميليونها كهكشاني كه هيئت عالم را تشكيل مي

خورشيد است كه بسا خورشيدهاي باشند كه خورشيد ما در مقابل آن چون شمعي 
ست و مسافت كهكشاني كه خورشيد ما از خانواده آن است آن در مقابل آفتاب ا

اندازه است كه خورشيد با چنان سرعتي كه در حركت انتقالي خود دارد بيش از 
 ليون سال الزم است كه دور اين كهكشان را به پيمايد.ميپانصد 

كنيم آيا ننگ نيست كه در چنين ميزندگي  ىچنين دنيائ آري ما در چنين زمان و

مربج «ان كساني از مسلمانان يافت شوند كه معتقد باشند كه افرادي از بشرزم

حني ال سامئكم هذه وال  أنا مدبر العامل« بوده و دعوي كنند كه »األبراج ومفتح األفراج

. و با »غرباكم وإيل يرد أمر اخلالئق أمجعني أنا أخلق وأرزق وأحيي وأميت

كه در مرئي و  كه تاريخ زندگاني آنهاشان چنين ادعائي كنند در حالي  معتقدات
اند كه با افراد ديگر چندان تفاوتي از ليونها مردم بوده و همه آنها را ديدهميمنظر 
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اند و چون ديگران طفل اند آنان نيز چون ديگران متولد شدهحيث احتياجات نداشته
و و چون ديگران دچار عوارض حيات گشته گرسنه و تشنه اند بودهشير خوار 

اند، زن و فرزند محتاج و مشغول بودهه اند و باند و بر خواستهبيمار شده خوابيده
اما چنان نبوده كه در اند بودهباالتر اي پارههر چند از لحاظ فضل و علم و تقوي از 

و اند بودهباري بشر اند بودهنظير نوع بشر نظيري نداشته باشند و اگر هم فرضاً بي
قرآن به پيغمبر اسالم كه از تمام آنها بهتر و باالتر بوده است  ي هبمفاد آيات شريف

خداي متعال فرمان داده است كه بمردم ابالغ كند كه او حتي براي خود داراي 
ميسوره اعراف  188شريفه  ي ههيچگونه قدرت و اختياري نيست. چنانكه در آي

﴿ فرمايد:                   ﴾  :من مالك هيچ نفع و «يعني
 49 ي ه. و در آي»ضرري براي خود نيستم مگر آنچه را كه خدا خواسته است

آيه را با مقدم داشتن كلمه [ضراً] تكرار نموده است. و اساساً همين  يونس ي هسور
خته اين چه حماقت است كه ما بندگان برگزيده خدا را كه براي هدايت ما برانگي

اند تا راه صواب و خطا را بما بنمايانند و بايد از ايشان در هر گفتار و كردار شده
ايشان مسئول و معاقب خواهيم بود  ي همتابعت كنيم وگرنه در پيشاگاه بر انگيزانند

راه متابعت ايشان را گذشته بگزافگوئي و غلو پردازيم و خود را بمنجالب كفر و 
 شرك اندازيم.؟!

شان داراي چنان قـدرت و قـوت بودنـد كـه چنـين و چنـان كننـد در        هر گاه اي
زرگ و عملـي بسـيار   بمي صورت از طرف پروردگار عالم امر بمتابعت ايشان ظل آن

قبيح بود. زيرا اگر بطفلي امر كنند كه تو بايد در سرعت سير متابعت سير اتومبيل يا 
مـي ه احمقانه است... آيـا  هواپيما كني بديهي است چنين امري بسيار ظالمانه و بلك

كنـد كـه    توان تصور كرد كه پروردگار حكيم و عادل ما را امر بمتابعت آن علي 

كنم و ميمن خلق  .»أنا مدبر العامل حني ال سامئكم هذه وال أرضكم«خود گفته است: 
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رانم ياسائر ادعاها كه در اين خطبه ميميكنم و من ميدهم و من زنده ميمن روزي 

معاذ اهللا معاذ اهللا. تعالی عام يقـول «گز. هرگز. ي از احاديث كذبه هست؟. هربسيار و

 .ً»كبريا الظاملون علواً 

ايـم اينگونـه افكـار و عقايـد از جانـب      چنانكه در قسمت اول اين كتـاب گفتـه  
مـي متكبران جاهل است كه عار دارند از اينكه پيغمبر و امامشان بشـري باشـد كـه    

رد. لـذا  ميـ مـي شـود و  مـي كند و مريض ميخوابد و جماع يم آشامد وميخورد و 
مدعيند كه پيشوايان آنان سامع اصوات و قاضي حاجات و شافي عاهـات و محيـي   

افگنـد و صـورت   مياموات و از اين قبيل مزخرفات است و لذا از خاصيت رهبري 
 گيرند.مييك معشوق خيالي و معبود ايده آلي را 

و خطابيه و مغيريه و  و بنانيه غُالتما از كه كنند ميادعا شيعيان امروز كه بظاهر 
مـي ليه و قرامطيه نيستيم و حتي از شيخيه و صوفيه ابراز برائـت  ميبشيريه و اسماع

 إللعنت و نفـرين امامـان    كه مورد غُالتهمان كنند، اما متاسفانه عقايد و افكار 
بطور آشكار در جريـان و سـريان    در البالي عقايد و افكار اينان پنهان بلكهاند بوده

است. كار اشاعه و انتشار اينگونه عقايد تا بدانجا كشيده اسـت كـه چنانكـه ديـديم     
پذيرفتنـد  مـي هاي البيان و تطنجيه كه حتي علماي شيعه صفوي آنها را نهمان خطبه

در قرن بيستم و زماني كه عقايد صحيح ديني هم مورد طعن و طرد اكثريـت مـردم   
دهند، مياست: بنام الزام خصم و اثبات حجت خود چاپ كرده و انتشار  زمينروي 

ينيم علماي صدر اول و بزرگان شيعيان قرن دوم و سوم را كه هرچـه  بميو چنانكه 
اند اند، و بهتر از همه آنها را ديده و شناختهمربوط و محشور بوده إلباشد با ائمه 

حق  اند مورد قبول اين دور افتادگان ازتهايشان داش ي همعهذا عقايدي كه آنان در بار
نويسند كه آنچه را شـيعيان صـدر اول   ميكتب خود  و حقيقت نيست و صريحا در

اند امروز از ضروريات مـذهب شـيعه اسـت!! چنانكـه     پنداشتهميائمه غلو  ي هدربار
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ه زدآدر بـيش   »علم الرجـال يفتنقيح املقال «شيخ عبداهللا مامقاني مؤلف كتاب بزرگ 

جاي آن كتاب اين مدعي را تاييد و تجديد كرده است (رجوع شود به كتاب تنقـيح  
 ).1.233/238-3/122. 2/84. 2/93 .2/226المقال 

گويد كه جناب آقا! مگر بعـد از پيغمبـر   مين كسي باين مالي آخرالزمان نگفته و
بر شما نـازل  اي رپاخواسته يا فرشتهب مياسالم پيغمبري آمده و پس از آن امامان اما

ز آن روز كه بفرمايش خود امامان بدتر از عقايد ميشده و گفته است: كه عقايد غلوآ
يهود و نصاري و مجوس و مشركين است بايد امروز جزو ضروريات مذهب شود؟ 
چرا؟ براي اينكه چون امروز اساس اديان متزلزل است بايد با ايـن چرنـدها بيشـتر    

ه پيشرفت علوم وسعت عالم و عظمـت آفريننـده   آبروي دين ريخته شود و اكنون ك
كند و در عين حـال نقـص و عجـز     ميليونها مرتبه بيش از آن زمان معرفي ميآن را 

 دهد.ميليونها مرتبه حقيرتر نشان ميبشر را برابر دستگاه عظيم آفرينش 

و امثال آن بيش از همه وقـت   »املعاجز ةعيون املعجزات ومدين« و مطالب كتابهاي

هم بايد اصرار داشـت   ده و فاضل قرار گرفته بازميمسخره و استهزاء طبقه فه مورد
كه آن عقايد سخيفه جزو ضروريات مذهب شيعه است؟! با اينكـه در نظـر عقـل و    

هـم بايـد همـان     بارترين جنايت شرك است بـاز مصيبت شرع بزرگترين معصيت و

. »تميـأو يحيـأرزق وأخلق وأ انأ«كه  آلود بلكه شرك صريح و جلي راعقائد شرك

كه شرك جاهليت بمراتب از اين كوچكتر بود در دين اسالم و بنـام مـذهب شـيعه    
ـ   ميترويج نمود تا طائفه شيعه از تمام طوائف و مذاهب اسال يدر دنيا خـوارتر و ب

قدارتر باشد؟ تا جائيكه مخالفـان ايـن مـذاهب از سـاير مسـلمانان ايـن طائفـه را        م
ناموس آن را بر خود حالل شمارند و بهر طريقي كه بتوانند دانسته و خود و مال و 

شان را بعنـوان كنيـز در بـين خـود     اين گروه استفاده كرده زنان و دختران مياز بدنا
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 ي هخريد و فروش كنند؟ در اصرار باين گونه عقايد و انتشار آن تـاكنون چـه نتيجـ   
 اريد؟!ايد كه بازهم از آن همان نتيجه را انتظار دخوبي گرفته

يك يا چند نفر و گسـترش  ه ق و انحصار آن بيآيا با وسعت مسئله واليت و تضي
خواني م آن و تبليغ اختراع زيارت و ابداع عزاداري و روضهميموضوع شفاعت و تع
تان افزوده اسـت و جـز خصـومت همكيشـان و گسـتاخي در      چه چيز بر فروشگاه

ده دنيا بخودتان چه طرفي ميردم فهعصيان و تضيع اموال فراوان و تحقير و توهين م
 ايد؟! ايد و در انتظار چه فتحي نشستهبسته

كه منشاء اصـلي آن   إلزمان ائمه  غُالتاز عقايد عقيده شيعه امروزي نه تنها 
بلكه با عقايـد سـخيفه ملـل     ،عقايد يهود و نصاري و مجوس بوده مايه گرفته است

دانند كه در مصر قـديم مـردم   ن ميخته و ممزوج است چنانكه مطلعيديگر نيز آمي
كـه  انـد  بودهو بخدايان متعدد معتقد  عقيده بخداياني چون اوزيرس و اوزيس داشته

دانستند آمون بعقيـده مصـريان قـديم    مياز آن جمله [آمون] را برتر از تمام خدايان 
خداي خدايان بود. اما اوزيرس كه خداي مرگ بود با اينكـه او از زيردسـتان آمـون    

آمد معهذا در عقيده مصريان او مقتدرتر از خداي خدايان بود و بـر مـردم   ميمار بش
قدرت بيشتري داشت. لذا مردم مصر قديم در هنگام عهد و پيمان و امـر اهانـت و   

 كردند.ميخيانت حواله متخلف را به قدرت قاهره اوزيرس 
امـامزاده   دانيد كه عين عقيده در مردم ما در باره حضرت عبـاس و ميشما خود 

كنـد امـا قسـم    مـي داود و شاه چراغ و امثال آن است كه مردم قسم بخدا را بـاور ن 
ترسند امـا بهـر صـورت از حضـرت     ميبحضرت عباس باور كردني است! از خدا ن

اما براي حضرت عباس و رقيـه و سـكينه   كنند ميترسند! براي خدا نذر نميعباس 
 نذر بيش از خدا است!
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اني آنان در بيش از صد آيه از اين قبيل عقايد صريحا نهي در حاليكه كتاب آسم

﴿ فرمايد:ميدر سوره مؤمنين كند ميكرده و آنان را بدين روش مذمت         

                             

 ﴾ باين مردم بگو: در دست چه كسي «). يعني: 89-88/(مؤمنون
دهد و بر او پناه ميملكوت و فرمانروايي تمام هستي است و تنها اوست كه پناه 

تواند بديگري پناه برد تا از كيفر و عقاب خدا مصون مي(يعني كسي نشود ميداده ن
پرستان كه در اهند گفت خدا: (باز آفرين به بتدانيد، بزودي خوميماند) اگر شما 
ما هرگز چنين سؤالي را بزودي  ي هگفتند: خدا! ولي جامعميل فورا جواب اين سؤا

. چون »ايد؟چنين جواب نخواهند داد) بگو: اي محمد پس چرا مسحور شده
 ي هتوانيد از عقل و قدرت خود استفاده كنيد. و در سورمياند نكسانيكه جادو شده

﴿: فرمايدمينحل                               

﴾ /دانند آنها چه و چه ميبراي چيزها و كسانيكه خود اينان ن«). يعني: 56(نحل
ميوقف كنند ميدهند. (نذر مير ايم قرااي از آنچه روزي ايشان كردهاند بهرهكاره

و اما م رضا!  شركت با حضرت عباس كنند ميآنانرا در كسب خود شريك كنند 
كنند و ميينبد اينان چنين عمل بمي) بخدا سوگند هر آينه شماها (كه مسلمانيد و 

كنيد) پرسيده خواهيد شد ميداريد و بطريق حق هدايت نميآنانرا از اين عمل باز ن
 .»بافيدميپيشگاه خدا مسئوليد از آنچه آنان بدروغ و افترا در 

مسئوليت است كه ما خود را در چنين زماني كه كفر و بدعت و همين  از ترس
ما بيشتر است خود را بزحمت انداخته  ي هان جامعمي شرك و الحاد از هر زماني در

ا در پيشگاه ايم تو ضربات تهمت و بهتان و حتي ضرب و قتل را بر خود خريده
كاران نباشيم و از تكفير و تبعيد و ضرب و پروردگار جهان مسئول اعمال اين تبه
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ان ايشان باك نداريم چه يقين داريم كه جهاد بزرگي را بر ميتهديد غاليان و حا
تر باشد موجب افتخار و سر دان جهاد از لشكر كفر انبوهميايم و هر چه عهده گرفته

دان گذاشته ميعت و جانبازي مجاهدي است كه قدم در اين افرازي و دليل بر شجا

﴿و يقيناً اجر او در پيشگاه پروردگارش بسيار بزرگ و عظيم خواهد بود كه    

       ﴾ /30(كهف( .﴿               

    ﴾ /111(توبه( ﴿               ﴾. /اينك  )88(هود

ي كه مورد نفرين ائمه طاهرين سالم اهللا عليهم اجمعين غُالتپردازيم بشرح  مي
 هستند كه اين مقدمه براي آن نتيجه است.

 ن نكباتتري بزرگترين آفات و خبيث غُالت

بزرگترين آفات و مرگبارترين بليات بـوده   در دين اسالم از غُالتوجود و پيدايش 
است كه موجب و موجد ايـن همـه موهامـات و خرافـات گرديـده و روي چهـره       

طـاهرين سـالم اهللا    ي هأئمـ  ي هنوراني حقايق دين را پوشانيده است و ذوات مقدسـ 
را از آن  ترسـيده و مسـلمانان  گ رعليهم اجمعـين پـيش از همـه از ايـن خطـر بـز      

اند. و احاديث و اخبار زيادي در مذمت اين گروه بد بنياد از ايشـان صـادر   ترسانيده
حـديث آمـده    24گرديده است كه تنها در كتاب رجال ابو عمـر و كشـتي پـيش از    

آوري كـرده  . جمـع  88است، عالمه مامقاني آن احاديث را در مقبـاس الهدايـه ص   
 آوريم.ميي از آن را از كتب معتبره شعيه در اينجا ااست و ما پاره

از عبدالرحمن بن مسلم از فضل بن مسلم روايت  264در امالي شيخ طوسي  -1

ن الغالة إف همدوفسكم الغالة ال يبابش اوحذرا«فرمود:  ؛شده كه حضرت صادق 

 .»رشكواأ ينوالذ سرشمن اليهود والنصاری واملجوأ
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غاليان بر حذر داريد كه ايشـانرا فاسـد نكننـد زيـرا كـه      يعني: جوانان خود را از 
حتي از مشركين  غُالتبدترند از يهود و نصاري و مجوس و مشركين. (پس  غُالت

  هم بدترند).

نقبله وبنا يلحـق املقرصـ  فال لينا يرجع الغايلإ«: كه اضافه كرد ؛ آنگاه حضرت

مـي اما ما ديگر او را قبول ن. يعني: غالي ممكن است كه از غلو خود برگردد »فنقبله

كنيم و مقصر يعني: آن كس كه در معرفت ما يا خدا تقصير و كوتاهي نموده اسـت  
 پذيريم.  ميو ما او را شود ميبما ملحق 

قـد اعتـاد تـرک  ن الغـايلأل« ؟ فرمود:شودميعرض شد باين رسوائي اين چگونه 

 ،أبـدالی اهللا إدته وعلی الرجوع الصلوة والزكوة والصيام واحلج فال يقدر علی ترک عا

ه عادت كرده است بترك نمـاز  ك. يعني: غالي چون»طـاعأذا عرف عمل وإن املقرص إو

توانـد  مـي گـز ن قادر بر ترك عادت خود نيسـت و هر  و روزه و حج ديگر اتو زك
اسـت كـه   همـين   ايـم منظـور غاليـان   بطاعت خدا برگردد، و چنانكه قبالً هم گفتـه 

ئمه و محبت ايشان از مواخذه مصـون باشـد. امـا مقصـر جـون      شفاعت ا ي هبوسيل
 .كندميدانست عمل 

هيلـک «فرمـود:   ؛المومنين اميردر نوادر راوندي آورده است كه حضرت  -2

يعنـي:   »ين هييننـأعلی  ينئاومبغض يمحمله شن بام ليس يل يثنان حمب مفرط يفرطنإ يف

من چيزهاي  ي هكار كه در بارشوند يكي دوستار گزافميدو كس در باره من هالك 
دارد مـي كه دشمني او مرا او را وا  ستايد كه در باره من نيست و ديگري دشمنيمي

 كه مرا خوار كند.
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و  »رجالن حمب مفـرط وباهـت نفـر هيلک يف«و در نهج البالغه نيز فرموده است: 

رجـالن حمـب غـال  هلـک يف« فرمايـد: مـي اين مانند آن فرمايش حضرت است كـه  

 ها يكي است.مضمون تمام اين فرمايش »مبغض قالو

همـواره در دعـاي خـود     ؛در اعتقادات صدوق است كه حضرت رضـا   -3

أبرأ إليك من احلول والقوة وال قوة إال منك، اللهـم إين  ينإاللهم «كرد: ميبخدا عرض 

قالوا فينا ما أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق، اللهم إين أبرأ إليك من الذين 

مل نعلمه يف أنفسنا، اللهم لك اخللق ومنك األمر وإياك نعبد وإياك نستعني، اللهـم أنـت 

خالقنا وخالق آبائنا األولني وآبائنا اآلخرين، اللهم ال يليق الربوبية إال بـك وال تصـلح 

لقـوهلم مـن  لعـن املضـاهئنيااإلهلية إال بك، اللهم فالعن النصار صغروا عظمتـك و

 وال حيوةً  وال موتاً  إنا عبيدك وأبناء عبيدك ال نملك ألنفسنا نفعا وال رضاً  تک، اللهمبري

. اللهم من زعم أن لنا اخللق وعلينا الرزق فنحن إليك براء كرباءة عيسى بـن وال نشوراً 

عىل نبينا وآله وأصحابه وسلم، اللهم إنا ال ندعهم بام يزعمون  من النصار وصىل مريم

إنـك إن  بام يقولون واغفرلنا ما يدعون وال تـدع عـىل األرض مـنهم ديـاراً فال تؤاخذنا 

يعنـي: خـدايا مـن بيـزارم از جهـت       .»تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجراً كفاراً 

خداوندا من بيزارم  ،اي نيست مگر بوسيله توحول و قوه بسوي تو هيچ حول و قوه
ـ   ي هبسوي تو از كسانيكه دربار د چيزهـائي را كـه مـا را در آن حقـي     ما ادعـاي كنن

خدايا من بيزارم از كسانيكه چيزهائي در باره  ،دانيممينيست و خود را در آن بحق ن
گويند كه ما آنرا در نفس خودمان اطالع نداريم. خدايا آفرينش و امـر هـر دو   ميما 
نـدا تـو   جوئيم. خداوميكنيم و فقط از تو ياري ميرا عبادت و راست و ما تنها تتو 

ما و آفريننـده پـدران نخسـتين و پـدران آخـرين مـا هسـتي، خداونـدا          ي هآفرينند
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ـ    پروردگاري جز براي تو شايسته نيست و شـايد. خداونـدا   مـي را نو خـدائي جـز ت
خداي را در خلق خدا قائل  اند (زيرا كاررا كوچك شمردهو نصاري را كه عظمت ت

ريدگان خود را كه قائل بگفتاري شبيه شدند) لعنت كن و نيز لعنت نما كساني از آف
گفتار آنان شدند. خدايا ما بندگان و فرزندان بندگان تو هستيم كه براي خود (تا چه 

خيز نيسـتيم.  اگونه سود و زيان و مرگ و زنـدگي و رسـت  رسد بديگران) مالك هيچ
كـه آفـرينش و روزي دادن   كننـد  مـي خدايا، كساني را كه در باره ما چنـان تصـور   

از نصاري بيزار است خداونـدا   ؛ت ماست ما از آنان بيزاريم چنانكه عيسي بدس
ايم پس ما را بگفتـار ناهنجـار آنـان    پندارند دعوت نكردهميرا بدانچه  غُالتما اين 

از اينـان كسـي را    ،بر مـا بيـامرز  كنند ميمؤاخذه مكن و آنچه اينان درباره ما تصور 
سازند و از آنان جز فـاجر و  ميرا گمراه و ن تمگذار، اگر بگذاري بندگا زمينبروي 

 كافر توليد نخواهد شد).

اضافه است و در پاره »..رضاأل وال تدع عىل«ها قسمت اخير از نسخهاي پارهدر 

گفتاري است همين  شامل ؛ ينيد اين نفرين حضرت رضابمياي نيست. چنانكه 
هاي د و ادعاي او در قسمتمدعي است كه أئمه چنين و چنانن ميكه آيت اهللا العظ
 گذشته گذشت.

ميدر امالي طوسي و ساير كتب معتبره ديگر است كه اصبغ بن نباته روايت  -4

من الغـالة  برئ ينإاللهم « كرد:ميبه خدا عرض  ؛المؤمنين  اميركه حضرت كند 

 . »ًحداأرصه منهم نو ال ت بداً أ اللهم اخذهلم ،عيسی بن مريم ةكربائ

 غُالته ب ؛المؤمنين  اميرنفرين 

در رجال كشي از عبدالصمد بن بشر روايت است كه اصحاب ابي الخطـاب   -5
گويد: مـن بـر حضـرت    ميدر كوفه بانك برداشتند لبيك يا جعفر بن محمد. راوي 
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صادق وارد شدم و آنحضرت را بدين واقعه خبر دادم حضرت بسجده افتاد و سـينه  
ميكرد در حاليكه با انگشت مبارك اشاره يمچسپانيد و سخت گريه  زمينخود را ب

يعني: من بنده ضعيف و ذليـل خـدا    »بل عبداهللا قن داخر...«كرد. چند مرتبه گفت: 

ريـش مبـارك جـاري    ه هستم. آنگاه سر از سجده برداشت در حاليكه اشكهاي او ب
بود. من پيشمان شدم كه چرا آن حضرت را باين پيش آمد خبر دادم و عرض كردم 

يت شوم اين قضيه بتو مربوط نيست. حضـرت فرمـود: اي مصـادف (نـام راوي     فدا
او گفتند بر خـدا   ي هشد از آنچه نصاري دربارميمصادف است). اگر عيسي ساكت 

 الزم بود كه گوش او را كر و چشم او را كور كند!
از ابوهاشـم   246ص  در جلد هفتم بحار االنـوار  ؛در عيون اخبار الرضا  -6

و مفوضـه حضـرت    غُالتايت است كه از حضرت رضا سؤال كردم از جعفري رو

م هبو شـارأكلهم او وأو خالطهم أهم سالغالة كفار واملفوضة مرشكون من جال«فرمود: 

هم ثصدق حـديأو  نةأما و ائتمنهم علیأمنهم أو أليهم إ جزوتو أو زوجهم أو واصلهم أ

. يعنـي: غاليـان   »هل البيتأ يتناخرج من والية اهللا عز وجل ووال كلمةهنم بشطر عاأو أ

كافر و مفوضه مشركند (غالي كسي است كه ائمه را از حد بشـريت بـاالتر ببـرد و    
مفوض كسي است كه معتقد باشد كه امر خلق و رزق بدست أئمه اسـت يعنـي: آن   

هاي كه كتاب امراء هستي بائمه داده است) كسي كه همنشـين آنهـا   بنهاتي و نسبت
به آنها، يا خورد و نوش كند با آنها، يا رحم كند بـه آنهـا، يـا زن     شود يا يكجا شود

هـاي  ن و يا قبول أمانت ايشان كند، يـا گفتـه  ميدهد، يا از ايشان زن بگيرد، آنان را أ
آنان را را تصديق كند يا به نيم كلمه ايشان را كمك و ياري نمايد از دوستي خداي 

 ...).شودميعزوجل و دوستي ما خارج 
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اينست كه در زمان ما هر كس بچنـين گفتـاري يعنـي واليـت تكـويني و      عجب 
در تدبير امور قائل نباشد. واليت او را ناقص بلكه او را سـني و   إلتصرف أئمه 

 دانند!.ميوهابي و بدتر از آن ناصبي 
خدايا ما اكنون گرفتار چنين مردمانيم كه از كفريات و شركيات ايشـان همچـون   

 عليهم اجمعين بيزاريم و أئمه خود را جـز هاديـان راه خـدا و    امامان خود سالم اهللا
دانيم و همان دعاي حضرت رضا را درباره اينـان  ميروايان صدق گفتار رسول اهللا ن

 .»يارادرض منهم لی األعاللهم ال تذر «كنيم مي

از ابو حمزه ثمالي از حضرت علي بن الحسين زين  100در رجال كشي ص  -7

ذكرت عبـداهللا بـن  ينإلعن اهللا من كذب علينا «ت است كه فرمود: رواي ؛العابدين 

عبـداً  ؛ مـرا عظـيام لعنـه اهللا كـان عـيلٌ ألقد ادعی  يجسد فقامت كل شعرة يف أسب

نـال رسـول اهللا  لرسوله وماهللا وال بطاعته إنال الكرامة من اهللا  خو رسول اهللا ماأصاحلاً 

 .»ال بطاعته لهإمن اهللا  ةالكرام

بندند مـن عبـد اهللا بـن سـبا را     ميدا لعنت كند كساني را كه دروغ بر ما يعني: خ
آور شدم هر موئي كه در بدن من بود سيخ شد واقعاً اين شخص امـر بزرگـي را   ياد

ادعا كرد! خدا او را لعنت كند. علي بنده صالح خدا بود و برادر رسول اهللا بـود وي  
اعتش از خـدا و رسـول او، رسـول    بدين كرامت نائل نشد مگر بفرمان برداري و اط

 نيز با آن همه كرامت نائل نشد مگر باطاعتش از خدا). صخدا 
سـنگي اسـت بـه دهـان آيـت اهللا       إاين فرمايش حضرت علي بن الحسـين  

كتاب خود نوشته است: كمال نهائي از نظـر باصـطالح    24 ي ه. كه در صفحميالعظ
اك اسـت كسـبي نبـوده بلكـه     واليت در اهل بيت عصمت كه سرشت آنها از نور پ

 ذاتي و موهوبي است!.
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نويسد بر خالف اوليـاي خـدا كـه ايـن مقـام و موقعيـت را       مي 30و در صفحه 
بلكه چنانكه گوشزد كنند ميپيدا ن ميطي مراحل مقد ممارست و تمرين و ي هبوسيل
ر ايم، موهاباتي است الهي كه از بدو وجودشان بنابر تقدير و مشيت سبحاني دنموده

 آنان نهفته شده است).
اند هر موهوبي اينان چون از صراط مستقيم و از شاهراه عقل و قرآن دور افتاده

در حين  ؛دهند، از قبيل قرائت قرآن عليميخود قرار  ي هرا مستمسك عقيد
والدت و حال اينكه ده دوازده سال بعد از والدت آنحضرت قرآن بر پيغمبر نازل 

﴿ د:فرمايميشده و بصراحت                   

               ﴾ ما بهترين سرگذشتها «).  3/(يوسف
از كنيم و مسلّماً پيش  بر تو بازگو مى -كه به تو وحى كرديم -را از طريق اين قرآن

 فرمايد:ميچهل و هشتم  ي هالعنكبوت آي ي هو در سور »اين، از آن خبر نداشتى!

﴿                            ﴾ » و
] را به دست  توانستى هيچ كتابى را بخوانى و آن [كتاب ] آن نمى پيش از [نزول

و در سوره شوري آيه . »افتادند خويش بنويسى، چه آن گاه بد انديشان در شك مى

﴿ فرمايد:مي 52              ﴾ »دانستى  تو پيش از اين نمى
اينها آياتي است كه صريحاً  .»كتاب و ايمان چيست (و از محتواى قرآن آگاه نبودى)

رساند اما اين شوربختان گمراه با يك ميطالعي پيغمبر را بقرآن قبل از وحي ايب
ايمان يا معاون يپرداخته كدام غاليي ب حديث چرندي كه معلوم نيست ساخته و

آورده است كه پيغمبر خدا فرموده  ؛شيطان است در موضوع والدت علي 
هاي بعد از در سالدر هنگام والدت اذان گفت (و حال اينكه اذان  است: علي 

هجرت صورت گرفت) و كتب آسماني انبياي سلف را خواند و سپس قرآن را از 
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ينيد كه با قبول اين بمياول تا آخر خواند همچنانكه من امروز حافظم!). شما 
افتد كه نجات از آنها ممكن ميهاي ضاللت ها و ردهچرندها انسان در چه چاله

ميبر خالف عقل صريح و آيات روشن قرآن  نيست، ما چون متن اين حديث را

 الواعظني روضةشويم زيرا اين حديث كه در ميدانيم متعرض سند و ضعف آن ن

. زيرا كندميابن فتال است بقدري چرند است كه انسان حتي از بيان آن شرم 
 اميرفاطمه بنت اسد در هنگام والدت  ي همضمون آن اينست كه پيغمبر خدا قابل

دست خود را دراز كن و  برئيل بآنحضرت گفته است: اي محمدوده كه جالمؤمنين ب

حديثي بر  ضة الواعظنيروهمين  آن حضرت چنين كرده است، در حاليكه در

المؤمنين در خانه كعبه متولد شده است، و احاديث ديگر  اميرخالف آن است: كه 
اين حديث است  از داستان مثرم عابد و رفتن ابوطالب بنزد آن و موهوماتي كه در
ند متن آن بر غُالتكه صرف نظر از سند حديث كه روايان آن همه مجهولين و 

بطالن آن بهترين شاهد است، با مطالعه اين احاديث مخالف در يك كتاب معلوم 
ابي  ي هكعبه متولد شده است يا در خان ي هدر خان ؛المؤمنين اميركه شود مين

!!. با اين صيا رسول خدا اند بودهر زن بهشتي المؤمنين چها امير ي هطالب و قابل
خواهند مياند! و سروته را جزو فضايل موال شمردهيغاليان احمق اين قبيل مطالب ب

 .با اين چرندها و مزخرفات موضوع تصرف علي را در كون مكان ثابت كنند!!؟
لي نتيجه قبول اين احاديث چه خواهد بود؟ جز اينكه بگويم با قرآن خواندن ع

حين والدت يعني قبل از بعثت رسول خدا بچنين سال علي اگر خدا نبوده است  در
 اطالعي رسول خدا ويحد اقل افضل از رسول اهللا است!! زيرا قرآن ناداني و ب

﴿ فرمايد:ميشمارد آنجا كه مييكسان  اعراب جاهليت را در مطالب قرآن    
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   ﴾ /ينها از خبرهاى غيب است كه به تو (اى پيامبر) وحى ا«. )49(هود
بر و دانستيد! بنابر اين، ص كنيم نه تو، و نه قومت، اينها را پيش از اين نمى مى

را  اي كه علي و چنين عقيده .»استقامت كن، كه عاقبت از آن پرهيزگاران است!
بدانند كفر يا مساوي و مساوق كفر است، و هرگاه علي  صافضل از رسول اهللا 

 قرآن را خوانده باشد، از جمله آيات قرآن  صقبل از نزول آيات برسول خدا
قبل از  صورديم. پس پيغمبر است كه در صفحات قبل آ كداستان افك عايشه 

شنيده  از علي  كنور را در تزكيه و تطهير عايشه  ي هوقوع آن قضيه آيات سور
بروي مسلم شده است. پس ديگر آن حيرت و فكرت  كگناهي عايشه است و بي

بازي چه خواسته آنجناب در اين موضوع چه بوده است؟ و از اين خيمه شب
را در اين پيش آمد  ك پيشنهاد طالق عايشه است؟! و خود علي كه برسول خدا

را براي ابراز حقيقت تعطيل نمود براي چه بود؟ و  ككرد و حتي كنيز عايشه مي
اينها گذشته صدور  ي هصدها قضاياي ديگر كه قرآن كريم حاوي آن است. از هم

چرا  ؛اي داشته است؟!. علياين اعمال كه البد اسمش معجزه است چه فائده
 داده است؟ پيغمبر كه منكر فضائل علي نميها را به پيغمبر نشان هاين معجز

 ي هاين قبيل مطالب را بعنوان عقيدشود مينبود؟! شما را بخدا هيچ احمقي حاضر 
ديني پذيرد؟ و اساس اعتقادات خود را روي چنين موهوماتي بگذارد خدا ما و 

بدترين آفات نجات  التغُ رع مسلمانان را از اين موهومات خرافات و از شميج
ست ابخشد و بدين صحيح و صراط مستقيم الهي كه دين اسالم و پيروي قرآن 

در آزار رسول  كه اين گروه بد مآل آنقدر بود غُالتآفات هدايت فرمايد، گفتگو در 
كوشيدند كه بكرات از جانب آن بزرگواران مورد لعن و نفرين شدند. اينك  هآل و

 روايت ذيل: 
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مجلسي در جلد هفتم بحار االنـوار ص   ي هي در رجال خود و عالمشيخ كش -8

وفيام وقع عبداهللا بن محدويه  قتيبة:بن حممد بن  بواحلسني عيلأقال «چاپ كمپاني:  320

دينهم و خالف بعضـهم بعضـاً  هل نيشابور قد اختلفوا يفأن إوكتبته من رقعته  يالبيهق

هـل أع اللغـات مـن يـيعـرف مج ص يبـن النإوهبا قوم يقولـون:  بعضاً  موكفر بعضه

كـل زمـان مـن  ن يكـون يفأوكـذلک البـد  ،ع ما خلق اهللايرض ولغات الطيور ومجاأل

يف بالدهـم ومنـازهلم  هل كل بالدأنسان ويعلم ما يعمل يعرف ذلک ويعلم ما يضمر اإل

ه ع مـن يتـواليـسـامء مجأنه يعلم إهيام يكون منافقا وأهيام مؤمن وأيعلم  طفلنيو إذا لقي 

ن أن يكلمه ويزعمون جعلـت فـداک أحدهم عرفه باسمه قبل أی أر ذاإوئهم سامء آباأو

 ثذا حـدإو عـدهبحد من أمل يكن عنده كامل العلم وال كان عند  يال ينقطع والنب يالوح

كـذبوا  :ليـه فقـالإوحـی اهللا أالزمان ب علم ذلک عند صاح يكن زمان ومل يّ أ يف ءيش

 ي هيعني: از جمله توقيعـاتي كـه از امـام عصـر دربـار      .»ظيامً ع ثامً إلعنهم اهللا و افرتوا 

بيهقي صادر شده است آن كه اهل نيشابور در دين خود اختالف  هعبداهللا بن حمدوي
كرده و با يكديگر مخالفت نموده به تكفير يكديگر پرداختند، در نيشـابور جمـاعتي   

ع ميبان پرندگان و جو ز زمينع لغات مردم ميج صهستند كه قائلند باينكه پيغمبر
 داند و ناچار در هر زماني بايد كسي باشد كه اينهـا را بدانـد و  ميآفريدگان خدا را 

گنجد و اهل هر شهر و بلدي آنچه در شهر مير هر كس ميبايد آن كس آنچه در ض
بداند كند ميبداند، و همچنين هر گاه با دو طفل مالقات كنند ميخود و منزل خود 

و بايد او بداند نام كسـاني را   ؟آن دو مؤمن است و كدام يك منافق كه كدام يك از
دارند و نام پدران آنانرا نيز بداند، و چون هر يك از آنها را ديـد  ميرا دوست  كه او

پندارند كـه  ميوي سخن گويد بنام بشناسد. فدايت شوم اينان  او را پيش از آنكه با
كمال علم نيست، و در نـزد هـيچكس    در نزد پيغمبرشود ميوحي هيچگاه منقطع ن
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آمدي رخ دهد نيست، و هرگاه در هر زماني پيش ميكه بعد از او است نيز چنين عل
كه علم آن در نزد صاحب الزمان نباشد خدا همان وقت به او وحي خواهد كرد. در 

ميها توقيعي كه از امام زمان صادر شد اين بود كه فرمود: دروغ جواب اين پرسش
مرتكـب شـدند). ايـن     ميخدا ايشانرا لعنت كند اينان افتراء بافته و گناه عظي گويند

هـا  امام يا پيغمبر اينگونه عقيـده  ي هتوقيع و نفرين شامل تمام كساني است كه دربار
دارند. باستناد چند حديث ضعيف كه از غاليان در كتابهائي مانند بصائر الدرجات و 

را گمـراه كـرده    ميهاي عظردم و حتي آيت اهللاخورد و عموم مميكافي نيز بچشم 
 است. 

از عبد الرحمن بن كثيـر روايـت اسـت كـه روزي      196در رجال كشي ص  -9

بـن سـعيد ولعـن اهللا  ةلعـن اهللا املغـري«باصحاب خـود فرمـود:    ؛ حضرت صادق

كذب علـی  ةن املغريإ ،واملخاريق ةوذوالشع رليها فيتعلم منها السحإكان خيتلف  يةهيود

نحـن  اهللا مـا وف ،احلديد ذاقهم اهللا حرأهلم ئان قوما كذبوا علی مإيامن واهللا اإلسلبه ف يبأ

بنا ذن عـإربمحتـه وفن رمحنـا إطفانا ما نقدر علی رض وال نفـع صخلقنا وا يال عبد الذإ

رون وون ومقبـتـينـا ملإو ةوال معنـا مـن اهللا برائـ ةنوبنا واهللا مالنا علی اهللا مـن حجـفبذ

قـربه  رسـوله يف ذواأذوا اهللا وأ دلقـ ،قوفون ويلهم لعنهم اهللاوون وموثمبعومنشورون و

نا ذا بني أواحلسن واحلسني وعلی بن احلسني وحممد بن علی وها  ةاملؤمنني وفاطم أمريو

 ،منونأيـ مرعوباً  جالً و خائفاً  بيت علی فرايشأوجلد رسول اهللا  ظهركم حلم رسول اهللاأ

 ىلإ أبـرأ يوالـربار وجل قلق بني اجلبال نا خائف ساهرأفزع وينامون علی فراشهم وأو

بنـا  اواهللا لـو ابتلـو ،بـو اخلطـاب لعنـه اهللاأسـد أ يبنـ جدع الرباد عبـداأل اهللا مما قال يف

د اهللا شـاست الً جـخائفا و روينيفكيف وهم  وهلن ال يقبأمرناهم بذلک لكان الواجب أو
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ن إ مـن اهللا ةبرائـ ياهللا وما معـسول ر ينامرؤ ولد ينأشهدكم أاهللا منهم  ىلإأ برأعليهم و

 .»ذابهعشد أو أ عذابا شديدا يبنعذن عصيته إو ينه رمحتطعأ

يعني: خدا لعنت كند مغيره بن سعيد را و خدا لعنت كنـد آن زن يهـودي را كـه    
آموخت. همانا مغيـره بـر پـدر    ميكرد از او سحر و شعبده ميد مغيره با او آمد و شُ

غ بست پس خدا ايمان او را از وي سلب كرد. گروهي هـم  من (حضرت باقر) درو
كنند؟ خدا حرارت آهن را به ايشان بچسپاند، ميبر من دروغ بستند اينان چرا چنين 

مـا   ،بخدا سوگند ما جز بندگاني نيستيم براي آن خدائي كه مـا را آفريـد و برگزيـد   
ست و اگر مـا را  يچ نفع و ضرري نيستيم اگر ما را رحمت كند برحمت اوه قادر به

عذاب كند بجهت گناهان خود ماست. بخدا سوگند ما را بر خدا هيچ حجتي نيست 
ريم ميميو با ما از جانب خدا هيچ برائت و برائت آزادي نيست ما نيز چون ديگران 

شـويم و در نـزد   مـي شويم و بـرا انگيختـه   ميشويم. و محشور ميو در قبر افگنده 
شويم. واي بر ميايم پرسش يم، و از اعمالي كه انجام دادهشوميپروردگار باز داشته 

ايشان خدا آنانرا لعنت كند هر آينه خدا را اذيت كردند. و رسول خدا را در قبـرش  
و حسن و حسين و محمد بن علي را نيز. اينك  كالمؤمنين و فاطمه اميرآزردند و 

فـراش خـود   ان شما هستم و از گوشت و پوست رسـول خـدا هسـتم در    مي من در
ترسم و آنـان بـر   ميخوابم آنان ايمنند در حاليكه من ميترسان و بيمناك و هراسان 

ان ميـ  خوابند، در حاليكه من بيمنـاك و بيـدار و هراسـاني در   ميفراش خود آسوده 
جويم از آنچه آن مرد ميكوهها و بيابانها مضطرب و سرگردان به سوي خدا بيزاري 

گويـد: خـدا   مـي من  ي هيده) يعني: ابو الخطاب درباردماغ بر –اجدع اسدي (اجدع 
شدند و مـا  ميما مبتلي و آزمايش  ي هلعنت كند او را بخدا سوگند اگر ايشان بوسيل

كرديم بدينگونه اعتقادات بر ايشان واجب بود كه آن را از ما نپذيرنـد  ميآنها را امر 
هراسـانم. مـن از خـدا     ينند كه ترسان وبميپس چگونه است كه اينان مرا در حالي 
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جويم از ايشان. مـن  ميطلبم در مبارزه بر آنان. بسوي خدا بيزاري ميياري و كمك 
گيرم كه من مردي هستم كه از رسول خدا تولد يافتم و با من برائتي ميشما را گواه 

كنـد و اگـر او را   مـي از جانب خدا نيست. اگر من او را اطاعـت كـنم بمـن رحـم     
عذابي سخت خواهد كرد. يا شديدترين عذاب او شامل حـال مـن    نافرماني كنم مرا

 خواهد شد).
مـي ينيد كه در اين عبارات چگونه امام بزرگوار تكذيب تمام اين ترهاتي را بمي

كند كه غاليان زمان ما نيز درباره ايشان و شفاعت، و توسـل، و سـاير موهومـات را    
 دارند.

بر بزرگوار در آيات شريفه قرآن تهديد بايد هم چنين باشد زيرا در جائيكه پيغم

 ﴿شود كه:                  ﴾ اگر مشرك «). 65/(زمر
 .»دش شوى، تمام اعمالت تباه مى

﴿ فرمايد:ميبعد از آنكه از زبان او               ﴾ 

بگو: به راستى من اگر از پروردگارم «). 13، زمر/63، هود/15، يونس/15(انعام/
. بايد جعفر صادق نيز چنين باشد. زيرا » ترسم نافرمانى كنم از عذاب روز بزرگ مى

 ﴿خداي متعال را با هيچكس قرابت و نسبتي نيست.          

                            ﴾ /123(نساء .(
(فضيلت و برترى) به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست هر كس عمل «

خود نخواهد  شود و كسى را جز خدا، ولّى و ياور بدى انجام دهد، كيفر داده مى
 .»يافت
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يـن  ا و از مضمون عبارات شريفه حديث معلوم است كه بيزاري آن حضـرت از 
ي يادگـار بـراي   ان آن بزرگوار انتشار داده و براز است كه غاليان زمميمقاالت غلو آ

 .»اهللا عليهم لعنا وبيال ةلعن« اند.زمان ما گذاشته

اقـد و كسـائي از   در گفتگـوي جعفـر بـن و    254ايضا در رجال كشي ص  -10

﴿شريفه:  ي هاصحاب ابو الخطاب. ابو الخطاب گفته است: مقصود از آي        

      ﴾ ال «فرموده اسـت:   ؛امام است. حضرت صادق  ).84/(زخرف

وهم رش من اليهود والنصاری واملجوس والذين  ،اه سقف بيت واحديإو يواهللا ال يأوين

صـدره مـا  ا جـال يفرن عزيـإو  .شيئا قـطبتصغريهم ا واهللا ما صغر عظمت اهللا رشكوأ

قالـت فيـه النصـاری  قر بـامأن عيسی أو لواهللا  ،قالت اليهود فمحی اهللا اسمه من النبوة

ي نألخـذت ةهـل الكوفـأ قـول يفيقـررت بـام أواهللا لـو ة يوم القيامـ ىلإه اهللا صمام ثورأل

. يعنـي: نـه بخـدا    »ءوال نفـع يش ءرض يش قدر عـىلأا ال ال عبدا مملوكإنا أما  ،رضاأل

در زير يك سقف جاي نگيـريم آنـان از يهـود و نصـاري و      سوگند من و او هرگز
مجوس و مشركين بدترند، بخدا سوگند با اين كوچك كردن آنهـا عظمـت خـدا را    

تند او گف ي هكنند، همانا عزير از آنچه يهود در بارميهرگز چيزي از آن را كوچك ن
اش چيزي خطور كرد خدا نام او را از رديف پيغمبران محـو  بن اهللا) در سينه (عزير

او گفتند (مسيح پسر  ي هبدان چه نصاري دربار ؛كرده، بخدا سوگند اگر عيسي 
كـرد، بخـدا   مينصيب او  ميكرد خدا تا روز قيامت كري و گمناميخداست). اقرار 

 زمـين گويند: (امـام خـداي روي   مياهل كوفه سوگند اگر من نيز اقرار كنم بدانچه 
مملـوكي كـه    ي همرا فرو خواهد گرفت، همانا من نيستم جز يـك بنـد   زميناست) 

فمحى اهللا اسمه من «شريفه  ي هقادر بر ضرر چيزي يا نفع چيزي نيستم) در اين جمل

ن . يك معناي دقيق و عالي نيز خفته است، و آن اينكه معناي عصمت كه غاليا»النبوة
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پيغمبران قايلند نيـز صـحيح نيسـت     ي هامامان و تبعيت از اين عقيده دربار ي هدربار
خود تصور نمود نـامش از رديـف پيغمبـران     ي هزيرا جناب عزير بعلت آنچه دربار

 ؛اي از عقل و نقل ندارد. و اگـر عيسـي  محو شد. پس عصمت آنچناني نيز پايه
 كرد!.ميكرد خدا او را چنان ميچنين 
قائلين بـه   ي هدر كتاب احتجاج طبرسي از حضرت رضا حديثي است دربار -11

 كـال يفآ و لـيس كـان عـيلأ« فرمايـد: مـي المؤمنين كه در پايان حـديث   اميرالوهيت 

املحـدثني وكـان مـع ذلـک  دثا يفالناكحني وحمـ يف حاالشاربني وناك كلني وشارباً يفاآل

ن إهلـا؟ فـإفمن كان هذا صفته يكون  ،ها منيباواإهلا أو اهللا ذليالً  يبني يد خاضعاً  مصلياً 

حـدث كـل  عـىل الةهذه الصفات الد له ملشاركته يفإال وإحد منكم أهلا فليس إكان هذا 

 .»موصوف هبا

د و ميآشاميخورد و مانند ديگران مينبود كه مانند ديگران  ؛يعني: مگر علي 
همچون ديگر جنبان،  شدميجنب  داد، وميچون ديگران با زنان عمل جنسي انجام 

نـه و بـا آه و   خاضع بـود كـه در مقابـل خـدا ذليال     و با تمام اين احوال نمازگذاري
شـود؟  مـي ايستاد، پس اگر كسـيكه صـفاتش چنـين باشـد خـدا      ميافسوس و إنابه 

ها نيست جز اينكه خدا است!! زيرا در اين صفاتي كه داللت دارند هيچكدام از شما
ت است حادث است شما هـم شـركت داريـد (پـس     كه هر موصوفي كه بدين صفا

المـؤمنين جـد بزرگـوارش را    اميرينيد كه چگونـه جنـابش   بميشما هم خدائيد!!؟). 
ستايد كه در افراد بشر ممكن اسـت نظـاير بسـياري در بشـريت داشـته      ميبصفاتي 

ند: كه ااز دانشمندان گفتهاي پاره. آورده است: كه 100باشد. باز در رجال كشي ص 
كـرد در حاليكـه   مي داهللا بن سبا يهودي بود و اسالم آورد و اظهار واليت عليعب

يوشع بن نون قائـل بـود در    ي هيهوديت خود بود. او آنچه كه درباره مبتلي و باقي ب
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قائـل شـد، وي كسـي     علـي   ي هحال اسالمش نيز بعد از وفات رسول اهللا دربار
داد و از دشـمنان او اظهـار    را شـهرت  است كه عقيده به وجـوب امامـت علـي    

مـي برائت كرد و مخالفان او را بكفر نسبت بداد. از اينجاسـت كـه مخالفـان شـيعه     
 گويند كه اصل تشيع و رفض از يهوديت اخذه شده است پايان فرمايشات كشي).

چاپ كمپاني. از عيون اخبار الرضا از ابراهيم بن ابي  7/332در بحار انوار  -12

 خبارا يفأن عندنا إ ،يابن رسول اهللا ؛قلت للرضا  قال:«ند كميمحمود روايت 

خمالفيكم وال نعرف  روايةمن  هل البيت ويفأ) وفضلكم ؛املؤمنني ( امريفضائل 

) ؛بيه عن جده (أعن  يبأ خربينألقد  ،حممود يبأيابن  فقال ؟اهبفندين أمثلها عندكم 

وجل  كان الناطق عن اهللا عز نإناطق فقد عبده ف ىلإی غصأمن  :قال صن رسول اهللا أ

 أيببن يا: )؛قال الرضا ( ثم ،سيبلإبليس فقد عبد إن كان الناطق عن إاهللا و فقد عبد

الغلو  :حدهاأ ةثقسام ثالأفضائلنا وجعلوها علی  خبارا يفأن خمالفينا وضعوا إ ،حممود

ناس الغلو فينا ذا سمع الإف ،ئنااعدأالب ثالترصيح بم: مرنا وثالثهاأ صري يفقالت: وثانيها

 ذا سمعواإفينا و ذا سمعوا التقصري اعتقدوهإوبربوبيتنا  ولقال ىلإسبوهم نشيعتنا و كفروا

  ﴿: اهللا عزوجل سامئنا وقد قالأنا بسبوسامئهم أعدائنا بأالب ثم   

            ﴾ناميي لناساخذ أذا ، إحممود أيبيابن ). 108/(انعام 

الرجل  ما خيرج به ىنأدن إ ومن فارقنا فارقناهلزمناه  نه من لزمناإطريقتنا فال فألزم وشام

، حممود يبأيابن  ،هفممن خاليربأ يدس بذلک وة ثم نواهذا  :ن يقول للحصاةأيامن من اإل

 28حديث در باب اين ( .»ة خرفقد مجعت لک خري الدنيا واآل ما حدثتک به فظاح

 .)باشدميالمتفرقة  خبارخبار الرضا فيما جاء من الرضا من األأعيون 
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عرض كردم: اي فرزنـد   ؛يعني: ابراهيم بن ابي محمود گفت: بحضرت رضا 
 إلو فضـل اهـل بيـت    ؛المـؤمنين   اميـر در نزد ما اخباري از  صرسول اهللا 

ما مانند آنها را در نزد شما نشناخته  است كه آن اخبار از روايت مخالفان شماست و
ايم آيا به آنها معتقد باشيم؟ حضرت فرمود: اي پسر ابي محمود پدرم مـرا  و ندانسته

اي دهـد در  فرمود: هر كه گـوش دل بگوينـده   صخبر داد از جدم كه رسول خدا 
گويـد ايـن   مـي حقيقت او را پرستيده است. پس اگر آن گوينـده سـخن از خـداي    

گويد اين شنونده ميا را پرستيده است و اگر آن گوينده سخن از ابليس شنونده خد
ابليس را پرستيده است ..! آنگاه حضرت فرمود: اي پسر ابي محمود همانا مخالفـان  
ما اخباري در فضائل ما وضع كردند و آنرا بر سه قسـمت كردنـد، يكـي از آن سـه     

قسـمت دوم آن كوتـاهي در    قسمت غلو است (كه ما را از حد بشري باال بردند) و
امر ماست (ما را از حد يك مسلمان هم پائين آوردند) و قسمت سـوم آن تصـريح   

مـا را بشـنوند    ي هببدگوئي از دشمنان ماست. پس هرگـاه مـردم اخبـار غلـو دربـار     
دهنـد و هـر گـاه    مـي كننند و آنانرا بغلو در ربوبيت ما نسبت ميشيعيان ما را تكفير 

شـوند و هـر گـاه مثالـب     مـي مـا معتقـد    ي هرا بشنوند آنرا دربار ما ي هتقصير دربار
دشمنان ما را با نام و نشان بشنوند ما را با نام و نشان دشنام دهند در حاليكه خداي 

پرستند دشنام مدهيد تا آنـان خـدا   ميكساني را كه غير خدا را « فرمايد:ميعز وجل 
نكـه مـردم راه   مير ابـي محمـود ه  . اي پسـ »را از روي دشمني و ناداني دشنام دهند
ما باش بجهت اينكه هركسي مـالزم مـا    ي هراست و چپ را گرفتند تو مالزم طريق

باشد ما نيز مالزم او هستيم و كسيكه از مـا مفارقـت جويـد مـا نيـز از او مفارقـت       
آن اسـت كـه بـه    كنـد  ميجويم. همانا كمترين چيزي كه شخص را از ايمان خارج 

ه اين هسته است، آنگاه بـدان معتقـد شـود و از مخـالف خـود      بگويد ك ي هسنگريز
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را حديث كردم بدان هـر آينـه   و بيزاري جويد. اي پسر ابي محمود حفظ كن آنچه ت
 خير دنيا و آخرت را در آن براي تو جمع كردم).

گويد: سنگريزه هسته است، ميترساند كسي را كه ميينيد كه جنابش چگونه بمي
عني قائل شود باينكه انسان فوق انسان است و بشر كـار ملـك   و بدان معتقد شود ي

 كند تا چه رسد كه كار خداست كند؟مي

بــو عبــداهللا جعفــر بــن أقــال «ه. ميچــاپ اســال 64در خصــال صــدوق ص  -13

حديثـه  ىلإغـال فيسـتمع  ىلإن جيلـس أيـامن ما خيرج به الرجل عن اإل ىنأد: إحممد

 :قـال صن رسـول اهللا أ ؛ده جـيـه عـن بأعـن  ثنيحـد أيبن إويصدقه علی قوله 

. يعنــي: حضــرت »يــةســالم: الغــالة والقدراإل هلــام يف بال نصــي يمتــأ نمــصــنفان 

آن است كـه  كند ميفرمود: كمترين چيزي كه شخص را از ايمان خارج  ؛صادق
اي بنشيند و بحديث او گوش دهد و گفتـار او را تصـديق كنـد همانـا     يدر كنار غال

فرمود: دو  صكه رسول اهللا  ؛پدرش و آنجناب از جدش پدرم حديث كرد از 
 قدريان. -2غاليان -1اي از ايمان ندارند صنف از امت من بهره

. حـديثي از حضـرت   89الهدايـه ص  مامقـاني در كتـاب مقيـاس     ي هعالم -14

 ةسبحانه آي نزل اهللاأما «فرمود:  ؛آورده است كه حضرت صادق  ؛الحسن ابو

اي . يعني: خداي سبحان وتعـالي هـيچ آيـه   »من ينتحل التشيع يف وهيال إاملنافقني  يف

شود كه خود را در رديـف شـيعيان در   مينازل نكرده است مگر اينكه شامل كساني 
 اند.آورده

اي كـه  آمده است و مـذاهب باطلـه   غُالتپس با اين همه احاديث كه در مذمت 
ه، ميه، و حبانيـه، و هاشـ  بنام شيعه پيدا شده است چون مذهب كيسانيه و اسـماعبلي 

رزاقيه، و فطحيه، و سمطيه، ناووسيه، و واقفيـه، و زيديـه، و تبريـه، و جاورديـه، و     



   

 بحث شفاعت   172 
  

سليمانيه، و صالحيه، و خطابيه، و بيانيه، و بنائيه، و مخسمه، و عليائيه، و نصـيريه، و  
 شريفيه، و مفوضه، و امثال آنها كه براي تفصيل و اطالع بر مذاهب آنها بايد بكتـب 

هـاي امـروز جمعيـت مشـهوري جـز      ملل و نحل رجوع كرد. هر چند از اين فرقـه 
نيست. اما هر چه باشد آثار و اقوال آنان در  زمينزيديه و اسماعليه در روي  ي هفرق

بين شيعه باقي مانده است و كتب شيعه و اخبار و احاديث ايشان مخلوط به آثـار و  
هـاي شـيعه بـا    اخـتالط و امتـزاج فرقـه    هاست. زيرا گذشته از اينكـه اقول آن فرقه

يكديگر امري ممكن بلكه ناچار بـوده اسـت و بسـياري از رجـال شـيعه مـدتها در       
انـد و يـا از مـذهب حـق     مذاهب مختلف بوده و اخيرا بمذهب حق مهتـدي شـده  

معلي بن خنـيش   ي هاند چنانكه في المثل دربارمنصرف و بمذهب باطل روي آورده
مغيري مذهب بوده يعني از اصحاب مغيره بن سعيد كـه نفـرين    اند: كه او اولگفته

نمـود و  مـي امام درباره او گذشت، سپس دعوت به محمد بن عبـد اهللا نفـس زكيـه    
ها ماخوذ و مقتول شـد. و ايـن شـخص را شـيخ طوسـي از اصـحاب       ن تهمتميبه

شمرده است و معلي احاديث از آنحضرت روايت كرده است  ؛حضرت صادق 
و اخيرا بمـذهب حـق   اند بودهكسان ديگري كه قبالً داراي مذهب باطله و همچنين 

انـد كـه   اند يا بالعكس. عالوه بر اينها صاحبان مـذاهب باطلـه سـعي داشـته    گرويده
. از يونس 196مذهب حق را نيز آلوده بعقايد خود كنند چنانكه در رجال كشي ص 

ميشنيده است كه  ؛از هشام بن الحكم روايت شده است او از حضرت صادق 

 صـحابه املسـترتونأخـذ كتـب أي ويبأ عىل الكذب بن سعيد يتعمد ةكان املغري«فرمود: 

 وكـان يـدس فيهـا ةاملغـري ىلإفيدفعوهنا  يبأصحاب أخذون الكتب عن أي يبأصحاب أب

 ةالشـيع وهـا يفيبثن أمرهم أه فيـبصـحاأ ىلإثم يـدفعها  يبأ ىلإ سندهايو ةالكفر والزندق

. »كتـبهم بـن سـعيد يف ةمن الغلو فذلک مما دسـه املغـري يبأصحاب أكتب  كان يفام وكل
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ست و اصـحاب  بمي] ؛يعني: مغيره بن سعيد عمدا دروغ بر پدرم [حضرت باقر 
ان اصحاب پدرم مستتر و مخفي بودند اصحاب او كتب اصـحاب پـدرم را   مي او در

ر و زندقه دس كرده و دادند او در آنها از هر چه از جنس كفميگرفتند و بمغيره مي
نمـود و  مـي كرد. آنگاه آن كتابها را بـه اصـحاب خـود رد    ميسند آنرا بپدرم متصل 

در كتـب اصـحاب    داد كه آنها را در بين شيعه بپراگنند. پس آنچـه را كـه  ميدستور 
ز هست همانهائي است كه مغيره بن سـعيد در كتابهـاي آنهـا    ميآپدرم از مطالب غلو

. پس منشا و منبـع اينگونـه احاديـث معلـوم شـده كـه از       دس و جعل كرده است)
 اند.ها را ساخته و پرداختهكجاست و چه اشخاص آن

از آنطرف شيعيان نيز از كثرت و شدت ارادتي كه بخانـدان نبـوت و اهـل بيـت     
اند و كمتر اتفاق افتـاده  شد پذيرفتهمياند هر سخني كه بنام آنان گفته طهارت داشته

دقـت كـرده باشـند و در صـدد      إلم احاديث منسوبه به ائمه كه در صحت و سق
پـيش بينـي    إلتنقيح و تصحيح آن بر آمده باشند و چنانكه خـود آن بزرگـواران   

گوئي خدا عقل را از اينان گرفته اسـت! چنانكـه در رجـال كشـي در ذيـل      اند كرده
 احوال اسلم مكي مولي محمد بن الحنفيه آورده اسـت: حضـرت امـام محمـد بـاقر     

لنـا شـكاكا والربـع  رباعهمأة لكان ثالثة لو كان الناس كلهم لنا شيع«فرمود: مي ؛

. يعني: اگر همه مردم شيعه ما بودند هر آينه سه چهارم آنان نسبت بمـا  »محقأخر اآل

شكاك بودند و يك چهارم ديگر احمق بودند!!) دقت در حديث شريف بسـياري از  
 كند!!ميمجهوالت را روشن 

روي آن  را بـر  مينكـه نـام امـا   ميخوشباوري كه هر چه را بشنوند هچنين مردم 
گذاشته باشند باور كنند و آن را مالك عقيده و اعمال خـود قـرار دهنـد هـر چنـد      
مخالف صريح قرآن باشد. بديهي است كه در نزد امامان كـه از زيركـان و زبـدگان    

مورد محبت و عالقه عقالء جهانند هرگز مقبول نخواهند بود. و چنين كساني هرگز 
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آن بزرگواران نخواهند شد زيرا آنان خود اعقل عقالء بـوده و بعـاقالن عالقمندنـد.    

 أيبعـن «اين حديث شريف آمده است:  214طبرسي ص  مشكوة االنوارچنانكه در 

 »فهيام فقيها حليام مداريا صدوقا وفيـا نا لنحب من شيعتنا من كان عاقالإ :؛اهللا  عبد

داريم كه عاقل و فهيمده و دانشـمند و  ميعيان خود كساني را دوست يعني: ما از شي
 راستگو و وفادار باشد. بردبار و سازگار و

. نيز چنين حديثي با عبارت ذيل از 23مجلس  113و در امالي شيخ مفيد ص 

حب من شيعتنا من كان عاقال أ«روايت شده است كه فرمود:  ؛حضرت صادق 

ارک وتعالی بن اهللا تإ« :و آنگاه فرمود »صبورا صدوقا وفياام فقيها حليام مداريا يفه

خالق فمن فيه فليحمد اهللا علی ذلک و من مل تكن فيه بمكارم األء نبياخص األ

الوارع : )؛قال (؟ يه علت فداک وماجله قال أوليس اهللا تبارک وتعاىل ىلإع رضفليت

. يعني: »ةنماواأل ةوالغرية والقنوع والصرب والشكر واحللم واحلياء والسخاء والشجاع

ده، دانا، بردبار، پايدار، شكيبا، ميمان كسي را دوست دارم كه عاقل، فهمن از شيعيان
پيغمبران را بمكارم اخالق  ىراستگو، وفادار بوده باشد، همانا خداي تبارك و تعال

اختصاص داد پس كسيكه در او از اينگونه اخالق بود بايد خدا را بر آن سپاس 
و آن كس كه در او نيست بايد بخداي تبارك و تعالي تضرع كرده و از وي  گذارد

در خواست كند. راوي گفت: فدايت شوم آن اخالق كدام است حضرت فرمود: 
پرهيزگاري و قناعت و صبر و شكر و بردباري و حيا و سخاوت و شجاعت و 

 ؤمنان باقبالً هم در ذيل بحث واليت و مودت م هغيرت و امانت است). و چنانك
خيتي است كه در اعمال و مودت مؤمنين با يكديگر همان سن يكديگر گفتيم: محبت

در حقيقت همان محبت  نو اوالد علي  حسنه با يكديگر دارند. و محبت علي 
و بعضي از  و عالقه بحقايق دين و اعمال حسنه و خصائل فاضله است كه علي 
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يعني حب ايمان بخدا. زيرا  علي گان فرزندانش مظهر بارز آنند. پس حبزبده
از بزرگترين مؤمنين بخدا بود و حضرتش مظهر اتمٍ ايمان بود. حب علي  علي
 يعني حب ايمان بقيامت و حريص بودن به تهية ذخيره آن زيرا علي  از

 فرمايد:مياش او و خانواده ي هبزرگترين مؤمنين به قيامت بود چنانكه خدا دربار

﴿     ﴾ ترسند از روزي كه ميآنان «يعني:  ).7/(دهر

و  صلوة و زكاةيعني حب  . و باآلخره حب علي »شرش همه را فراگيرنده است

مساوات و نصرت مظلوم و سركوبي ظالم و حب عدالت و فضائل عاليه انساني كه 
كه وهم مينه دوستي موهوبزرگترين مظهر اين صفات عاليه بود. و گر علي

 پرواران مدعي آنند منشأ هيچ خيري نخوهد بود.پرستان و خيال
و سـاير محبوبيتهـا   كند ميسنخيت و همجنسي افراد را محبوب حقيقي يكديگر 

يعنـي دوسـتداران    چيزي نيست و بسا كه منشأش ماديت باشـد. شـيعيان علـي    

االنـوار طبرسـي از   مشـكوة نانكه در عدالت و امانت و عفت و تقوي و... و..... و. چ

فرمـود: پـدرم بـراي مـن     ميروايت كرده است كه آنحضرت  ؛حضرت صادق 
اگر فقيهـي بـود از    دشه از بهترين مردم بودنميحديث كرد كه شيعيان ما اهل بيت ه

ـ  ميايشان بود و اگر مؤذني بود از ايشان بـود و اگـر امـا    ود از ايشـان بـود و اگـر    ب
ود از ايشان بود و اگر صاحب امانتي بود از ايشان بود و اگـر.... و  بمي سرپرست يتي

اگر.... و اگر..... پس چنين باشيد تا ما را نزد مردم محبوب كنيد نه آن چنان كه ما را 
در نزد مردم مبغوض نمائيد!). در جلد يـازدهم بحـاراالنوار از ارشـاد مفيـد از ابـن      

 يمفضـل هاشـأبـن احلسـني وكـان  عـيلحدثنا «شهاب از زهري روايت كرده است: 

. »ائصـاد علينـا شـي ىسالم فام زال حبكم لنا زينا حتحبونا حب اإلأ :؛دركناه قال أ

يعني: ما را چنان دوست داريد كه اسالم دستور داده كه مسلمانان را دوسـت دارنـد   
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بجهت مسلماني آنها پيوسته دوستي شما نسبت بما بنفع ما خواهد بـود تـا آنكـه از    
 بگذرد و ننگي شود بر ما. حد

آورده اسـت: كـه يحيـي بـن      .حلية األولياءاز  4/162در مناقب اين شهر آشوب 

ناس فقـالوا لـه ذلـک أيقول: واجتمع عليه  إبن احلسن  سمعت عيل«سعيد گفت: 

كم حتی صار علينـا ببنا ح نه ما برحإف سالمحبونا حب اإلأ :) فقالةماماإل يالقول (يعن

 .»عارا

گفـت در حاليكـه   مـي را كه سخن  إبن الحسين يدم حضرت علي يعني: شن
مردم در پيرامون آن حضرت اجتماع كرده بودند وگفتگو موضوع امامـت بـود پـس    
آنحضرت فرمود: ما را دوست داشته باشيد آنگونه دوستي كه سـببش اسـالم اسـت    

نكـه  (يعني همانگونه دوستي كه مسلمانان بايد يكديگر را دوست داشته باشـد) چنا 
در بحث واليت گذشت) اينگونه دوستي پايان ناپذير است تا وقتيكه از حد بگـذرد  

است بـر وجـود مقـدس ايشـان      ننگي غُالتدوستي و بر ما ننگي شود. همچنانكه 
. از خالد كـابلي  111سالم اهللا عليهم. و نيز از آن بزرگوار در كتاب رجال كشي ص 

حبـوا أن اليهود إ :يقول إاحلسني بن  سمعت عيل«گفت: ميروايت شده است كه 

حبـوا أن النصـاری إو، هم مـن عزيـر  فال عزير منهم وال، فيه ما قالوا اعزيراً حتی قالو

نـا علـی سـنة مـن إو، هم من عيسی فال عيسی منهم والفيه ما قالوا،  حتی قالوا ىعيس

ومـا قالـت  عزيـر قالت اليهود يف فينا ما نا حتی يقولوانن قوماً من شيعتنا سيحبوإذلک 

 .»وال نحن منهممنا  هم عيسی فال النصاری يف

يعني: همانا يهود عزير را دوست داشتند تا اينكه درباره او گفتند: آنچه گفتند 
نصاري عيسي را دوست  پس نه عزير از ايشان است و نه ايشان از عزيرند، و

شان است ونه از اي ؛او گفتند آنچه گفتند پس نه عيسي  ي هداشتند تا اينكه دربار
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، ما اهل بيت نيز بر چنين سنتيم همانا گروهي از شيعيان ما ؛ايشان از عيسي 
 بزودي ما را دوست خواهند داشت تا اينكه درباره ما بگويند آنچه يهود درباره عزير

مدعي شدند پس نه ايشان از ما هستند و نه ما  ؛ نصاري درباره عيسي و ؛
نيز نصاري درباره  فتند: كه او پسر خدا است وگ ؛از ايشان). يهود درباره عزير

ان مسلمانان چنين ادعائي درباره ميچنين ادعائي كردند. بديهي است در  ؛عيسي
كسي نخواهد شد كه بگويند فالن پسر خدا ست. زيرا آيات قرآن بصراحت اينگونه 

 مرتبه در ركعات 5ادعا را رد كرده است و مسلمانان در هر شبانه روزي حد اقل 

  ﴿خوانند: مينماز    ﴾/فرزند كسي  خدا فرزندي ندارد و«). 3(اخالص
عقايد همين  ن بگويندميائمه معصو ي ه. پس آنچه ممكن است كه دربار»نيست

سخيفه است كه آنانرا مدبر كون و مكان و متصرف در عالم امكان خوانند و 
 ؛ عزير ي هز آنچه يهود ونصاري دربارتر است ابحقيقت اين ادعا بدتر و زشت

اند كه گفتند. چنانكه خود آن بزرگواران هم با اين معني توجه داشته ؛عيسي و

. يعني: »رشكواأاليهود والنصاری واملجوس والذين  أرش من ةفإن الغال«اند: فرموده

كسانيكه مشرك شدند خيلي بدترند). پس آن  مجوس و غاليان از يهود و نصاري و
كه بخداي واحد ايمان داشته و بنبوت انبياء معتقد است و از روز حساب  يكس

ورزد و از عقل و ميانديشه دارد و به اهل بيت طاهر پيغمبر تبعيت داشته ارادت 
كند ميتفوه ن است غُالتعقايد اي دارد هرگز بچنين كلماتي كه از  وجدان بهره

دهد و از ميا در قلب راه نچنين خيال باطل و شرك محض ر ي هسهل است انديش
هراسد هر چند ميمبارزه با اينگونه خرافات باز نه ايستاده و از طرفداران آن ن

ا او مخالف باشند و احيانا فتواي تكفير او را بميهاي عظها از اين آيت اهللاهزار

﴿صادر نمايند. زيرا خود اينان كافر و مشركند بنص قرآن و سزاوار:         
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              ﴾ /يعني: 5(توبه .(
مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد و آنها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در «

آوريم و ميبپايان  . ما با اين بيان اين فصل را»هر كمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد
پر از خرافات ما سودمند افتد و افكار بيداري  ي هدواريم اين تذكرات در جامعميا

ين گونه ا كافي برند. و از ي هكه مهياي دريافت حقايق اسالم هستند از آن بهر

نجات [يعني قرآن كريم] و به اخبار و  الوثقی ةعروموهومات بيزار و بيگانه 

ين ضاللت نجات ا ق كتاب آسماني ماست روي آورند تا ازاحاديثي كه مورد تصدي

 إال باهللا. ةإن شاء اهللا وال حول وال قويافته حائز سعادت دنيا و آخرت گردند. 



 مباحث ي هخالص

 ي هاي از اعتقادات صـحيح در پايان اين مباحث پنجگانه قصد ما اين بود كه خالصه
مـي خواندن اين مباحث دچـار حيـرت    را بياوريم تا مطالعه كنندگان كه از مياسال

پنداشـتند  مـي  ميينند مطالبي كه آنان تا امروز جزو حقايق اسالبميشوند و از اينكه 
پرسـند پـس   مـي دشمنان اسـالم اسـت از خـود     يا غُالتاكثر آن ساخته و پرداخته 

حقيقت كدام است؟. لذا ما آن اعتقـادات و احكـام را كـه از طـرف خـداي جهـان       
وحي و الهام شده اسـت در اختيـار    صيات قرآن بر پيغمبر آخر الزمان آ ي هبوسيل

گيرد و بطور تفصـيل  ميطالبان حقايق بگذاريم اما ديديم اينكار با اختصار صورت ن
مطالـب آن مسـتلزم    ي هاين رساله خارج است زيرا از يكطرف تهي ي هنيز از حوصل

ر در دسترس ما نيسـت.  چاپ و انتشا ي هوقت بيشتري است و از طرف ديگر وسيل
جواب است كه مـا را از  همين  كتاب گويايهمين  وضع پريشان ي هچنانكه مشاهد

راه اضطرار ناچار شديم كه آن را باينصورت در آوريـم. ديگـر بـا ايـن كيفيـت نـه       
قدرت مادي براي ما باقي ماند است و نه نيروي سرشار معنوي.. لـذا فعـالً از ايـن    

شاء اهللا و بياري خدا بوقت ديگر محول كرديم كه  را انقصد صرف نظر كرده و آن 
تأليف و در دسـترس طالبـان    ميكتابي جامع در پيرامون حقايق عقايد و احكام اسال

 آن بگذاريم. 
ـ   مـي اي از آنچه در اين اوراق آورديم اينك به ذكر خالصه  ي هپـردازيم تـا بمنزل

 فهرستي از آنچه گذشت بوده باشد.
ـ    ما در اين كتاب قـدر   هچند مطلب را مورد تحقيق و دقـت قـرار داده و در آن ب

 گنجايش به تفصيل پرداختيم:
موضوع علم غيب كه آن مخصوص ذات باري تعالي اسـت و هـيچ يـك از     -1

آفريدگان او از مالئكه مقربين و انبياي مرسلين و اولياي صديقين و عباد صالحين را 
وحي بر پيغمبر ابـالغ شـود كـه او نيـز      ي هبعلم غيب راه نيست مگر آنچه كه بوسي
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وحي به مردم تبليغ نمايـد و   ي ههمانرا بدون كم و زياد تحت رصد و مراقبت حفظ
پيغمبران و تاريخ امامان و عقايد  ي هثابت كرديم كه اين مطلب در آيات قرآن و سير

اصحاب و خاصان و اقوال علمـاء و دانشـمندان روشـن و مصـرح اسـت و جـاي       
ديدي نيست. عالوه بر آن عقل و وجدان و بينه و برهان بر اين حقيقت هيچگونه تر

گواهي كافي و شاهدي صادق است. و نيز روشن كرديم كه دانسـتن علـم غيـب و    
 اسـت و روي  آگاهي از حوادث آينده براي بشر هيچ نفعـي نداشـته و كـامالً مضـر    

خـود   حكمت بالغه كه پروردگار متعال آن علـم را مخصـوص ذات مقـدس   همين 
 خواسته و از آفريدگان خود مخفي و پنهان داشته است.

موضوع واليت بود كه آن را مورد بحث قرار داده و ثابت كرديم كـه واليـت    -2
همان دوستي و توالي مؤمنين و مودت آنان با يكديگر است كه در نزد يـك بصـد   

تي و مـودتي  آيه در قرآن بدان توصيه و تاكيد شده است و متأسفانه از اينگونه دوس
ينـيم  بمـي ن خبري نيست. بلكه چنانكه ميان مسلمي كه قرآن خواسته است امروز در

عداوت  ي همتاسفأنه آن واليتي را كه قرآن خواسته با تفسير و تعبير غلط آن را وسيل
و دشمني با يكديگر قرار داده و بتحريك و تشويق دشـمنان روز بـروز از يكـديگر    

مـي صومت در بين افراد و جوامـع ايـن امـت مشـتعلتر     شوند و نيروان خميدورتر 
ن بـا يكـديگر اسـت    ميگردد. زيرا از يكطرف واليت كه مريوط بدوستي عموم مسل

كه امروز در دنيا از ايشان كسي وجود نـدارد كـه   اند كردهاختصاص به افراد خاصي 
 توانست استفاده كند.مياز آن استفاده كند و اگر هم وجود داشت مسلماً ن

كنند و ديگران را از مييرا معنائي كه اينان از واليت و دوستي آن افراد خاص ز
شمارند. يك نوع دوستي خيالي است كه علم محبت آن ميآن محروم و ممنوع 

دارند ميرا دوست  خيالي است و هم محبوب آن. زيرا اينان في المثل آن علي
ن آدم و تمام موجودات و عالم ع امم از فرزنداميكه محيط بتمام عالم و مسلط بر ج
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بمغيبات و قادر بر تمام مشكالت و قاضي حاجات و محي االموات و امثال اين 
صفات است و در عين حال طرفدار مدافع اعمال اينان بوده و هم شافع و ماحي 

رد. اينان چنين بميسيئات اينان بوده و سرانجام آنانرا بأعلي درجات جنات 
دارند. و هيهات هيهات حقيقت را با اين ميد دوست موجودي را در خيال خو

 ي هخياالت!. آنگاه اين واليت را كه معلوم نيست مولي و مولي عليه كيست وسيل
كه مامورند با آنان دوستي كنند. و چنين اند كردهعداوت و دشمني با مسلماناني 
يرا مثالً اينان اي با شعور ندارد. زاند كه اندك رابطهآش شله همكاري از آن ساخته

 اميرآن هم واليت تكويني. يعني:  ؛المؤمنين  امير ي همدعي واليتند دربار
شان المؤمنين يا امام ديگر متصرف در كون و مكان و مدبر عالم امكان است و دليل

﴿: ي هگويند آيميچنانكه در سخنان و تاليفات خود        ﴾ 
است در صورتيكه اگر معناي آيه واليتي چنين باشد انحصار بمؤمنين  ).55/(مائده

ندارد زيرا والي متصرف در كون و مكان واليت بر تمام موجودات دارد نه بر 
اند كه بينديشد كه خاصي از مؤمنان؟. و اينان هرگز بشعور خود اجازه نداده ي هطائف

﴿اگر واليت اين معني است چرا خاص مخاطبين      ﴾ است كه هر چه .
ر امور عالم مدبن است و اين هرگز با معناي واليت تكويني كه ميباشد خاص مسل

اي شرك محض بلكه باالتر از شرك باشد سازش ندارد. گذشته از آنكه چنين عقيده
مشركين زمان جاهليت است!!. بلكه معناي آيه اگر تعصب و عناد و حماقت بيكسو 

چون آفتاب روشن و واضح است كه مقصود از آن دوستي و مودت و نهاده شود 
ير بمحبت و تعاون مؤمنين با يكديگر است كه هم عقل و وجدان و هم سنت بال تغ

دهد. و اين دوستي است كه ميقرآن بدان گواهي  ي هجهان و هم صدها آيات شريف
ن را در ميد و مسلكنمياگر در بين مؤمنين شايع شود دنيا را مبدل به بهشت برين 

دهد. اما دوستي آن چنانكه اين احمقان مدعي آنند مياعلي درجات عليين ارتقاء 
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جز عداوت و تفرقه در بين مسلمانان تا حال چه نتيجه و فائده ديگر داشته است و 
ن و نزول كتب راستي خداي جهان و بعثت پيغمبرا يا بعدا خواهد داشت؟!! آيا
ايست واليت احمقانههمين  ن همه آيات فراوان هدفشآسماني بخصوص قرآن با اي

 .ً»كبريا تعالی اهللا عام يقول اجلاهلون علواً «كه اينان مدعي آنند؟.. .

از آن جهـت كـه افضـل     و آل علي شكي نيست كه واليت و دوستي علي
ست و اخبار و احاديثي كه در اين بـاره از پيغمبـر و أئمـه    ن واليتهامؤمنيند فاضلتري

غاليان و دجاالن محفوظ مانده باشـد   ي هاهللا عليهم صادر شده هرگاه از دسيسسالم 
بجاي خود صحيح و درست است. اما چه قدر خوب بـود هـر گـاه ايـن محبـت و      

شد چنانكه ميگرفت و منشأ عمل ميدوستي در زمان حيات آن بزرگواران صورت 
گرنـه دوسـتي و عشـق    ن منظور بوده است. وميمسلماً صدور و تأكيد و تواتر آن به

هـاي  يورزي با اموات داراي چه خيرات و بركاتي خواهـد بـود؟ و اينگونـه دوسـت    
اش مداحي غاليانه و نسبت دادن صـفات الوهيـت   خيالي با محبوبان خيالي كه ثمره

به بندگاني محتاج است جز شرك و دوري از حقايق و گستاخي بمحارم احكام چه 
اي گرفتـه  و حس و تاريخ تاكنون از آن چه فائده اي خواهد داشت؟! و تجربهنتيجه

هـا  است كه بعد از اين بگريد؟! شايد گفته شود كـه نتيجـه ايـن دوسـتي و محبـت     
نـان گرفتـه و در   ميآنست كه قلوب بمحبت آنان اشراب شده و بحقانيت ايشـان اط 

نتيجه پيروايشان را كه همان اجراي احكام الهي است سبب شود. اين ادعا هر چنـد  
ما مشهود اسـت خـالف ايـن منظـور      ي هبصورتي صحيح است لكن آنچه در جامع

دهد. اين مدعي وقتي صحيح بود كه مظروف از ظرف عزيزتر باشد مينتيجه داده و 
و حفظ و احترام ظرف بجهت حرمت و عزت مظروف باشد يعني: دوسـتي اوليـاي   

ن دين كـه مظـروف   اند فرع دوستي احكام و قوانييخدا كه ظرف حقايق احكام اله
است بوده باشد و حال اينكه قضيه كامالً بعكـس اسـت. چنـان در دوسـتي خيـالي      
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اند كه بمظروف اعتنائي ندارند و عيان كافي از بيـان اسـت محبـت امـام     ظرف غرقه
 فرع محبت دين است نه دين فرع محبت امام.

عت بود شفا ي هن بحثي كه در اين كتاب مورد تحقيق قرار گرفته مسألميسو -3
غرور و عقب ماندگي و گستاخي ارباب  ي هدانيم كه يكي از علل عمدميو چنانكه 

فجور بر معاصي پروردگار و شانه خالي كردن از زير مقررات و احكام الهي و از 
طرف ديگر موجب پيدايش بدعتها و اعمالي كه هرگز منظور نظر شارع نبوده نه 

همين  نها مورد نهي و منع او بوده استتنها بدان امر نكرده بلكه بسياري از آ
ر و تجصيص قبور و ساختن ضرايح و مراقد مزين بطال و ميشفاعت است مانند تع

سر گور مردگان و زيارتهاي اختراعي  نقره و جواهرات و تفريط و تضييع اموال بر
مشروع و نذورات و موقوفات ها و عزاداريهاي ناو گنجانيدن كفريات در زيارتنامه

مشروع ها و نمازهاي مجهول يا عبادات نادستور و رضاي خدا و ساختن دعا خالف
د شفاعتي خيالي. در حالي كه شفاعت به آن كيفيتي كه اينان قائلند نه ميو نامعقول با

. آياتي كندميدهد و نه عقل و قرآن آن را تصديق ميعقل و وجدان بدان گواهي 
ظر برد اعتقاد مذهبي است كه نظر كه در قرآن در خصوص شفاعت است اكثر آن نا

كردند كه امور شئون گوناگون جهان خلقت هر يك ميبه ارباب انواع بوده و خيال 
قدرتي عليحده است. و آن قدرتها كه هر يك در مقام خود خدائي بود:  ي هبعهد

خداي قحطي و ارزاني اخيرا در نتيجه  –خداي جنگ  –خداي باران خداي دريا 
ورت فرشتگان و صلحا اولياء در آمده كه هر يك تمثال و مجسمهتلطيف عقايد بص

مياي در معبدها داشتند و تحت سلطنت خداي خدايان امور مربوط بخود را انجام 
دادند. قرآن مجيد واسطه و شفاعت فرشتگان را در شئون آفرينش منكر نشد لكن 

﴿اي باذن پروردگار جهان دانست كه آنها را وسيله و واسطه        

  ﴾ چه كسى است كه بدون حكم او در پيشگاهش شفاعت «). 255/(بقره
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پرستاني كه اما شفاعت در آخرت را هرگز باينصورت نپذيرفت زيرا اوال: بت »كند؟
كند اصال ًاعتقاد بآخرت و قيامت نداشتند تا ميقرآن نفي شفاعت از بتان ايشان 

ان آيد. ثانياً: شفاعت بدينصورت تشبيه ميشفاعت در نفي و وجود ب ي هنكه مسألاي
كامه و جبار است و آن منافي اعتقاد بپرودگار تگاه آفرينش به دربار سالطين خوددس

عالم قادر مختار. بلي شفاعتي كه مورد قبول قرآن و عقل و وجدان است استغفاري 

ملن «نن براي يكديگر و فرشتكان براي ميبراي مؤمنين و مؤ صاست كه رسول اهللا 

اي كه خداوند متعال بموجب فرمان: كنند بر حسب اذن و اجازهمي »رضاأل يف

﴿             ﴾شفاعت همين  ). داده است و19/(محمد

﴿ت نفع بخشد كه است كه قبالً خدا بدان اذن داده و ممكن است در روز قيام   

                    ﴾ چنانكه شرح آن 109/(طه .(
 گذشت.

بدان اى اشارهزيارت قبور بود كه در كتاب آسماني ما كوچكترين  ي همسأل -4
ن صدر اول است اثري ميكه مورد عمل مسل صنشده است و در سنت نبوي 

در ابتداي بعثت از اين عمل متواتر است.  صروشن ندارد بلكه نهي رسول اهللا 
توان گفت: بمصداق كامل ميينيم امروز بصورتي در آمده است كه بميلكن چنانكه 

﴿ فرمايد:ميپرستان ب بتهشريفه است. كه در مذ ي هآي       ﴾

 »پرستيد؟ تراشيد، مى گفت: آيا چيزى را كه مى) ؛(ابراهيم «). يعني: 95افات/(ص
در آن با اند كردهاي خيال قبرپنداري امامزاده خواب و آنچه را با ميمسلمانان اس

اي اختراع كرده زيارتنامه ضريحي پرداخته و خيال خود گنبدي ساخته و هوا و
 ضرر دنيوي و از اين ناحيه چقدر زيان و داند كهميخدا  اند ومشغول عبادت شده

 آخروي دارند.
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ن بحث ما در اين كتاب وصول بمقصد يعني معرفي غاليان و دشـمنان  ميپنج -5
آنـانرا   إلائمـه  انـد و خرافـات شـده   حقيقي دين بود كه موجد اين همه بدعتها و

انـد چنانكـه   مشـركين شـمرده   مجـوس و  نصاري و براي دين مبين بدتر از يهود و

رش مــن اليهــود أ ةاليفســدوهم فــإن الغــال ةغــالاحـذروا علــی شــبابكم ال«رمودنــد: ف

هـاي زشـت بعلـت    هر چند زدودن اين لكـه  .»رشكواأوالنصاری واملجوس والذين 

اند ممكن است در ابتدا موجب نوراني شريعت با قيمانده ي هطول مدتي كه در چهر
بهـر صـورت زدودن و بـر    خالي ماندن آثاري گـردد. لـيكن    اندك رنجش و آزار و

 تر است. طرف كردن آنها از هر چه واجب

﴿              ﴾ . 

گيـرد   مـي صورت  1359شمسي وچاپ آن در سال  1351تأليف اين رساله در سال 
 إن شاء اهللا. 

 قلمداران 
  



 يادآوري

شده  ، تأليفغُالت، علم غيب، واليت، شفاعت، زيارتاين كتاب در پنج بحث:  
اي بنام (امراء مائي كه در رسالهعظدعوي آيت اهللا ال كه در رد يكي از مدعيان علم و

] بحث اول آن بـا تحمـل   غُالت راه نجات از شرهستي) نگاشته بوده نوشتيم. بنام [
آن  غُـالت خساراتي چاپ شـد. و بحـث شـفاعت و معرفـي      خطرات و زحمات و

گيـرد. امـا   ميدر دسترس طالبان قرار  شود وميينيد اضطرارا چاپ بميكه  بصورتي
شايد هرگز نيابيم! زيرا  ايم وزيارت آن را تا اكنون توفيق نيافته چاپ بحث واليت و

ينم كه استعداد پذيرش اينگونه تحقيقات بميبينش را ن در جامعه خود آن وسعت و
ا در ابتداي كار خود بوسعت بينش و استعداد پـذيرش  را داشته باشد. بديهي است م

دوار بوديم اما آنچه در مدت عمر طوالني خود بدست ميين اا خود بيش از ي هجامع
تـوان گفـت: تمـام جوامـع بشـري در      مـي ديم كه نه تنها ملت ما بلكه ميآورديم فه

عقـل و  پيـروان   دين و اعتقاد تابع و مقلد پدر و مـادر و محـيط خودنـد و    ي همسأل
منطق و تابعان برهان و دليل در اين مسأله بسيار كمند. و هم چنانكـه قـرآن مجيـد    

﴿ بكرات يادآور است:       ﴾ /گروهي  هر«). 32روم/ 53(مؤمنون
. افراد براي تحقيق و تحكيم عقائـد دينـي خـود    »بدانچه در نزدشان است دلخوشند

تومـاني زحمـت تحقيـق را     ن بصحت ارزش يـك اسـكناس پـنج   ناميحتي بقدر اط
شوند! پس اين قبيل تأليفات نه تنها در نزد آنها ارزشي ندارد بلكه حتي  ميمتحمل ن

مـا   ي هكنند، چنانكه كردند! مـثال در جامعـ  مياالمكان با آن خصومت و كار شكني 
مكان و مـدبر   ن وگاه پيغمبري را قبول دارند كه عالم بغيب و متصرف در كو امام و

عالم امكان باشد، در گهواره از در بدرد و با قندانه به آسمان بپرد!!. و معتقدنـد كـه   
 ي هدوستي خيالي آنان باعث نجات و رفع درجات گشته و شفاعت آنان كـه بوسـيل  

چنين واليت و يا زيارت قبور آنان تحصيل شـده موجـب سـعادت داريـن و فـوز      
كه چون ديگر مردمان دچار عوارض بشري اسـت   مياما نشأتين گردد. اما پيغمبر يا
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و امتياز آنان فقط گرفتن وحي و الهام و ابالغ آن بمردم است و صـدق كـالم اينـان    
تبعيت آنان را كافي نداسته و عار دانند. در حاليكه چنين اعتقادي بقضاوت عقـل و  

چنـان  وجدان و حكم قرآن باطل و موجب خسران دو جهاني اسـت، زيـرا پيـروي    
دان صفات بر خالف عدل خالق بريـات اسـت. آن پيغمبـر و امـام     بمي پيغمبر و اما

قابل تبعيت است كه با افراد بشر همدوش و همگام باشد و امتيازش فقـط وحـي و   
الهام است و صدق كالم از خداي عالم. اما مستكبران و جاهالن از چنـين حقيقتـي   

 ت نيست و خصومت با آن غلط است.دانند كه هوا و هوس حقيقمين گريزانند و
باري ما آنچه در توان داشتيم بمدد عقل و قرآن در اختيار جويندگان گذاشتيم 

﴿            ﴾ /آنچه  خداوند هيچ كس را جز به [ميزان«). 5(طالق [
 .»كند به او داده است مكلّف نمى

 گر نيابد بگوش رغبت كس
 

 ســوالن بــالغ باشــد بــس   بــر ر 
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